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Arkivsak-dok. 19/00103-10 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 06.06.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 06.06.2019 godkjennes. 
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Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 24.04.2019 godkjennes. 
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Protokoll 24.04.2019. 
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Møteprotokoll  
 

Åmli kontrollutvalg 

 
Dato: 24.04.2019 kl. 9:00 
Sted: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten (2. etg.) 
Arkivsak: 19/00103 
  
Til stede:  Angrim Flaten (fungerende leder), Ole Martin Retterholt, Rakel Bireli 

Søraker og Turid E. Haugstøyl. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Tobias Wessel-Hansen Tangen 
  
Andre: Revisor Øyvind Nilsen  

Økonomisjef Vidar Kyrdalen (sak 7/19) 

Leder av rådmannens stab, Terje Beruldsen (sak 8/19) 

Laila Nylund, leder helse og omsorg (sak 8/19) 

Enhetsleder for oppvekst, Tore Flottorp (sak 9/19) 

Rektor Odd Arne Eliassen (sak 8/19 og 9/19) 
  
Protokollfører: Sekretær Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark. 
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Møteinnkalling 

2/19 19/00103-8 Godkjenning av møteinnkalling 24.04.2019 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00103-9 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2019 4 

Saker til behandling 
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Åmli, 24.04.2019 

 

 

Angrim Flaten      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Fungerende kontrollutvalgsleder     Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 24.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 24.04.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 13.02.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 13.02.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

7/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 for Åmli kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til Åmli kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Åmli kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2018. 

 

Åmli kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat kr. 2 871 824,- og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4 475 395,-. Investeringsregnskapet viser et resultat i 

balanse. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Åmli kommune pr 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne 

datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 

noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsmeldingen til rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Åmli kommune for 2018 og 

slutter seg til revisors beretning av 05.04.19. 

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Saken ble tatt opp etter sak 9/19. 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  

Kontrollutvalgsleder påpekte at kommunen har god økonomistyring og kontroll. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med følgende tilføyelse i nest siste setning: «…og 

årsmeldingen».. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalgets uttalelse til Åmli kommunes årsregnskap 2018: 
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Kontrollutvalget har behandlet Åmli kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2018. 

 

Åmli kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat kr. 2 871 824,- og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4 475 395,-. Investeringsregnskapet viser et resultat i 

balanse. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Åmli kommune pr 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne 

datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 

noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsmeldingen til rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet og årsmeldingen for Åmli 

kommune for 2018 og slutter seg til revisors beretning av 05.04.19. 

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/19 Sykefraværsoppfølging i Åmli kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Leder av rådmannens stab, Terje Beruldsen, orienterte om saken og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. Det ble vist statistikk som viste at sykefraværet for 2018 var på 

9,02%. Enkelte grupper har høyere sykefravær enn andre. Det ble gjort oppmerksom på at 

enkelte grupper er små, og at langtidsfravær hos en ansatt i disse gruppene derfor kan slå 

veldig ut i statistikken. 

 

Laila Nylund, leder helse og omsorg, orienterte om sykefravær og sykefraværsoppfølging på 

helse og omsorg, samt at Rektor Odd Arne Eliassen beskrev sykefraværsoppfølging på 

skolen. 

 

Terje Beruldsen påpekte viktigheten av en tett og god oppfølging mellom leder og ansatt. 

Avvikssystemet QM+ blir også benyttet.   

 

Forslag til vedtak fremsatt av leder: 

Saken tas til orientering. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møte. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Oppfølging av vedtak om ekstra hjelp i skolen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 9/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder for oppvekst Tore Flottorp og Rektor Odd Arne Eliassen orienterte om saken og 

svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  

Det har vært god dialog med PP-tjenesten, og PP-tjenesten har berømmet dette samarbeidet 

med skolen. Alle elevene med ekstra hjelp blir fulgt opp i henhold til vedtakene i samarbeid 

med PP-tjenesten. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/19 Årsrapport 2018 kemneren for Åmli kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Åmli kommune, samt kontrollrapport 

2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Åmli kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Åmli kommune, samt kontrollrapport 

2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Åmli kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 

2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 11/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til 

orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte kort om den samordnede kalenderen. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Selskapskontroll - selvkost i IATA IKS - Åmli kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Åmli kontrollutvalg ønsker å bli med på en felles selskapskontroll av selvkost i IATA IKS 

sammen med de andre eierkommunene. 

Åmli kontrollutvalg godkjenner prosjektplanen fra Telemark kommunerevisjon IKS som den 

foreligger med alle tre problemstillingene, med en pris på 29 000,- 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret bevilger kr 29 000,- til selskapskontroll av selvkost i IATA IKS. 
 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet redegjorde kort for henvendelsen. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med følgende endring: det er ikke behov for å søke 

kommunestyret om ekstra bevilgning da kostnaden kan enten legges inn i budsjett for 2020 

eller dekkes inn ved eventuell mindreforbruk i 2019. 

 

Følgende setning legges til:  

Kontrollutvalget ber revisjonen om å se denne i sammenheng med forrige kontroll av selvkost 

i IATA IKS. 

 

 

Vedtak  

Åmli kontrollutvalg ønsker å bli med på en felles selskapskontroll av selvkost i IATA IKS 

sammen med de andre eierkommunene. 

Åmli kontrollutvalg godkjenner prosjektplanen fra Telemark kommunerevisjon IKS som den 

foreligger med alle tre problemstillingene, med en pris på 29 000,- 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å se denne i sammenheng med forrige kontroll av selvkost 

i IATA IKS. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 13/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020.  

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet beskrev kort. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 14/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020.  

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet beskrev kort. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/19 Orientering fra revisjonen 24.04.2019. 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 15/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget: 

- Regnskapsrevisjon 

- Åmliavisa er besluttet nedlagt 

- Bemanning av økonomi/regnskap 

- Overtid og bemanning 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Referatsaker 24.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Referatsaker: 

a. Temarks vårkonferanse førstkommende fredag. 

 

2. Innkommende/utgående post: 

a. Protokoll fra styremøte i IATA IKS 26.02.2019 

b. Innkalling til møte i representantskapet IATA 25.04.2019 

c. Årsmelding med regnskap IATA Næring AS 2018 

 

3. Saker behandlet i kommunestyret/formannskapet fra/av særlig betydning for 

kontrollutvalget: 

a. 28.02.2019: 

i. Sak RS 19/11 Møteinnkalling til kontrollutvalget i Åmli 13.02.2019 

ii. Sak PS 19/15 Tilstandsrapport Åmli Skule 2018 

b. 21.03.2019: 

i. Sak RS 19/16 Protokoll fra Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 

 

4. Neste møte 12.06.2019 kl. 09.00-12.00 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Eventuelt 24.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 17/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/09972-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Rapport for 1. tertial Åmli kommune 2019  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunenes økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven §77 punkt 7), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året.  

 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen er invitert til møtet for å orientere om kommunens økonomi pr. 1. tertial 

2019. Det gjøres oppmerksom på at saken skal til kommunestyret 20. Juni. Tertialrapporten vil derfor 

ikke være klar til møtet, men kontrollutvalget vil likevel kunne få en kortere orientering om foreløpig 

status. 
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Arkivsak-dok. 19/07526-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Barneverntjenesten øst i 

Agder - del 2" i Åmli 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Barneverntjenesten øst i Agder – del 2» tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Åmli kontrollutvalg vedtok i møte sak nr. 12/16 den 18.04.16 plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

for Åmli kommune. I henhold til planen legger nå revisjonen frem prosjektplan for det andre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten øst i Agder - del 2». 

 

 

Saksopplysninger: 

Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten øst i Agder - del 2» bygger 

på den overordnede analysen Aust-Agder revisjon IKS har utført for Åmli kommune. Denne ble 

behandlet av kontrollutvalget under sak 12/16. Det første forvaltningsprosjektet innen barnevern 

fokuserte på ressurser, organisering og styring knyttet til den nye organiseringen av barneverntjenesten i 

Østre Agder. Som et resultat av at den interkommunale barneverntjenesten nå er inne i sitt fjerde år i 

funksjon, anser revisjonen det som hensiktsmessig å se nærmere på del 2 av oppdraget iht. 

overordnet analyse (2015-2016), som omhandler tjenesteyting og kvalitet i barneverntjenesten. 
 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å se nærmere på selve tjenesteytingen i det 

interkommunale barnevernet, og hvordan barneverntjenesten ivaretar de oppgaver som følger av lov 

og forskrift. 

Det vil være formålstjenlig å gjennomgå saksbehandling i prosessen fra barnevernet mottar 

bekymringsmelding, foretar en undersøkelse og frem til vedtak. Det vil også være hensiktsmessig å 

vurdere beslutningsprosesser, dokumentasjon i enkeltsaker, hensynet til barnets versjon og 

etterlevelse av saksbehandlingsregler for øvrig. Det er videre ønskelig å se på hvordan 

barneverntjenesten arbeider med oppfølging og tilsyn med fosterhjem, da kommunen etter 

barnevernloven er pliktig til å føre tilsyn med ethvert barn i fosterhjem. 

 

Forskrift om internkontroll i barnevernet stiller flere krav til dokumentasjon og arbeid i 

barneverntjenesten. Prosjektet vil på bakgrunn av dette undersøke hvordan Barneverntjenesten Øst i 
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Agder jobber med å etterleve kravene til internkontroll ved å blant annet sikre god og tilstrekkelig 

kompetanse for å ivareta en forsvarlig tjeneste. 
 

Forvaltningsrevisjoner gjennomføres som ledd i kommunens egenkontroll, og planen viser til RSK 001, 

som er revisjonsstandarden for forvaltningsrevisjon. I forvaltningsrevisjon er ikke bare kontroll- men også 

læringsaspektet fremtredende. Formålet er definert i forhold til dette i vedlagte plan.  

 

Aust-Agder revisjon IKS har gjennom forslaget til prosjektplan definert hva de ønsker å undersøke i 

forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder - del 2.  

 

Gjerstad kontrollutvalg realitetsbehandlet prosjektplanen 30.04.2019. Følgende problemstillinger ble 

vedtatt: 

 

Problemstilling 1: 
Utøver Barneverntjenesten Øst i Agder tilfredsstillende saksbehandling i henhold til formelle krav, i 

prosessen fra bekymringsmelding til vedtak?  

 

Problemstilling 2: 
Gjennomfører barneverntjenesten tilsyn med barn i fosterhjem i henhold til kravene i 

barnevernloven? 

  

Problemstilling 3: 
Ivaretar Barneverntjenesten Øst i Agder pliktene til internkontroll, med særskilt fokus på kravene 

knyttet til kompetanse?  
 

Forvaltningsrevisor vil stille i møtet for å legge frem prosjektplanen og svare på spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anser problemstillingene og avgrensningene for å være i tråd med vedtatt plan for 

forvaltningsrevisjon. Siden Gjerstad er vertskommune for barnevernstjenesten, og dermed fullt ansvarlig 

for utøvelse av tjenesten, så anser kontrollutvalgssekretariatet det som mest hensiktsmessig at både 

prosjektplan og selve forvaltningsrevisjonsrapporten kun realitetsbehandles av kontrollutvalget i Gjerstad 

– men at kontrollutvalgene i Åmli, Tvedestrand, Vegårshei og Risør får prosjektplanen samt rapporten til 

orientering. 

 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan– Barneverntjenesten øst i Agder - del 2. 
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN:  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2» ble bestilt av 

kontrollutvalget i Gjerstad kommune 05.02.2019 (sak 5/19), i tråd med vedtatt Plan for 

forvaltningsrevisjon. 

Barneverntjenesten Øst i Agder er en interkommunal barneverntjeneste med Gjerstad, Risør, 

Tvedestrand, Vegårshei og Åmli som deltakerkommuner, hvor Gjerstad er vertskommune 

etter kommuneloven § 28-1b. Felles barneverntjeneste ble politisk behandlet våren 2015, og 

tjenesten var operativ fra 01.01.2016 med lokalisering på Brokelandsheia. Barneverntjenesten 

har ved utgangen av 2018 21,9 årsverk, fordelt på tre ulike team: undersøkelser og hjelpetiltak 

for barn 0-6 år, undersøkelser og hjelpetiltak for barn 7-18 år og barn som bor i fosterhjem og 

institusjon.  

I mai 2017 behandlet kontrollutvalgene i alle fem deltakerkommuner rapporten 

«Barneverntjenesten Øst i Agder – del 1». Forvaltningsrevisjonen evaluerte organiseringen og 

etableringsprosessen knyttet til den nyetablerte barneverntjenesten, med fokus på 

kostnadsfordeling, styring, ansvar og ivaretakelse av brukerne i overgangsfasen. Som et 

resultat av at den interkommunale barneverntjenesten nå er inne i sitt fjerde år i funksjon, 

anser revisjonen det som hensiktsmessig å se nærmere på del 2 av oppdraget iht. overordnet 

analyse (2015-2016), som omhandler tjenesteyting og kvalitet i barneverntjenesten.   

 

FORMÅL  

Barneverntjenesten er en lovpålagt oppgave for alle norske kommuner, og skal etter 

generalistprinsippet være en tjeneste som tilbys i alle kommuner uavhengig av størrelse og 

økonomisk situasjon. Det kommunale ansvaret for barneverntjenesten er forankret i 

barnevernloven § 2-1, hvor det heter at tjenesten har ansvaret for å gi råd og veiledning, treffe 

vedtak i henhold til loven, forberede saker for behandling i fylkesnemnda samt iverksette og 

følge opp tiltak, jf. femte ledd. Kommunen har herunder ansvaret for forebyggende arbeid, 

hjelpetiltak i hjemmet, initiativ til plassering og oppfølging av barn utenfor hjemmet samt 

godkjenning av fosterhjem. Barnevernet har videre ansvar for mottak av meldinger, 

barnevernundersøkelser, omsorgstiltak, bistand i akutte krisesituasjoner samt vedtak og 

oppfølging av mindreårige flyktninger.  
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Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å se nærmere på selve tjenesteytingen i 

det interkommunale barnevernet, og hvordan barneverntjenesten ivaretar de oppgaver som 

følger av lov og forskrift.  

Det vil herunder være formålstjenlig å gjennomgå saksbehandling i prosessen fra barnevernet 

mottar bekymringsmelding, foretar en undersøkelse og frem til vedtak. Det vil følgelig være 

hensiktsmessig å vurdere beslutningsprosesser, dokumentasjon i enkeltsaker, hensynet til 

barnets versjon og etterlevelse av saksbehandlingsregler for øvrig. Det er videre ønskelig å se 

på hvordan barneverntjenesten arbeider med oppfølging og tilsyn med fosterhjem, da 

kommunen etter barnevernloven er pliktig til å føre tilsyn med ethvert barn i fosterhjem. 

Tilsynet skal sikre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg, og at de forutsetninger som lå 

til grunn for plasseringen blir fulgt opp, jf. bvl. § 4-22.  

Forskrift om internkontroll i barnevernet stiller flere krav til dokumentasjon og arbeid i 

barneverntjenesten. Kravet til internkontroll innebærer at barneverntjenesten skal ha 

systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med lovkrav. En gjennomgående faktor i internkontrollforskriften er 

kravet til ansattes kompetanse, kunnskap og ferdigheter. Kompetanse i barneverntjenesten er 

avgjørende for å sikre faglig gode tjenester. Etter barnevernloven er kommunen i tillegg 

ansvarlig for å sikre nødvendig opplæring av barnevernets personell, og alle ansatte er 

forpliktet til å delta i opplæring som anses nødvendig for å vedlikeholde deres kvalifikasjoner, 

jf. bvl. § 2-1 siste ledd. Prosjektet vil på bakgrunn av dette undersøke hvordan 

Barneverntjenesten Øst i Agder jobber med å etterleve kravene til internkontroll, herunder 

blant annet sikre god og tilstrekkelig kompetanse for å ivareta en forsvarlig tjeneste. 

 

PROBLEMSTILLINGER 

1) Utøver Barneverntjenesten Øst i Agder tilfredsstillende saksbehandling i henhold til 

formelle krav, i prosessen fra bekymringsmelding til vedtak? 

2) Gjennomfører barneverntjenesten tilsyn med barn i fosterhjem i henhold til kravene i 

barnevernloven? 

3) Ivaretar Barneverntjenesten Øst i Agder pliktene til internkontroll, med særskilt fokus 

på kravene knyttet til kompetanse? 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil blant annet være: 

 LOV-1992-07-17-100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 FOR-2005-12-14-1584 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov 

om barneverntjenester  
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 FOR-2014-06-01-697 Forskrift om medvirkning og tillitsperson 

 NOU 2016:16 Ny barnevernlov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse 

 Barne- og likestillingsdepartementet. Rutinehåndbok for barneverntjenesten i 

kommunene 

 Bufdir 2017 - Saksbehandlingsrundskrivet 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING:  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming gjennom intervjuer med 

sentrale nøkkelpersoner innenfor barneverntjenesten. Det vil videre være hensiktsmessig med 

en gjennomgang av et utplukk enkeltsaker, for å undersøke dokumentasjon og andre formelle 

krav til saksbehandlingsprosessen. Revisjonen anser det også hensiktsmessig med en 

dokumentanalyse av rutinebeskrivelser, styringsdokumenter m.m., for å besvare 

problemstillingene best mulig. Prosjektet vil ikke vurdere elementer som berører kommunens 

faglige skjønnsutøvelse i sakene. Revisjonen åpner for øvrig opp for andre metodiske 

tilnærminger dersom dette anses som hensiktsmessig underveis i prosjektet. 

 

 

RESSURSER OG TIDSPLAN:  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt i løpet av første halvår 2020. Tidsbruken 

anslås til omkring 500 timer.  

 

 

 

 

Arendal, 11. april 2019 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 18/06626-8 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten Åmli kommune til orientering og ber 

rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten om: 

- Revisjonen anbefaler at Åmli kommune i større grad ser internkontroll som et helhetlig samspill, 

som baseres på at øverste administrative ledelse følger opp enhetsleders ansvar for etablering og 

utøvelse av internkontroll, med kontroll gjennom tilbakerapportering. 

 

- Revisjonen anbefaler at enhetsleder gjennomfører nødvendig revidering av eksisterende rutiner 

for internkontroll ved NAV Åmli og at de forhold som ikke oppfylles i forskriften utbedres. 

 

- Revisjonen anbefaler at NAV Åmli så snart det lar seg gjøre igangsetter arbeidet med revidering 

av eksisterende rutiner, maler og sjekklister slik at disse kan utgjøre gode arbeidsverktøy, som 

igjen vil redusere risiko for manglende overholdelse av lover og regler.  

 

Kommunestyret ber om at rådmannen rapporterer skriftlig tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

rapporten i løpet av våren 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Åmli kontrollutvalg vedtok i møte sak nr 12/16 den 18.04.16 plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 

for Åmli kommune. I tråd med den overordnede analysen Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte på 

oppdrag fra Åmli kontrollutvalg i 2016 presenterte revisjonen prosjektplan i møte 19.06.2018 sak 18/18. 

Kontrollutvalget vedtok da å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av sosialtjenesten i Åmli kommune. 

Den 26.11.2018 sak 31/18 vedtok Åmli kontrollutvalg forvaltningsrevisjonsprosjektet «sosialtjenesten» 

på grunnlag av revisjonens fremlagte prosjektplan. Revisjonsrapporten er nå klar for behandling i 

kontrollutvalget før den videresendes til kommunestyret. 

 

 

Saksopplysninger: 
Hovedformålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om saksbehandlingspraksisen 

og internkontroll i forbindelse med tildeling av økonomisk sosialhjelp er tilfredsstillende. Sentralt i 

arbeidet med prosjektet har det blitt undersøkt om saksbehandlingspraksisen ved tildeling av økonomisk 
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sosialhjelp foregår i henhold til formelle krav og forventninger, og hvorvidt rutinene og organiseringen av 

internkontroll i sosialtjenesten i Åmli kommune er etablert og organisert på en tilfredsstillende og 

hensiktsmessig måte. 
 

Aust-Agder revisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet rapporten Sosialtjenesten som har 

hatt følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 1: Er Åmli kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av 

økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger? 

 

Problemstilling 2: I hvilken grad oppfyller Åmli kommune plikten til internkontroll knyttet til 

sosialtjenesteområdet, og har man organisert internkontrollen på en hensiktsmessig måte? 

 

Rapportens funn er utledet av dokumentanalyse, intervjuer og innsamlede data sammenstilt mot 

rapportens revisjonskriterier. Sentrale revisjonskriterier er sosialtjenesteloven og forvaltningsloven og 

forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Prosjektet er gjennomført i samsvar med gjeldende 

standard for forvaltningsrevisjon.  

 

Rapporten konkluderer med at NAV Åmli oppfattes å ha tilfredsstillende saksbehandling og praksis i 

forbindelse med tildeling av økonomisk sosialhjelp. Det er enkelte forhold revisjonen peker på som er 

områder de opplever det foreligger et potensiale for forbedringer. Dette knytter seg til lovpålagte 

opplysninger om dokumentinnsyn som skal fremgå av enkeltvedtak, jfr. fvl § 17. Videre er det enkelte 

forhold ved utforming av vedtak som med fordel kan bli noe mer presise, da først og fremst med hensyn 

til økonomiske beregninger knyttet til hva den enkelte tjenestemottaker konkret vil få til utbetaling.  

Kompetanse står sentralt i flere deler av rapporten og revisjonen opplever at det ved NAV Åmli jobbes 

systematisk mot et mål om at alle ansatte skal ha tilstrekkelig god kompetanse, som sikrer forsvarlig 

forvaltning på saksområdet. Revisjonen skulle gjerne sett at det i større grad ble arbeidet med forbedring 

av dokumentasjon i form av rutiner, sjekklister og maler, men har forståelse av at det inntil videre blir en 

prioritering av kompetanse. Flere av rutinene kunne med fordel vært samlet i sjekklister og således kan 

man redusere antallet rutiner. 

 

På et overordnet nivå i Åmli kommune er det forhold ved internkontrollen som krever at dette kanskje bør 

gis noe mer fokus. Dette begrunner revisjonen med at det sett i lys av det manglende arbeidet med 

internkontroll på enhetsnivå er åpenbare behov for større oppmerksomhet omkring etablering, 

innarbeiding og rapportering på internkontroll. Sett i lys av at det er identifisert risiko på enhetsnivå uten 

at dette fremgår som rapportert i kvalitetssystemet fremstår det også behov for et større fokus på 

viktigheten av rapportering i QM+ for å kunne etablere gode risikovurderinger. 

 

Det er ved NAV Åmli etablert rutiner for internkontroll, men disse er ikke oppdatert og vedlikeholdt slik 

forskriften legger til grunn. Som beskrevet i rapporten er det en del forhold ved internkontrollen som 

jevnlig gjøres av de ansatte, men dette settes ikke i sammenheng med forskriftens krav. 

 

Revisjonen har i sin rapport kommet med følgende anbefalinger til Åmli kommune: 

- Revisjonen anbefaler at Åmli kommune i større grad ser internkontroll som et helhetlig samspill, 

som baseres på at øverste administrative ledelse følger opp enhetsleders ansvar for etablering og 

utøvelse av internkontroll, med kontroll gjennom tilbakerapportering. 

 

- - Revisjonen anbefaler at enhetsleder gjennomfører nødvendig revidering av eksisterende rutiner 

for internkontroll ved NAV Åmli og at de forhold som ikke oppfylles i forskriften utbedres. 

 

- Revisjonen anbefaler at NAV Åmli så snart det lar seg gjøre igangsetter arbeidet med revidering 

av eksisterende rutiner, maler og sjekklister slik at disse kan utgjøre gode arbeidsverktøy, som 

igjen vil redusere risiko for manglende overholdelse av lover og regler.  

 

Rådmannen hadde ingen merknader til revisjonsrapporten.  
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Revisjonen vil i møtet presentere rapporten og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjonen har etter sekretariatets vurdering utført oppdraget i tråd med den vedtatte prosjektplanen og 

svart på problemstillingene. Det er en grundig rapport som gir et godt grunnlag for kontrollutvalgets 

videre behandling av saken og vil være et nyttig verktøy for å forbedre tjenesten.  

 

Revisjonen har vurdert at saksbehandlingen av saker om tildeling av sosialhjelp er tilfredsstillende. Det er 

likevel potensiale for forbedringer knyttet til noen områder. Disse er nærmere beskrevet i rapporten. 

 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Sosialtjenesten i Åmli kommune 
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Problemstillinger  
1) Er Åmli kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av økonomisk sosialhjelp 

tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger? 
2) I hvilken grad oppfyller Åmli kommune plikten til internkontroll knyttet til sosialtjenesteområdet, og har 

man organisert internkontrollen på en hensiktsmessig måte? 

Revisjonskriterier 
- Åmli kommune skal etter lov om sosiale tjenester arbeide for å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra 

til sosial trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig (…) 
- Åmli kommune har ovenfor tjenestemottakere en alminnelige veiledningsplikt, et ansvar for å utrede 

hjelpebehovet på en forsvarlig måte og være tydelig på hvilke forventninger tjenestemottakere og NAV 

Åmli skal ha til hverandre i forbindelse med utredningen 
- Vedtak skal baseres på den enkeltes helhetlige livssituasjon og skal fattes med gode begrunnelser for 

innvilgelse så vel som ved avslag 
- Av et innvilget vedtak følger det normalt forventninger om vilkår til tjenestemottaker, hvor det også er 

lovpålagt aktivitetsplikt for enkelte aldersgrupper. Vilkår skal ha nær sammenheng med vedtaket og ikke 

oppleves som uforholdsmessige byrdefulle eller begrense den enkeltes valgfrihet 

- Tjenestemottaker har etter lov krav om å bli gjort oppmerksom på klageadgang og retten til 

dokumentinnsyn 
- Åmli kommune må forholde seg til, og utføre, internkontroll i tråd med forskrift om internkontroll i 

sosial- og helsetjenesten    
- Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Videre skal 

den ha et omfang som er nødvendig for å etterleve de krav som følger av lovgivningen på området 
 

 
Funn og vurderinger 

- NAV Åmli utfører sin saksbehandling på en tilfredsstillende måte og i tråd med loven, men det er enkelte 

mindre forhold omkring krav til dokumentinnsyn og utforming av vedtak som det foreligger et 

forbedringspotensiale omkring  
- Det har vært og er til dels en pågående prosess ved NAV Åmli som handler om å etablere tilstrekkelig god 

kompetanse blant ansatte, noe som etter revisjonens vurdering sikres på en god måte gjennom innleie av 

ekstern kompetanseressurs 

- Det foreligger et omfattende sett av rutiner for saksbehandling ved NAV Åmli, men flere av disse 

fremstår som modne for en helhetlig gjennomgang. Etter revisjonens vurdering oppleves rutinene ved 

NAV Åmli som fragmenterte og bør i større grad samles i form av sjekklister og prosedyrer 

- NAV Åmli oppfyller ikke de krav som følger av forskrift om internkontroll, men det er etter revisjonens 

vurdering flere av kravene som enkelt kan oppfylles med større grad av skriftliggjøring og mer 

involvering av ansatte i arbeidet med internkontroll  
- Enhetsledere i Åmli kommune er delegert ansvar for å etablere og innarbeide internkontroll på sine 

respektive enheter. Det fremstår for revisjonen mangelfullt det som er etablert og som gjennomføres av 

internkontroll på NAV Åmli 

- Åmli kommune har etablert internkontroll som en fast del av agendaen på rådmannens ledergruppe. Det er 

etter revisjonens vurdering et potensiale for at det i større grad legges til rette for at enhetsledere følges 

opp knyttet til arbeidet med etablering og innarbeidelse av internkontroll på de respektive enheter 

- Det har vært vanskelig for revisjonen å ta stilling til om internkontrollen er organisert på en 

hensiktsmessig måte all den tid det ikke er dokumentasjon som beskriver dagens organisering  
 

 Anbefalinger 
- Revisjonen anbefaler at Åmli kommune i større grad ser internkontroll som et helhetlig samspill, som 

baseres på at øverste administrative ledelse følger opp enhetsleders ansvar for etablering og utøvelse av 

internkontroll, med kontroll gjennom tilbakerapportering  

- Revisjonen anbefaler at enhetsleder gjennomfører nødvendig revidering av eksisterende rutiner for 

internkontroll ved NAV Åmli og at de forhold som ikke oppfylles i forskriften utbedres  

- Revisjonen anbefaler at NAV Åmli så snart det lar seg gjøre igangsetter arbeidet med revidering av 

eksisterende rutiner, maler og sjekklister slik at disse kan utgjøre gode arbeidsverktøy, som igjen vil 

redusere risiko for manglende overholdelse av lover og regler  

-  

1. SAMMENDRAG 
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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 det er den 

kommunale delen av NAV som ligger til kontrollutvalget og revisjonens kontrollmandat.   

Etter sosialtjenesteloven § 3 er det kommunen som har hovedansvaret for å tilby innbyggerne 

sosiale tjenester1, hvor det er NAV som praktiserer og utøver det kommunale ansvaret for 

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 arbeidet med at den enkelte settes i stand til 

å klare seg selv, jfr. stjl. § 1.  

Åmli kommune er organisert i fire enheter.2 Av kommunens organisasjonskart fremgår det at  

NAV kommunal del rapporterer til enhetsleder for habilitering og ressurs. Kommunens 

utbetalinger av økonomisk sosialhjelp knytter seg i hovedsak til husleie og strøm for 

tjenestemottakere, livsopphold som skal dekke løpende utgifter som blant annet klær og mat 

samt nødhjelp som ytes i helt spesielle situasjoner hvor tjenestemottaker ikke har penger til 

helt nødvendig behov. I 2017 overførte NAV ett årsverk knyttet til statlige NAV-oppgaver fra 

NAV Åmli til NAV Froland. Den gjenværende kommunale delen av NAV Åmli teller i dag 

1,5 årsverk fordelt på tre ansatte. Alle de tre ansatte har resterende 50 % stilling i andre deler 

av Åmli kommune. 

Av overordnet analyse (2015-2016) for Åmli kommune går det frem at det foreligger 

risikoelementer knyttet til sosialtjenesten i kommunen. På bakgrunn av spørreundersøkelse, 

analyser og vurderinger pekes det på sosialtjenester som et kommunalt tjenesteområde med 

høy risiko. Dette er basert på kommunens høye utgifter til sosialtjenesteområdet og høy andel 

personer med sosialstønad. Det ble i forbindelse med prosjektet gjennomført en foranalyse 

som har til hensikt å kartlegge om de funn revisjonen gjorde i 2015 knyttet til overordnet 

analyse fremdeles er relevante. I korte trekk viser foranalysen at det er indikasjoner på at 

risikobildet knyttet til økonomiske forhold isolert sett kan ha endret seg noe. 

Sosialkontortjenesten i Åmli kommune har holdt seg innenfor de budsjettmessige rammene de 

seneste to årene og kan også vise til et mindreforbruk begge årene.3 Oppdaterte KOSTRA-tall 

viser at kommunen har lavere andel tjenestemottakere av sosiale tjenester enn hva 

sammenlignbare kommuner har. Det er imidlertid strukturelle endringer ved driften som kan 

danne risiko for aspekter ved saksbehandlingen og lovpålagt internkontroll.  

Den 26.11.2018 sak 31/18 vedtok Åmli kontrollutvalg forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Sosialtjenesten» på grunnlag av revisjonens fremlagte prosjektplan.  

                                                                 
1 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 2009 (sosialtjenesteloven/NAV-loven) § 3 første 
avsnitt, heretter stjl. 
2 https://www.amli.kommune.no/politikk-og-organisasjon/organisasjonen/organisasjonskart/ 
3 Årsmelding Åmli kommune 2017 
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Rapportens funn er utledet av dokumentanalyse, intervjuer og innsamlede data sammenstilt 

mot rapportens revisjonskriterier. Sentrale revisjonskriterier er sosialtjenesteloven og 

forvaltningsloven og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 

Prosjektet er gjennomført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.4 

 

 

  

                                                                 
4 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 kommuneloven5 § 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.6 

Denne forvaltningsrevisjonens konkrete formål er å undersøke om saksbehandlingspraksisen 

og internkontroll i forbindelse med tildeling av økonomisk sosialhjelp er tilfredsstillende. 

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 internkontroll i 

sosialtjenesten i Åmli kommune er etablert og organisert på en tilfredsstillende og 

hensiktsmessig måte.  

Der hvor det avdekkes eventuelle forbedringsområder vil det bli gitt anbefalinger til tiltak 

hvor NAV Åmli kan vurdere og implementere dette i sitt arbeid med tildeling av økonomisk 

sosialhjelp, relaterte rutiner samt organiseringen av internkontrollen innen 

sosialtjenesteområdet. 

3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

Prosjektets metode baserer seg på gjennomgang og vurdering av vedtak og dokumenter som 

er relevante for tildeling av økonomisk sosialhjelp og internkontroll på tjenesteområdet. 

Utvalget av vedtak ble basert på et utplukk av tilfeldige summer fra regnskapet 2018 for 

sosialtjenesten i Åmli. Det lå ulike vurderinger til grunn for utplukket, hvor det blant annet ble 

gjort en fordeling av utplukk over hele året og en variasjon for beløp som var utbetalt. Slike 

variasjoner hadde til hensikt å motvirke at det ble gjennomgått like summer som kunne 

knyttes opp til samme tjenestemottaker. Det var således en antakelse at variasjon av beløp 

også ville gi en variasjon av tjenestemottakere. Det ble gjort et utplukk på 24 vedtak hvor det 

var innvilget økonomisk sosialhjelp og dette ble oversendt NAV Åmli som førte opp hvilken 

type stønad utbetalingen omhandlet (livsopphold, nødhjelp, husleie, tannbehandling og andre 

bidrag). NAV Åmli førte også opp navn på tjenestemottaker for å forenkle arbeidet med å 

finne frem vedtak. Navn på tjenestemottakere har kun blitt forelagt revisjonen i papirform hos 

NAV Åmli og av hensyn til personvern har revisjonen ikke gjort elektroniske nedtegninger av 

noe annet enn vedtaksnummer gjennom sitt arbeid. Dette for å sikre at det ikke lagres 

personopplysninger elektronisk. Det ble også bedt om 5 vedtak for avslag om økonomisk 

sosialhjelp da det knyttet til avslag er større krav til begrunnelse, retten til klageadgang og 

                                                                 
5 Lov om kommuner og kommuner (kommuneloven) av 1992, heretter koml. 
6 Se forskrift om revisjon i kommuner og kommuner mv. §§ 6-8 
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veiledning. Forhold revisjonen naturlig nok hadde et ønske om å kartlegge og kontrollere om 

dette ivaretas på en tilfredsstillende måte. 

Ved gjennomgang av enkeltvedtak og tilhørende dokumentasjon utarbeidet revisjonen et 

referansedokument7 med sjekkpunkter hvor lovens krav og anbefalinger ble lagt til grunn i 

vurderingen av saksbehandlingen. Ved gjennomgang og vurdering av vedtak og tilhørende 

dokumentasjon har vi bevisst utført dette med to revisorer for å sikre tilstrekkelig kvalitet i 

arbeidet og ved dette redusere risikoen for å gjøre feil. Dette har etter vår oppfatning vært en 

styrke for validiteten av dataene som legges til grunn i rapporten. 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 lagt til grunn for et avsluttende møte med NAV Åmli. I det avsluttende 

møtet deltok revisjonen, enhetsleder habilitering og ressurs og ansatte ved NAV Åmli. 

Revisjonen opplevde det avsluttende møtet som oppklarende i forhold til de spørsmål og den 

usikkerhet vi satt med knyttet til enkelte vedtak etter vår gjennomgang. Det gjenstod etter 

møtet ingen usikkerhet omkring vedtaksgjennomgangen. 

Revisjonen har gjennomført intervjuer med relevante personer i Åmli kommune. Det ble 

gjennomført intervju med rådmann, enhetsleder habilitering og ressurs, rådgiver HR og 

beredskap og gruppeintervju med saksbehandlere på NAV Åmli. Disse intervjuene knyttet seg 

til internkontrollen i Åmli kommune som helhet og NAV Åmli sitt arbeid med internkontroll 

innen sosialtjenesteområdet. Intervjuene 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. Validiteten styrkes ved at datamaterialet 

fra intervjuer og samtaler er faktaverifisert av alle informantene. En slik faktaverifisering gir 

mindre rom for uenighet eller misforståelser omkring tolkning av dataene. Rådmannen i Åmli 

har i tillegg hatt den endelige rapporten til høring. Tilbakemeldingen fra rådmannen ligger 

vedlagt rapporten. 

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. Revisjonen vil derfor presisere at selv om det 

enkelte steder kan konkluderes med manglende dokumentasjon, betyr ikke det at 

dokumentasjon ikke finnes, men at den ikke er forelagt revisjonen gjennom arbeidsprosessen. 

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. 

                                                                 
7 Kontrollskjema, vedlegg 1 
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Revisjonen er utført av forvaltningsrevisor med master i strategisk ledelse og økonomi 

Magnus Bjarte Solsvik, jurist og forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud, med statsviter Kristian 

Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor. 
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4. PROBLEMSTILLINGER 

4.1. NAV ÅMLI – SAKSBEHANDLING OG PRAKSIS 

1) Er Åmli kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av 

økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og 

forventninger?  

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 forvaltningslovens8 

bestemmelser om saksbehandling, og skal gjelde med de særregler som er fastsatt i 

sosialtjenesteloven, jfr. 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.9  

For å bedre levekårene for vanskeligstilte, åpner sosialtjenesteloven for muligheten for 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 forplikter 

kommunen til å gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge 

sosiale problemer. NAV skal således gi opplysning, råd og veiledning til tjenestemottakere. 

Dette innebærer alt fra rutinemessige svar av generell karakter til faglig kvalifiserte råd, 

veiledning og familieoppfølging i det enkelte tilfellet. Veiledningen skal inneholde 

informasjon om gjeldende lover, forskrifter, praksis og regler for saksbehandlingen, jfr. fvl. § 

11, 2. ledd.  

 

                                                                 
8 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 
9 Ot. Prp. nr. 103 (2008-2009) 



20/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune - 18/06626-8 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten i Åmli kommune

  9 

 

«Rundskriv hovednr. 35 – sosialtjenesteloven», er et grunnleggende dokument for alle som 

utfører oppgaver etter sosialtjenesteloven.10 Det er skrevet særlig med tanke på å gi NAV-

veileder 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 dennes 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.11 

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 det er mulig, gjøres i samarbeid med tjenestemottakeren. I 

vurderingen kan forsvarlig livsopphold utgjøre og variere ut i fra personlige forhold, som 

familiesituasjon, husstandens størrelse, bosted, bosituasjon, alder og helse.  

 

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 avveining 

                                                                 
10 NAV rundskriv, hovednr. 35 – sosialtjenesteloven, heretter rundskriv 35 
11 Ibid 
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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. Det skal være en skriftlig begrunnelse som inneholder reglene 

vedtaket bygger på og de faktiske forholdene som har vært avgjørende. 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.  

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. 

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



20/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune - 18/06626-8 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten i Åmli kommune

  11 

 

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. 

Med gjeldende fra 1. januar 2017 skal kommunen stille krav om aktivitet for 

sosialhjelpsmottakere under 30 år, jfr. stjl. § 20 a. Formålet med aktivitetsplikt er å styrke 

sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget 

på annen måte enn ved økonomisk stønad. Når det stilles vilkår, skal det bidra til å motivere 

og påvirke mottakerne av sosialhjelp til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon.  Det er 

særlig viktig at unge kommer raskt ut i aktivitet som kan hjelpe dem ut av en passiv 

tilværelse. Det skal ikke stilles vilkår om aktivitet dersom det er tungtveiende grunner for å 

ikke gjøre det. Med tungtveiende grunner menes at forhold ved sosialhjelpsmottakeren eller 

den situasjon vedkommende er i, gjør at vilkår om aktivitet ikke anses som realistisk. 

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.  

 

Det er noe varierende hvordan kommunene velger å innrette normerte satser for sosiale 

stønader. Enkelte kommuner utarbeider egne normer, mens andre benytter statens til enhver 

tid gjeldende satser. Revisjonen er ikke forelagt dokumentasjon fra Åmli kommune som viser 

at det foreligger egne normer og har derfor i gjennomgangen av vedtak lagt til grunn et 

kriterie om at statens gjeldende satser14 skal følges.  

4.1.2. FAKTA 

NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det 

omfatter generelle oppgaver og de individuelle tjenestene opplysning, råd og veiledning, 

økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Etaten 

NAV og kommunene kan videre avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i 

                                                                 
14 Rundskriv A-1/17 – Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2018 
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NAV-kontoret.15 Revisjonen er forelagt samarbeidsavtale mellom Åmli kommune og NAV 

etablert 31. oktober 2007 og sist oppdatert 4. mars 2016. Av avtalens formål fremgår det at 

det «i fellesskap skal arbeides for å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad». Videre 

uttrykkes det at «tjenestene skal oppleves som enklere og være tilpasset brukerens behov og at 

det utvikles en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning». Det legges til grunn at 

NAV Åmli jobber etter avtalens visjon; «Vi gir mennesker muligheter». 16  

I Åmli kommunes årsmelding for 2017 omtales de organisasjonsmessige endringer som det 

lokale NAV-kontoret har vært gjennom, i forbindelse med at statlige oppgaver ble overført til 

NAV Froland. Etter delingen ble det iverksatt enkelte tiltak for å styrke tjenestetilbudet i form 

av bedre tid til nødvendige timeavtaler, bedre forutsigbarhet i åpningstider og bedre struktur 

for de ansatte. Dette har imidlertid medført at NAV-kontoret har gått fra å være åpent i fire 

dager til to dager i uken.17 Av årsmeldingen for 2017 pekes det på at det har vært et fokus på å 

sikre lovpålagt aktivitetsplikt for de mellom 18 og 30 år, mens det også tilbys aktivitet for de 

over 30 år dersom det er aktuelt i en overgangsfase til jobb eller annen ytelse. Det fremgår 

også i årsmeldingen for 2017 at NAV Åmli har lykkes med å stille krav til aktivitet på et tidlig 

tidspunkt.18   

Det er verdt å nevne at NAV Åmli har hatt vesentlige endringer i sin bemanningssituasjon den 

senere tid. På bakgrunn av avgang fra en tidligere fast ansatt saksbehandler er det nå to av tre 

saksbehandlere på NAV Åmli som har til dels liten erfaring med saksbehandling på 

tjenesteområdet, mens den tredje har opparbeidet seg noe lenger erfaring. I tillegg er det for 

tiden leid inn en ekstern saksbehandler fra ressurssenteret i NAV Aust-Agder. Slik revisjonen 

oppfatter de ansatte har innleie av ekstern saksbehandler gitt stor verdi både med hensyn til 

utforming av vedtak, men ikke minst for å få en bedre forståelse av elektroniske 

arbeidsverktøy som i høy grad effektiviserer saksbehandlingsprosessen.  

 

Nøkkeltall - sosialtjeneste 

Når det gjelder nøkkeltall så fremgår det av årsmeldingen for 2017 at driften av tjeneste 2420 

– sosialkontortjenester i 2016 var på kr 1 048 316,-, mens det i 2017 var på kr 879 489,-. 

Revisjonen er for 2018 forelagt regnskapstall som viser at kostnader til sosialkontortjenester 

utgjorde i overkant av 1,1 millioner kroner.  

                                                                 
15 NAV.no, sosiale tjenester i NAV-kontoret 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/sosiale-tjenester-i-nav-kontoret  
16 Samarbeidsavtale mellom Åmli kommune og NAV – Formål 
17 Åmli kommune – Årsmelding 2017 
18 Ibid 
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Av tabellen ovenfor fremgår det at Åmli kommune har hatt en nedgang i det totale antall 

sosialhjelpsmottakere de senere år. Samtidig er det verdt å merke seg at antall yngre 

mottakere (18-24 år) også følger denne trenden. Utviklingen viser også at det har vært en 

relativ økning av antall barn i familier som mottok sosialhjelp i 2016 og 2017 sammenlignet 

med tall fra 2015. Tall for 2018 forelå ikke da rapporten ble utarbeidet. 

 

Gjennomgang av enkeltvedtak ved økonomisk sosialhjelp 

Revisjonens beskrivelse og omtale vedrørende utvalg av enkeltvedtak er gjort rede for i 

rapportens metodebeskrivelse. Det er som nevnt foretatt et tilfeldig utvalg av enkeltvedtak 

fattet i 2018. Det ble gjort et utplukk på 24 vedtak hvor det var innvilget økonomisk 

sosialhjelp og 5 vedtak hvor søknad om økonomisk sosialhjelp var avslått. Vedtakene 

omhandlet stønadskategoriene husleie og strøm, livsopphold, nødhjelp og andre bidrag. 

Uklarheter revisjonen hadde etter gjennomgangen ble avklart i et avsluttende møte med NAV 

Åmli. Det ble i dette møtet gitt avklaring på alle spørsmål revisjonen kom med.  

Rutiner ved NAV Åmli 

Revisjonen er forelagt rutiner, maler/skjemaer og sjekklister som skal danne grunnlag for 

utførelsen av saksbehandling ved NAV Åmli. Revisjonen har gjennomgått forelagt 

dokumentasjon og registrerer at kommunen har rutiner som har til hensikt å kartlegge den 

enkeltes situasjon. Dette fremgår i form av forelagt sjekkliste nye søkere – økonomisk stønad 

hvor det fremgår at det er veileder som skal fylle ut sjekklisten og hvilke forhold som skal 

belyses gjennom veiledningen. Et annet dokument revisjonen er forelagt henger tett sammen 

med kartlegging og utredning av den enkeltes situasjon, dokumentet omhandler hva som 

oppfattes som nødvendig dokumentasjon ved søknad om økonomisk stønad. 

 

Videre er revisjonen forelagt skjema for kartlegging og enkel økonomisk rådgivning nivå I 

som tar for seg familiesituasjon, opplysninger om barn, faste utgifter, variable utgifter og 

gjeldsoversikt. På bakgrunn av disse opplysningene legger skjemaet opp til utforming av 

budsjett, men dette skjemaet skal slik revisjonen forstår det brukes i forbindelse med 

økonomisk rådgivning og ikke nødvendigvis knyttet til søknad om sosiale stønader. NAV 
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Åmli har utarbeidet en relativt omfattende rutine og skjema for kartlegging for barnefamilier i 

form av kartleggingsskjema for barnefamilier i fht. økonomi. Dette er en rutine som på en 

detaljert måte tar for seg alt fra forhold omkring bolig til barnas helse og aktiviteter. Det er 

også forelagt revisjonen enklere rutiner som konkret tar for seg ulike typer stønader som 

eksempelvis nødhjelp, tannbehandling, julehjelp, bostedsløse, depositum og tilskudd til 

utbedring av bolig, samt hvilken dokumentasjon søker skal legge ved søknaden. Revisjonen er 

også forelagt et standard søknadsskjema som skal fylles ut av alle nye søkere. 

 

Samlet sett danner kommunens dokumentasjon en forventning om at dette er rutiner som 

følges og som danner grunnlag for saksbehandlingen når revisjonen går gjennom utvalgte 

enkeltvedtak.  

 

Veiledningsplikt 

Mappegjennomgangen gav ikke i alle saker gode svar på om veiledningsplikten i tilstrekkelig 

grad ble i varetatt. Det forelå i svært få saker dokumentasjon som kunne dokumentere at 

veiledning var gjennomført. Sjekklisten revisjonen er forelagt som omhandler nye søkere, 

forefinnes i liten grad i de mapper revisjonen har gjennomgått. Det foreligger en forventning 

om at rutiner som er utarbeidet kan gjenfinnes i den enkeltes mappe da dette vil synliggjøre at 

disse er fylt ut og følges i forbindelse med den veiledning som gjennomføres.  

Det fremgår i intervjuer med enhetsleder og ansatte ved NAV Åmli at rutiner og sjekklister 

oppfattes som utdaterte og har et behov for å bli revidert. Revisjonen har i forbindelse med 

disse samtalene og intervjuene pekt på at det i liten grad utover standard søknadsskjema og 

søknadsskjema for nødhjelp, forefinnes utfylte maler og sjekklister i den enkelte 

tjenestemottakers saksmapper. Ifølge enhetsleder og saksbehandlere beror dette på to forhold 

hvor det for det første oppleves at en del maler som nevnt i liten grad gir nødvendig verdi i 

saksbehandlingen fordi de har behov for å bli oppdatert. For det andre så er det i større grad 

nå enn tidligere elektronisk journalføring av samtaler og korrespondanse mellom 

saksbehandler og tjenestemottaker. Dette bidrar samlet til at det i mindre grad foreligger 

skriftlig dokumentasjon i saksmappe og i større grad elektroniske notater. 

Det foreligger god dokumentasjon knyttet til søkers førstegangssøknad (grønt omslag), men 

det er for revisjonen usikkert om denne fylles ut i samarbeid med saksbehandler og om det gis 

veiledning i forbindelse med denne.  

NAV Åmli skal rådføre seg med tjenestemottaker ved utforming av vedtak. I flere vedtak 

fremgår det at det har vært dialog mellom saksbehandler og tjenestemottaker. Det er i enkelte 

saker vist til telefonsamtale mellom tjenestemottaker og saksbehandler knyttet til hvor mye 

som er gitt i stønad. Det revisjonen i flere tilfeller merker seg er at det er manglende 

dokumentasjon på hva søker faktisk har søkt om. Det vil si at det for revisjonen i enkelte 

tilfeller er uklart om den enkelte tjenestemottaker er gitt fullt ut det de søker om eller om det 

er gjort avkortninger. Dette ble tatt opp i avsluttende møte med NAV Åmli og det ble da 

henvist til at det foreligger elektroniske notater i slike tilfeller. Revisjonen har på grunnlag av 
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dette gjennomført en stikkprøvekontroll av elektroniske journaler i de saker hvor vi har vært 

usikre på slike forhold. Stikkprøvekontrollen viser at det i 6 av 6 tilfeller foreligger godt 

beskrivende elektroniske notater knyttet til vedtaket. Gjennomgangen viser at disse 

elektroniske notatene beskriver hva som har vært snakket om i samtale med tjenestemottaker 

og hvilken veiledning som er gitt. 

Ved mappegjennomgang registrerer revisjonen at det i liten grad er utarbeidet egne vedtak 

som omhandler veiledning, noe som kan henge sammen med at dette i hovedsak ivaretas 

gjennom vedtak knyttet til konkrete saksforhold som saksbehandles.  

Utredning- og informasjonsplikt  

I sjekkliste for nye søkere knyttet til økonomisk stønad utredes til en viss grad søkers 

situasjon, men sjekklisten er i større grad et hjelpemiddel for saksbehandler for å se hva den 

enkelte selv har gjort for å forbedre egen situasjon. Eksempelvis prosedyremessige hensyn 

knyttet til om bruker har opprettet sin profil hos NAV.no og oppdatert CV. Det foreligger 

også en rutine som omhandler nødvendig dokumentasjon ved søknad om økonomisk stønad. 

Om sistnevnte rutine følges i praksis er vanskelig for revisjonen å ta stilling til da denne av 

naturlige årsaker ikke følger den enkeltes saksmappe. De fleste sakene revisjonen har 

gjennomgått viser at det foreligger kontoutskrifter, husleiekontrakter, skattemeldinger med 

mer. Av rutine knyttet til nødvendig dokumentasjon fremgår det at det legges til grunn et krav 

om kontoutskrift siste 1 måneder. I de sakene revisjonen har gjennomgått foreligger det i de 

fleste tilfeller kontoutskrifter for flere måneder. Revisjonen har gjennomgått enkelte saker 

som omhandler ungdom og personer helt uten inntekt. I rutinen for nødvendig dokumentasjon 

fremgår det at det i slike tilfeller skal legges ved CV som er registrert ved NAV. Revisjonen 

har i sin gjennomgang ikke kunnet se at det er gjort, men det tas forbehold om at dette kan 

foreligge elektronisk. 

Av de dokumenter og rutiner revisjonen er forelagt fremgår det ikke noen prosedyre for 

hvordan søknader som er ufullstendige eller som mangler en eller annen form for 

dokumentasjon skal behandles. I henhold til Forvaltningslovens § 17, 1. ledd plikter 

forvaltningsorganet (NAV) å se til at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

Det vil si at søknaden skal være tilstrekkelig dokumentert.  

Enkeltvedtakene revisjonen har undersøkt viser at disse utreder hjelpebehovet godt, med 

tilhørende dokumentasjon. Gjennomgangen viser at det i mappene ligger dokumentasjon som 

regninger for diverse konsultasjoner, kontoutskrifter og husleiekontrakt. I mapper med flere 

vedtak som omhandler samme hjelpebehov 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 vedtak er grundigere og mer utfyllende enn andre. Dette har ofte en 

naturlig forklaring som er relatert til om tjenestemottakeren er ny i NAV-systemet, eller har 

en lang sakshistorikk.  

Det er varierende bruk av utregninger og synliggjøring av disse i vedtakene. Det er imidlertid 

i de fleste vedtak enkelt å forstå hvordan saksbehandler har gjennomført sine utregninger ved 
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at det i de tilfeller det ikke er satt opp tabell for utregning, fremgår tydelig beløp og hvilke 

utgifter dette gjelder. Noen få av enkeltvedtakene inneholdt utregninger hvor det er naturlig å 

forstå at saksbehandler har hatt en form for dokumentasjon eller opplysning om utgifter i 

hende, men hvor dokumentasjon ikke forelå. Eksempler på slike utgifter er strømregning, 

leiekontrakt og/eller dokumentasjon på andre utgifter. Det fremkom også tilfeller hvor det var 

snakk om omgjøringsvedtak hvor sum for utbetaling ble endret uten at dette i tilstrekkelig 

grad ble satt opp i nye utregninger. Dette var for revisjonen i et enkelt tilfelle noe uforståelig 

da det heller ikke var satt opp en oversikt over hva omgjøringen totalt innebar. Uklarheter 

knyttet til disse forholdene i enkeltvedtakene ble oppklart i avsluttende møte med NAV Åmli. 

Revisjonen opplevde da at det blant saksbehandlere var en forståelse for revisjonens syn og at 

dette var forhold de ønsket å trekke inn i det arbeidet de skal starte med hensyn til 

utarbeidelse av nye maler for vedtak. Revisjonen vil presisere at det ikke foreligger noen 

formelle feil eller mangler i saksbehandlingen, men at en mer presis oppstilling vil gjøre det 

enklere for tjenestemottakere å forstå vedtakets summer for utbetaling. 

Når det gjelder enkeltvedtak i form av avslag ser revisjonen at det rent visuelt er mulig å 

utforme vedtak slik at de i større grad kan gi et bilde av hva vedtaket omhandler. Eksempelvis 

kunne informasjon om at det gis avslag komme som en del av overskrift eller tidlig i vedtaket. 

I enkelte vedtak er det lite oversiktlig hva vedtaket egentlig konkluderer med. Revisjonen ser 

imidlertid at det i seneste mal, benyttet i 2019, står avslag som en del av vedtakets overskrift. 

I de fleste vedtak som omhandler avslag er det gitt gode begrunnelser for hvorfor det er gitt 

avslag. Det fremgår også av flere avslag en veiledning som har til hensikt å hjelpe 

tjenestemottaker med å selv kunne finne løsninger. I et konkret eksempel er det gitt avslag 

knyttet til søknad om fysioterapeut. Saksbehandler har imidlertid gitt god begrunnelse for 

avslag, men også informert utfyllende om at det finnes ordninger med frikort hvis 

tjenestemottaker kan få henvisning fra sin fastlege. Øvrige avslag henger i de fleste tilfeller 

sammen med at søker er innvilget sosiale stønader, men at det søkes om diverse utover dette 

som det av loven ikke er dekning for å gi stønad for. Et eksempel på dette var søknad om 

mopeddeler. I et av avslagene er det også gjort en økonomisk beregning som viser at 

tjenestemottaker faktisk har økonomisk evne til selv å dekke det søkes om.  

Retten til klageadgang fremgår av alle de vedtak revisjonen er forelagt, avslag så vel som 

innvilgede. Det er imidlertid ingen vedtak som gjør oppmerksom på søkers rett til 

dokumentinnsyn.  

Ved mappegjennomgangen registrerer revisjonen at det i liten grad er utarbeidet egne vedtak 

som omhandler informasjon og veiledning. Det fremgår imidlertid i enkelte saker at det er 

gjennomført telefonsamtaler eller dialog på annen måte eksempelvis hos NAV Åmli. For 

øvrig er det i flere saker gitt god veiledning omkring forhold som i denne sammenheng anses 

relevant. 
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Tjenestemottakers helhetlige livssituasjon 

Revisjonen merket seg i gjennomgangen av saksmappene at det gjennomgående forelå 

dokumentasjon knyttet til tjenestemottakers økonomiske situasjon, fortrinnsvis i form av 

kontoutskrifter og seneste skattemelding. Det forelå også i de fleste tilfeller husleiekontrakt, 

men for enkelte tjenestemottakere som leide kommunal bolig forelå ikke dette. I samtaler med 

saksbehandlere fremkom det at slike leiekontrakter kan ligge på samboers eller ektefelles 

mappe. Det var i ett tilfelle en leiekontrakt som ikke var underskrevet fysisk mellom utleier 

og leietaker, men hvor det ble henvist til en elektronisk signeringskvittering som ikke forelå. I 

avsluttende møte gav den aktuelle saksbehandler tilbakemelding om at det skulle følges opp. I 

enkelte tilfeller kan husleiekontrakt også være arkivert hos flyktningetjenesten. For 

etterprøvbarheten vil det være en fordel om leiekontrakt foreligger i form av kopi slik at 

utbetalinger underbygges av foreliggende dokumentasjon. Det forelå også i flere tilfeller 

dokumentasjon som viste helhetlig økonomisk situasjon i form av gjeld, fordringer mm. En 

del vedtak skisserer også den helhetlige situasjon for tjenestemottaker i form av en økonomisk 

oppstilling hvor inntekter og gjeld stilles opp på en oversiktlig måte. 

Revisjonen er kjent med at NAV har tilganger til elektroniske systemer som kan gi nærmere 

informasjon om hvem som er beboere på bestemte adresser samt skatteopplysninger. Videre 

har NAV dataregistre som kan si noe om historiske data knyttet til tjenestemottakere, 

eksempelvis til bruk når disse flytter mellom kommuner.  

Ved mappegjennomgangen finner revisjonen tydelig tegn til at det gjøres konkrete og 

individuelle vurderinger av tjenestemottakers helhetlige situasjon. Mappegjennomgangen 

viser også at situasjon og hjelpebehovet til søker er tilfredsstillende beskrevet og vurdert, 

særlig der hvor det dreier seg om nye søkere/tjenestemottakere med relativt ny og kort 

sakshistorikk. Det går tydelig frem at det gjennomgående er tatt hensyn til søkers nåværende 

livssituasjon både ved innvilgelser og avslag. Revisjonen registrerer også i avsluttende møte 

med saksbehandlere at de besitter mye detaljkunnskap om de enkelte tjenestemottakere og 

verdifull lokal kunnskap. 

Når det kommer inn søknader blir disse i felleskap blant saksbehandlere fordelt og diskutert. 

Dette er medvirkende til å skape en god helhetsoversikt da flere saksbehandlere får innsikt, 

men også delt kunnskap omkring både den enkelte bruker så vel som etablering av felles 

rammer som antas å skape likebehandling gjennom felles forvaltningspraksis. 

NAV Åmli utformer vedtak som er beskrivende for hvordan søkers/tjenestemottakers 

helhetlige livssituasjon fremstår. Det gis gode beskrivelser av spesielle forhold som 

omhandler sykdom, rus, flytting, familie og hensyn til barn. På denne måten ser revisjonen at 

NAV Åmli tar hensyn til tjenestemottakers helhetlige livssituasjon og de ulike aspekter ved 

søknaden/saken. Det er også tilfeller av endringer i vedtak som følge av endringer i den 

enkeltes livssituasjon og inntekt som følge av at det jobbes deltid eller som vikar. Det viser 

igjen at NAV Åmli evner å holde oversikt over den enkelte tjenestemottakers helhetlige 

livssituasjon. Det som også medvirker til at dette fungerer er at NAV Åmli utferdiger vedtak 
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på månedlig basis. Dette gir en løpende oversikt og bidrar i stor grad til at man unngår å måtte 

gjøre store trekk hos den enkelte på grunnlag av økonomiske endringer tilbake i tid.  

 

Begrunnelse av enkeltvedtak  

I de vedtak revisjonen er forelagt gis det gjennomgående gode begrunnelser for både 

innvilgelse og avslag. Begrunnelsen anses å være av stor betydning for at tjenestemottaker 

skal forstå både grunnlaget, men også lovanvendelsen for den hjelpen de mottar. Spesielt ved 

avslag er dette å anta som forhold som kan være svært inngripende for en 

søker/tjenestemottaker. 

 

I de aller fleste vedtakene settes begrunnelsen i sammenheng med de lovbestemmelser som er 

relevante for enkeltvedtaket. Lovbestemmelsen er gjengitt i samtlige vedtak. I de tilfeller hvor 

det er valgt å fremstille utregninger gjennom tabeller gir disse en ekstra dimensjon for 

forståelsen av begrunnelsen.  

I de fleste av vedtakene står det at det er foretatt en individuell vurdering, det går 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 er det tilfredsstillende å se at 

det i senere vedtak også er gitt gode begrunnelser. 

Det bemerkes at det ved gjennomgangen av rutiner og sjekklister beskrives hva som forventes 

av dokumentasjon, men det er i liten grad beskrevet at søker selv begrunner sin søknad for å 

søke sosial stønad. En slik presisering vil gjøre det enklere for saksbehandler å kunne 

begrunne sitt vedtak. Revisjonen tar i denne forbindelse forbehold om at det eksisterer rutiner 

og/eller praksis for elektronisk journalføring av slik informasjon som vi ikke er forelagt. 

Bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad 

Av årsmelding 2017 for Åmli kommune fremgår det at det ble opprettet en 2-årig stilling som 

arbeidsleder for en arbeidsgruppe. Gjennom denne stillingen skulle det legges til rette for 

lovpålagt aktivitet for dem mellom 18-30 år som har aktivitetsplikt etter § 20a i Lov om 

sosiale tjenester i NAV. Det fremgår videre at ingen skal motta passive ytelser dersom det 

ikke ligger helsemessige årsaker til grunn for det. Det pekes på at NAV Åmli i 2017 har 

lykkes med å stille krav til aktivitet på et tidlig tidspunkt.  

I mappegjennomgangen ser revisjonen at det for unge tjenestemottakere 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 for unge 

tjenestemottakere om å møte i arbeidsgruppa, søke jobb og/eller gjennomføre kurs som kan 

kvalifisere for jobb. Dette ses i sammenheng med at disse tjenestemottakerne skal bli 

selvhjulpne ved å komme seg i arbeid, noe som også er i tråd med NAV Åmli sine 

overordnede mål. 
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Vilkårene rettes mot målet om at stønadsmottaker skal bli selvhjulpen, og det stilles 

gjennomgående relevante vilkår knyttet til tiltak for å komme i jobb for de som er i stand til 

det. I enkelte vedtak står det uttrykkelig at det forventes at tjenestemottaker bidrar til å ta 

ansvar for egen situasjon.  

 

Det foreligger enkelte vedtak hvor det for revisjonen fremstår som at det ikke gis noen form 

for vilkår. Dette oppfattes i liten grad å bidra til at den enkelte tjenestemottaker skal gjøre noe 

for å bli selvhjulpen. Ut fra den helhetlige livssituasjon som er belyst i vedtak forstår 

revisjonen at det kan være utfordrende i enkelte tilfeller å se noen annen utvei en sosiale 

ytelser. To konkrete forhold ble tatt opp i avsluttende møte knyttet til det revisjonen oppfattet 

som manglende vilkår i vedtak. Det fremkom da i samtaler med saksbehandlere at begge de 

aktuelle tjenestemottakere nå mottok andre ytelser i form av uføretrygd og at det på 

saksbehandlingstidspunktet var en forståelse for at sosial stønad kun var en kortvarig ordning 

i påvente av dette. 

 

Generelt oppfatter vi at NAV Åmli på en god måte balanserer vilkår opp mot hensynet til den 

enkeltes helhetlige livssituasjon. Det er eksempler på at sykemeldte får tilpasninger i vilkår, 

personer i foreldrepermisjon for tilpassede krav og de som har spesielle utfordringer ikke 

stilles så strenge krav til. På andre siden stilles det gjennomgående strenge krav til unge som 

har mulighet til å delta i arbeidsgruppen. Det gjøres også oppmerksom på konsekvenser av å 

utebli fra lovpålagt aktivitet. 

 

Øvrige forhold 

Samtlige vedtak opplyser om klageadgang, men det er ikke gjort oppmerksom på retten til 

dokumentinnsyn etter forvaltningslovens bestemmelser. Sistnevnte forhold ble tatt opp i 

avsluttende møte med enhetsleder og saksbehandlere ved NAV Åmli. Det ble da gitt 

tilbakemelding om at dette kravet skal sikres i nye maler.  

Revisjonen har ikke i noen av de undersøkte vedtak sett noen avvik mellom sum for 

utbetaling i vedtak og hva som er regnskapsført sum for utbetaling. Det var knyttet noe 

usikkerhet omkring et vedtak hvor sum for utbetaling ikke helt klart fremgikk. Dette ble 

oppklart og sjekket ut i avsluttende møte med NAV Åmli. Alle utbetalte beløp samsvarer med 

beløp i vedtak. 

I vår gjennomgang av vedtak har vi kontrollert de satser som er lagt til grunn for beregning av 

sosiale stønader jfr. rundskriv A-1/1719. På bakgrunn av forelagt dokumentasjon foreligger det 

ingen vedtak hvor det er nyttet satser som ikke er i tråd med de statlige veiledende 

retningslinjer for 2018.  

Det er ikke vedtatt lokale veiledende satser for husleie for sosial stønad i Åmli kommune. Når 

det kommer til statlige veiledende retningslinjer tar heller ikke disse for seg husleie. 

                                                                 
19 Rundskriv A-1/17 – Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2018 
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Revisjonen har ingen forutsetninger for å kunne mene noe om leiemarkedet i Åmli, men 

merker seg at det i ett av de gjennomgåtte vedtak fremkommer fra saksbehandler at husleie 

oppfattes som noe høy og at tjenestemottaker må lete etter bolig som har noe lavere husleie.  

4.1.3 REVISORS VURDERINGER 

Rutiner ved NAV Åmli 

Revisjonens gjennomgang av kommunens rutiner er satt i sammenheng med hva som 

forventes av dokumentasjon knyttet til saksbehandling og innvilget sosialhjelp. Revisjonen 

registrerer at NAV Åmli har utarbeidet dokumentasjon som ivaretar de grunnleggende behov 

for rutiner og maler. Hver for seg er det flere av rutinebeskrivelsene som er tilfredsstillende 

utarbeidet og som tjener sin hensikt på en god måte. Det er imidlertid mange frittstående 

rutinebeskrivelser, maler og skjemaer som kan gli noe i hverandre sett opp mot hensikten med 

dem. Et eksempel på dette er at det eksisterer et dokument som omhandler nødvendig 

dokumentasjon ved søknad om økonomisk stønad samtidig som man har en sjekkliste som 

samlet kunne tatt for seg disse forholdene. Etter revisjonens vurdering er det derfor positivt at 

enhetsleder og ansatte uttaler et prioritert ønske om å gjennomføre en revidering av rutiner og 

sjekklister, samt utforming av nye maler. 

 

Det er etter revisjonens vurdering positivt at det foreligger rutiner og sjekklister som i utstrakt 

grad tar hensyn til presis kartlegging av familier og barns behov. Videre er det flere forhold 

ved rutinene som er så detaljerte at de på en god måte kan være beskrivende for ansatte uten 

utstrakt erfaring, uten at det skal ekskludere et grundig behov for opplæring. Dette er et viktig 

hensyn som anbefales videreført når NAV Åmli går i gang med sitt arbeid knyttet til 

revideringen. 

 

Gjennomgang av enkeltvedtak ved økonomisk sosialhjelp 

Revisjonen ser i sin gjennomgang av enkeltvedtakene at det er knyttet tilfredsstillende 

begrunnelser og vurderinger til de vedtak som fattes. Det anses betryggende måten NAV 

Åmli har organisert seg på med hensyn til de felles gjennomganger av saksforhold som ligger 

til grunn for de beslutninger som treffes. Skjønnsmessige vurderinger oppleves å være i tråd 

med de intensjoner sosialtjenesteloven legger til grunn. Alle enkeltvedtak henviser til riktig 

hjemmel. Innholdet i enkeltvedtak fremstår ikke etter revisjonens vurdering alltid like lett 

forståelig. Enkelte utregninger av beløp til utbetalinger fremstår noe utydelig i forhold til de 

forhold som er beskrevet og lagt til grunn. Det innebærer ikke at det er gjort noen feil, men at 

det ikke fremgår eksempelvis en utregning som gir konkret sum som kommer til utbetaling.  

 

Revisjonen registrerer at alle gjennomgåtte enkeltvedtak mangler lovens krav om at 

tjenestemottaker ved klage har rett til dokumentinnsyn, men ser positivt på at NAV Åmli 

allerede er i gang med å forbedre dette gjennom utforming av nye maler. 
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Veiledningsplikt 

Revisjonen registrerer at formalisert veiledning i egne vedtak i liten grad utarbeides. Det er 

varierende fremstilling av hvilken veiledning som er gitt i de enkeltvedtak revisjonen har 

gjennomgått. I noen tilfeller gis det beskrivelser av hvilken veiledning som er gitt mens i 

andre tilfeller ingen beskrivelse av veiledning. Det fremstår imidlertid for revisjonen at det 

eksisterer en tilfredsstillende praksis for at saksbehandlere fører elektronisk journal og 

revisjonens stikkprøvekontroll viser at det føres gode beskrivelser av hvilken veiledning som 

er gitt. Revisjonen anser NAV Åmli for å ha en tilfredsstillende praksis på dette området, men 

for å sikre at veiledning dokumenteres på en enhetlig måte og i tråd med de forventninger som 

legges til grunn kan NAV Åmli med fordel innarbeide beskrivelser omkring dette i sine 

rutinebeskrivelser. En slik innarbeidelse bør etter revisjonens vurdering være med særskilt 

fokus på dokumentasjon av førstegangsmøte med tjenestemottaker og den veiledning som gis 

i denne forbindelse. 

 

Utredning- og informasjonsplikt 

NAV Åmli har utarbeidet en rutine som i tilfredsstillende grad beskriver hva som kreves av 

dokumentasjon for å sikre forsvarlig utredning av saken. Revisjonens tilnærming for mer 

oversiktlige rutiner er at rutine for krav til dokumentasjon kan inngå sammen med 

saksbehandlers sjekkliste slik at forhold omkring utredning tar utgangspunkt i en rutine. Det 

bør etter vår oppfatning være et punkt i sjekklisten som omhandler handling ved manglende 

dokumentasjon som i seg selv vil kunne svekke utredningshensynet og medføre lenger 

saksbehandlingstid. Revisjonen registrerer at det i rutinen knyttet til dokumentasjon fremgår 

krav om kontoutskrift for siste måned mens det i flere mapper er dokumentert opptil tre siste 

måneder med kontoutskrifter. Det anses etter vår vurdering som hensiktsmessig for en 

helhetlig utredning at kontoutskrifter for de tre siste måneder legges til grunn. 

 

Vår vurdering er at det i forbindelse med utregninger forefinnes enkelte 

forbedringspotensialer knyttet til tydelighet i hva tjenestemottaker vil få til utbetaling. 

Revisjonen presiserer at det ikke er funnet noen feil knyttet til tall lagt til grunn i vedtak og 

sum for utbetaling.  

 

Revisjonen anser det som tilfredsstillende at det knyttet til avslag er lagt stor vekt på 

utredning omkring hvorfor tjenestemottaker ikke er berettiget til å motta sosial stønad. Det er 

også positivt å se at det i flere tilfeller er gitt utfyllende informasjon om hvordan 

tjenestemottaker selv kan finne løsninger uten å måtte benyttes seg av sosialhjelp.  

 

Tjenestemottakers helhetlige livssituasjon 

Når det gjelder hensynet til tjenestemottakers helhetlige livssituasjon treffer NAV Åmli etter 

revisjonens vurdering gjennomgående vedtak som innebærer en god beskrivelse av 

situasjonen og hjelpebehovet til tjenestemottaker. Etter revisjonens syn foreligger det en god 

praksis i forhold til å tilpasse støtte og veiledning til den enkeltes livssituasjon.   
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På tross av at det kan være ressurskrevende ser revisjonen det som positivt at NAV Åmli 

utarbeider vedtak måned for måned. Dette sikrer i seg selv et korrekt bilde av den enkeltes 

helhetlige livssituasjon på det tidspunkt vedtak fattes. I denne sammenheng er det også etter 

revisjonens vurdering positivt at de ansatte samlet går gjennom søknader som kommer inn og 

diskuterer disse før de fordeles til saksbehandler. En slik praksis er etter revisjonens vurdering 

positivt fordi det sikrer at samlet kunnskap kommer til utrykk i lys av både utredning og med 

hensyn til forhold som omhandler den helhetlige livssituasjonen.  

 

Begrunnelse av enkeltvedtak 

Revisjonen opplever at NAV Åmli gir gode begrunnelser for sine vurderinger og bruk av 

skjønn i saksbehandlingen der hvor dette har vært nødvendig. Revisjonen opplever at NAV 

Åmli setter sine begrunnelser i sammenheng med de lovbestemmelser som er relevante for 

enkeltvedtaket noe som anses tilfredsstillende. NAV Åmli er etter revisjonen oppfatning 

etterrettelige med hensyn til å gjøre tjenestemottaker oppmerksom på at det er foretatt en 

individuell vurdering.  

 

Avslagene revisjonen har gjennomgått har vel så gode begrunnelser som vedtak hvor stønad 

er innvilget har. Revisjonen anser det som tilfredsstillende og til dels hensiktsmessig at 

begrunnelsen i avslag og innvilgelser har ulikt omfang, da et avslag er mer inngripende for 

søker enn en innvilgelse.  

 

Bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad 

Det stilles i samtlige gjennomgåtte vedtak vilkår, men det er varierende hvilken type vilkår 

som stilles til tjenestemottaker. Dette følger naturlig av den helhetlige livssituasjon til 

tjenestemottaker og vi registrerer at det er tatt hensyn til dette i de vedtak vi har gjennomgått.  

Revisjonen anser NAV Åmli sin bruk av vilkår som tilfredsstillende da det gjennomgående 

stilles vilkår i form av tiltak der dette er hensiktsmessig.  

 

Gjennom tiltaket «arbeidsgruppen» har NAV Åmli en utmerket mulighet til å legge kraft bak 

sine vilkår. Slike forhold gir omgivelsene et signal om at det å motta økonomisk sosialhjelp 

forplikter til aktivitet. Samtidig ser revisjonen det som positivt at bruken av vilkår i stor grad 

er tilpasset den enkeltes forutsetninger for å kunne innfri de vilkår som stilles.   

 

Øvrige forhold 

Samtlige vedtak opplyser om klageadgang, men ikke retten til dokumentinnsyn. Revisjonen 

ser det som tilfredsstillende at enhetsleder i avsluttende møte med revisjonen informerte om at 

dette vil bli implementert med snarlig virkning. Revisjonen har for øvrig registrert at dette 

kravet ivaretas i nye maler. Revisjonen bemerker det som tilfredsstillende at alle vedtak 

revisjonen har gjennomgått har sammenfallende sum for utbetaling og sum oppgitt i vedtaket.  
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4.2. NAV ÅMLI – INTERNKONTROLL 

2) I hvilken grad oppfyller Åmli 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 en forventning om at kommunen bør 

ha en internkontroll som sikrer at regelverket etterleves og kommunens tjenestemottakere sine 

rettigheter ivaretas. Kommuneloven går ikke nærmere inn på hva som inngår i begrepet 

betryggende kontroll eller hvordan organisasjonen skal utøve denne, utover at 

administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser. Hver enkelt kommune utfører internkontroll slik at den 

på en best mulig måte fungerer etter hensikten. 

Kommunenes sentralforbund (KS) har gjennom ideheftet «Rådmannens internkontroll, 

hvordan få orden i eget hus»20, gitt anbefalinger for både utforming og formalisering av 

internkontrollen i kommunene. Anbefalingene legger til grunn en helhetlig tilnærming til 

sektorovergripende internkontroll og bygger på følgende definisjon: 

«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.»21 

Revisjonen har i sin tilnærming til problemstillingen fokusert på de spesifikke formelle krav 

som for NAV Åmli følger av sosialtjenesteloven. Det er viktig for revisjonen å presisere at 

betryggende kontroll i vesentlig grad handler om å ha kunnskap om tilstanden knyttet til de 

oppgaver som er delegert i organisasjonen. Idéheftet om rådmannens internkontroll tar for seg 

nettopp dette perspektivet hvor det det pekes på at rapportering bør være en viktig premiss 

ved delegering, og at den som delegerer ikke gir fra seg ansvar selv om noen andre overtar 

oppgaven.   

 

NAV Åmli – internkontroll sosialtjenesteområdet 

Kommunens ansvar for internkontroll innenfor sosialtjenesteområdet er regulert i 

sosialtjenesteloven § 5, hvor det fremheves at kommunen skal føre internkontroll som et ledd 

                                                                 
20 Kommunenes sentralforbund (2015) «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?» 
21 Ibid 
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i å sikre at individuelle tjenester er i samsvar med krav i lov og forskrift.  Etter forskriftens22 § 

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, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.  

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. 

 

                                                                 
22 FOR-201-11-19-1463 Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen.  
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4.2.2. FAKTA 

NAV Åmli må i sitt arbeid med internkontroll forholde seg til de retningslinjer og rutiner for 

internkontroll som er utarbeidet av Åmli kommune, 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 gjennomgangen av kommunens internkontroll er det i 

utgangspunktet arbeidet med dette på enhetsnivå som har fokus, men for å gi nødvendige svar 

har det vært nærliggende at vi også tar for oss aspekter som har sektorovergripende relevans. 

For dette legges det til grunn at gode rammebetingelser for internkontroll må legges til rette 

for på øverste administrative nivå for at enhetsledere skal lykkes i sitt arbeid. 

 

Åmli kommune – organisering av internkontrollen 

Åmli kommunes internkontroll omtales i kommunens årsmelding for 2017.23 Det fremgår at 

rådmannen har kontinuerlig fokus på arbeidet med å forbedre system for styring av 

virksomheten og internkontroll når det gjelder tjenestekvalitet og HMS. Det pekes også på at 

rådmannen har ansvar for at det vedtatte styringsdokumentet blir fulgt opp i organisasjonen, 

og at kommunen leverer tjenester av riktig kvalitet til brukere og innbyggere.     

Revisjonen registrerer for øvrig at ansvar for internkontrollen er delegert og tillagt 

enhetsleder, da det i årsmeldingen for 2017 fremgår at; «Einingsleiarar har ansvar for å 

etablere, og følje opp, den interne kontrollen i samsvar med delegerte fullmakter. Det er i 

tillegg fastsatt særskilde internkontrollkrav innan ei rekke område av kommunens 

verksemd».24 På stabsnivå er det HR- og beredskapsrådgiver (heretter rådgiver) som er gitt 

oppgaver knyttet til internkontroll, herunder innarbeidelse, utvikling og oppfølging. 

Gode beskrivelser av ansvar og myndighet står sentralt for den forståelse den enkelte leder har 

i forhold til det ansvaret de er delegert. Når det kommer til delegasjonsreglementet for Åmli 

kommune fremgår det at kommunestyret har delegert ansvar for sosialtjenesteloven til 

rådmannen og at det er mulighet for videre delegering av denne. I intervju med rådmannen 

stilte revisjonen spørsmål om rådmannen har videredelegert sosialtjenesteloven. Det ble da 

bekreftet at alle ledere har full delegasjon innenfor sitt arbeidsområde og at dette ligger til 

stillingen. Revisjonen er for øvrig forelagt et notat (2016/497-12) som omhandler delegasjon 

av myndighet til enhetsledere og leder for rådmannens stab. Notatet er en presisering av 

myndighetsområder og viser at lovfestet delegasjon for sosialtjenesteloven er videredelegert 

til enhetsleder for habilitering og ressurs. 

I intervju med både rådmann og rådgiver ble det stilt spørsmål om det er etablert rutiner 

og/eller prosedyrer i kommunen som beskriver internkontrollen. I begge intervjuer ble 

revisjonen informert om at det foreligger rutiner for de ulike enhetene både i QM+25 og på 

                                                                 
23 Åmli kommune, årsmelding 2017 
24 Ibid 
25 Kommunens kvalitets- og avvikssystem 
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kommunens fellesområde. Det ble imidlertid pekt på at dokumentasjon som er lagret på 

fellesområde skal fases ut slik at all informasjon skal være tilgjengelig i QM+ for å unngå at 

ansatte lagrer dokumentasjon på områder hvor ikke alle har tilgang eller kjennskap til at de 

forefinnes. I intervju med rådgiver ble revisjonen kort presentert for oppbygging av QM+ og 

ble presentert for eksisterende internkontrollrutine for NAV Åmli. 

Rådmannen ble av revisjonen spurt om hvilke formelle krav og forventninger hun har til 

internkontrollen i enhetene, i lys av at enhetsledere er gitt ansvar for å etablere og følge opp 

den interne kontrollen. Det ble pekt på at arbeidet sikres gjennom at enhetsleder må følge lov 

og forskrift og at det er hennes forventning at dette følges og at dette i utgangspunktet baserer 

seg på tillit. Så kan det ifølge rådmannen være ulike mekanismer som fanger opp om det ikke 

blir gjort som eksempelvis tilbakemeldinger fra tjenestemottakere, manglende overholdelse av 

rutiner, tilbakemeldinger fra ansatte eller svikt i tjenesteleveranser. Det vises også til de 

forventninger som følger av kommunens årsmelding.  

Risikovurderinger er utgangspunktet for de vurderinger kommunen gjør knyttet til tiltak som 

har til hensikt å redusere risiko. Der det er identifisert en risiko for eksempelvis knyttet til 

manglende måloppnåelse eller overholdelse av lover og regler må det settes inn tiltak for å 

redusere risiko. Revisjonen har stilt spørsmål i intervjuer med rådmann og rådgiver om 

kommunen på et overordnet nivå gjennomfører sektorovergripende risikovurderinger. Det har 

i denne sammenheng fra rådmannen blitt vist til at det det for kommunen blir gjennomført 

enkelte større risikovurderinger på overordnet nivå som primært knytter seg til 

sektorovergripende forhold som eksempelvis beredskap. I intervju med rådgiver ble 

revisjonen presentert for kommunens rutiner omkring utarbeidelse av risiko. Dette er 

formalisert gjennom et skjema for risikoanalyse med handlingsplan. Rådgiver peker også på 

at hun stadig etterspør ansatte og ledere om «hvor skoen trykker og hva som kan gå galt». 

Helt sentralt for å danne gode risikovurderinger står ansatte og lederes ansvar for å melde 

avvik. Som rådgiver korrekt påpeker er det innmeldte avvik som danner grunnlag for å 

identifisere risiko av sektorovergripende karakter så vel som på enhetsnivå. Rådgiver peker på 

at varierende bruk av avvikssystemet kan være en utfordring for å få løftet de utfordringer 

enhetene har med hensyn til forhold som kan ha behov for risikoreduserende tiltak eller behov 

for forbedringer. 

For at rådmannen skal kunne ha tilstrekkelig betryggende kontroll knyttet til driften i 

kommunen, pekes det av KS på at rapportering bør være en viktig premiss ved delegering, og 

at den som delegerer ikke gir fra seg ansvar selv om noen andre overtar oppgaven. I intervju 

med rådmannen blir det pekt på at det i rådmannens ledermøter legges til rette for at 

internkontroll settes på dagsorden. Dette blir bekreftet av rådgiver som er gitt ansvaret for 

innholdet i det som omhandler internkontroll på ledermøtene, men at internkontroll bare er en 

del av det hun skal gjennomgå på ledermøter og at det blir en prioritering mellom HMS, 

internkontroll, gjennomgang av avvik med mer. Dette samspillet antas å måtte ta form over 

tid og at internkontroll i varierende grad får tilstrekkelig plass i disse møtene basert på de krav 
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rådmannen setter til rapportering, enhver tids eksisterende risikovurderinger og lederes behov 

for å kunne diskutere internkontroll med øvrige ledere, rådgiver og rådmann.  

For å lykkes med arbeidet knyttet til internkontroll forutsettes det at det er et gjennomgående 

fokus på evaluering med det mål om å bli bedre eller rette opp/korrigere avvik. Sentralt for en 

eksisterende risikovurdering er behovet for å evaluere bruken av tiltak og effekten av disse i 

form av at risiko dempes eller i beste fall elimineres. Rådmannen ble i intervju spurt om 

kommunen gjennomfører løpende og/eller årlige evalueringer. Rådmannen viste da til 

årshjulet og at det er en årlig gjennomgang i ledermøte hvor dette arbeidet ivaretas av 

rådgiver. Når det kommer til evaluering av internkontroll vil det ifølge rådgiver bli første året 

i år hvor det vil bli gjennomført en evaluering av internkontrollen.   

 

NAV Åmli – internkontroll sosialtjenesteområdet 

Med bakgrunn i forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids og velferdsforvaltningen 

skal Åmli 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 av delegasjonsreglementet for Åmli kommune at rådmannen er gitt lovfestet 

delegasjon for sosialtjenesteloven fra kommunestyret. Det fremgår videre en lovfestet 

delegasjon fra rådmannen til enhetsleder habilitering og ressurs.  

 

I intervju med enhetsleder og ansatte på NAV Åmli ble det gitt inntrykk av at internkontroll 

hverken er etablert eller innarbeidet. Gjennom intervjuer og dokumentstudier ser revisjonen at 

det er flere forhold som har internkontrollaspekter ved seg uten at enhetsleder og ansatte 

nødvendigvis setter dette i sammenheng. I intervju med enhetsleder ble rutine for 

internkontroll NAV Åmli diskutert. Enhetsleder er kjent med rutinen, men peker på at det er 

behov for å gjennomgå denne slik at den er i tråd med dagens drift. Rutinen legger opp til at 

det er en del punkter som skal kontrolleres. Det er ikke forelagt revisjonen dokumentasjon på 

at en slik kontroll er gjennomført. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og 

tilgjengelig.   

 

Kommunens etterlevelse av forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen § 4 og § 5 ble i sin helhet gjennomgått i intervju med enhetsleder. 

Forskriften ble også gjennomgått i sin helhet i form av gruppeintervju med de ansatte på NAV 

Åmli.  

 

Forskriftens § 4, bokstav a26 

Revisor er forelagt samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune.27 Avtalen 

er utarbeidet på et tidspunkt hvor det eksisterte et partnerskap mellom kommunal NAV og 

statlig NAV. Det er således en del forhold ved avtalen som omhandler de statlige NAV 

                                                                 
26 Revisjonskriterier lagt til grunn fremgår på side 31 
27 Samarbeidsavtale for NAV Åmli, 04.03.2016 
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oppgavene som nå er overført til NAV Froland. Det er imidlertid flere forhold i 

dokumentasjonen som fortsatt er gjeldende med hensyn til beskrivelsen av NAV Åmli sine 

hovedoppgaver og mål, også med hensyn til forbedringsarbeidet og organisering av 

virksomheten. Rutinen for internkontroll NAV Åmli er for en del av disse forholdene 

utfyllende, spesielt med hensyn til hvordan tjenesten er organisert og ansvarsforhold. Videre 

er delegasjonsreglementet og tilhørende notat knyttet til presiseringer utfyllende i 

beskrivelsen av ansvar og myndighet på sosialtjenesteområdet.  

Av tjenesteområder beskrevet i samarbeidsavtalens punkt 8 følger hvilke oppgaver som er 

tillagt NAV Åmli sine kommunale NAV- oppgaver. Det vises i samarbeidsavtalens punkt 6 

under lokale mål- og resultatkrav til at det skal gjennomføres periodisk resultatgjennomgang 

for NAV Åmli. 

Samarbeidsavtalen inneholder viktige punkter som skal sikre at NAV Åmli dokumenterer de 

forhold som det stilles krav om i forskriften. Svakheten er at avtalen begynner å bli utdatert på 

grunn av de endringene som har vært i strukturen ved NAV Åmli. Samtidig eksisterer det en 

rutine som omhandler internkontroll ved NAV Åmli som også tar for seg en del av de samme 

forholdene som samarbeidsavtalen. Sett i lys av dette kan det være nærliggende at det i 

revideringsarbeidet tas en gjennomgang internt og med NAV Aust-Agder for å få en dialog 

om oppdatert samarbeidsavtale og i større grad få beskrivelse av forholdene i et dokument 

fremfor at det er spredt over flere slik det nå fremstår. 

Forskriftens § 4, bokstav b 

I intervju med avdelingsleder enhetsleder og ansatte ved NAV Åmli fremgår det at både leder 

og ansatte opplever at det i tilstrekkelig grad er tilgang på lover og forskrifter som gjelder for 

virksomheten. Det pekes fra flere på at det gjennom lovdata og interne fagsystemer sikres at 

den enkelte får tilgang til relevant dokumentasjon.  

 

Forskriftens § 4, bokstav c 

NAV Åmli 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 kompetanseutvikling for NAV Åmli. Det er i avtalen 

enighet om at alle ansatte ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til 

kompetanseutviklingstiltak.  

Revisjonen stilte i intervju med ansatte på NAV Åmli om de opplever å ha tilstrekkelig 

kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet. Flere har opplevd at det har vært 

utfordrende å måtte lære seg faget samtidig som man har måttet håndtere opplæring av 

nyansatte. Ansatte pekte på at det har vært svært lærerikt å ha en innleid ressurs som har 

kunnet tilføre mye ny kunnskap. Spesielt nevnes det at ferdigheter i fagsystemer har hatt en 

svært positiv utvikling som følge av denne ordningen. 



20/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune - 18/06626-8 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten i Åmli kommune

  29 

 

Utover den opplæring som skjer internt er det også eksterne kilder for kompetanseheving og 

etterutdanning. Sentralt for dette står opplæring og samlinger i regi av fylkesmannen i Agder. 

Det skal også legges til at det eksister relevant formell kompetanse hos de ansatte ved NAV 

Åmli og dette legger et godt grunnlag for den videre kompetanseutvikling som slik sett kan 

starte på et litt annet nivå enn om den ansatte ikke hadde noen formell relevant kompetanse. 

Forskriftens § 4, bokstav d 

Når det kommer til kravet om å sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap 

og erfaring nyttes, sikres dette ved NAV Åmli gjennom tett dialog mellom de ulike 

saksbehandlere. Dette organiseres både ved at man jobber sammen om saker, men ikke minst 

at alle ansatte deltar i forbindelse med fordeling av saker og innkomne søknader. I en slik 

prosess vil den enkeltes kunnskap om tjenestemottaker og erfaring med tilsvarende saker 

bidra til en mer forsvarlig saksbehandling.  

Det er også en positivt innvirkende faktor at den innleide ressursen ved NAV Åmli besitter en 

erfaring og kunnskap som bidrar positivt inn i saksbehandlingen.  

Revisjonen har ved flere anledninger jobbet i lokalene til NAV Åmli knyttet til 

gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen og observerer at det er lav terskel mellom 

saksbehandlere for å ta kontakt med hverandre for å diskutere forhold ved saksbehandlingen. I 

denne fasen av kompetanseutviklingen oppleves en slik arbeidsform som hensiktsmessig.  

Forskriftens § 4, bokstav e 

Det fremgår av samarbeidsavtalen punkt 10, som omhandler brukermedvirkning, at det på 

systemnivå skal gjennomføres møter med et brukerutvalg som kan bidra i planleggingen, 

gjennomføringen og evalueringen av tiltak. Videre fremgår det av samme punkt at det på 

individnivå skal være involvering av bruker knyttet til beslutningsprosesser og utforming av 

tjenestetilbud. Når det gjelder individnivå må dette antas å være en del av den daglige 

saksbehandlingen som involverer bruker i form av NAV Åmli sin plikt til å veilede og rådføre 

seg med tjenestemottaker. Når det gjelder brukerutvalg så foreligger det ikke dokumentasjon 

eller informasjon i intervjuer som tilsier at dette eksisterer i Åmli kommune. 

I intervju med ansatte mener de å huske at det har vært gjennomført brukerundersøkelser 

tidligere, men at de ikke er kjent med at det er gjort i nyere tid. Det fremgår heller ingen 

dokumentasjon eller rutiner som omhandler gjennomføring av slike undersøkelser som kan 

bidra til forbedring av tjenesten. Nå skal det imidlertid legges til at sett i lys av at det i Åmli 

kommune er et relativt lavt antall tjenestemottakere kan det vurderes å søke løsninger i 

samarbeid med andre kommuner. Revisjonen har tidligere erfart at enkelte kommuner 

oppretter felles brukerutvalg med nærliggende kommuner.  

Forskriftens § 4, bokstav f 

NAV Åmli 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 intervju med enhetsleder 

setter revisor dette i sammenheng med kommunens eller enhetens øvrig risikovurderinger.  
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I likhet med kommunen for øvrig er det i liten grad utarbeidet risikovurderinger knyttet til 

NAV Åmli. Det er ikke dermed sagt at det ikke foreligger risiko, noe enhetsleder og 

rådmannen også har pekt mot i intervjuer. Knyttet til den store endringen som har vært blant 

ansatte, hvor alle ansatte på et tidspunkt var nye uten noen form for erfaring på saksområdet, 

har man sett behov for å dempe risiko knyttet til det man har sett som en mulig form for svikt 

i forbindelse med kompetanse og overholdelse av lover og regler. Som et tiltak ble det derfor 

besluttet av enhetsleder å leie inn en ressurs som har den kompetansen man mener er 

nødvendig for å sikre både forsvarlig forvaltning så vel som forsvarlig opplæring av de 

ansatte på NAV Åmli. Det er viktig å legge til at selv om en av de ansatte ved NAV Åmli har 

hatt noe mer tid til å lære seg fagområdet er det krevende å måtte håndtere forsvarlig 

saksbehandling samtidig som man er ansvarlig for å lære opp øvrige ansatte. Det må også tas i 

betraktning at denne ansatte også har en annen stilling i kommunen som også der krever at 

den ansatte holder seg oppdatert innen fagområdet. 

Sett opp mot risikoen for å gjøre saksbehandlingsfeil og ikke minst sikre nødvendig god 

opplæring, er det fra flere pekt på viktigheten av å ha gode rutiner og sjekklister knyttet til 

saksbehandlingen ved NAV Åmli. Slik disse fremstår i dag er det utbredt enighet mellom 

enhetsleder og ansatte at det er et behov for utbedring av disse og at det vil kunne være 

risikodempende sett opp mot faren for saksbehandlingsfeil. 

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 at de i tiden som 

kommer, etter at tilstrekkelig kompetanse er etablert ved NAV Åmli, skal begynne å se 

nærmere på utvikling av egne rutiner. Både ansatte og enhetsleder gir klart uttrykk for at det 

er et behov for å gjøre dette arbeidet. 

I intervjuer har revisjonen stilt spørsmål om det ved NAV Åmli gjennomføres evalueringer 

som har til hensikt å forbedre saksbehandling og organisering. Det er ikke gitt tydelige svar på 

om dette gjennomføres og det foreligger heller ikke dokumentasjon som tilsier at det er 

gjennomført. Det er imidlertid nevnt fra ansatte at det i sammenheng med evaluering, at det 

oppleves som en kontinuerlig prosess da man i stor grad har felles gjennomganger og har et 

uttrykt ønske om å forbedre seg slik at tjenesten blir best mulig. Blant annet ble det sett på 

som nødvendig å ta stilling til åpningstider og tilpasse disse slik at alle var tilstede på jobb når 

det først var åpent noe som gir mer samlet kompetanse og forebygger eventuell overtredelse 

av lover og regler. 

Forskriftens § 4, bokstav h 

NAV Åmli skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen. Både 

enhetsleder og ansatte ved NAV Åmli legger vekt på at forbedring av rutiner og prosedyrer 

for internkontroll er et viktig mål for arbeidet i tiden som kommer.  

Det foreligger rutine for internkontroll ved NAV Åmli som tar for seg flere forhold omkring 

systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen. Utfordringen har vært at dette 
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ikke har vært gjennomført i praksis slik revisjonen forstår dette og basert på den 

dokumentasjon vi er forelagt. Ifølge rutinen skal det blant annet gjennomføres kontroller hver 

annen måned og det skal dokumenteres både kontroller og avvik. Det fremgår eksplisitt at alle 

avvik som oppdages skal føres inn i fagmelding NAV i QM+. Videre er det listet opp ulike 

typer avvik og hvilke handlinger som skal følge av disse. Eksempelvis fremgår det at «dersom 

avvik skyldes mangel på kompetanse hos saksbehandler skal det settes i verk opplæringstiltak 

på det aktuelle området». Det som er interessant i denne sammenheng er at man har sett en 

risiko for mangel på kompetanse, men det er ikke meldt i QM+.  

Når det gjelder den systematiske gjennomgangen av internkontrollen er det for revisjonen 

vanskelig å ta stilling til dette all den tid både leder og ansatte i intervjuer har erkjent at det 

ikke foreligger dokumentasjon som kan underbygge at en slik aktivitet har funnet sted.  

Forskriftens § 5 

Krav i forskriftens § 5 gir pålegg om at internkontroll skal dokumenteres i den form og 

omfang som er nødvendig. Som det fremgår innledningsvis er Åmli kommune i gang med å 

etablere internkontroll på agendaen i rådmannens ledermøter, men at det i liten grad er 

gjennomført rapportering eller oppfølging av hva som gjøres på enhetsnivå.  

Basert på den dokumentasjon revisjonen er forelagt har NAV Åmli dokumentert sin 

internkontroll gjennom «rutiner for internkontroll – NAV Åmli». Utfordringen er at det som 

fremgår av rutinen ikke gjennomføres i praksis, men det er flere forhold ved driften av NAV 

Åmli som er i tråd med rutinene uten at ledelse og ansatte nødvendigvis setter dette i 

sammenheng. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

Dokumentasjon fremstår for revisjonen utdatert. 

4.2.3. REVISORS VURDERINGER 

Åmli kommune – organisering av internkontrollen 

Etter vår vurdering er det positivt at rådmannen i Åmli kommunes årsmelding for 2017 

presiserer at hun har et kontinuerlig fokus på arbeidet med å forbedre system for styring av 

virksomhetene og internkontroll når det gjelder tjenestekvalitet og HMS.  

Det er en del forhold ved internkontrollen som etter revisjonens vurdering er tilstrekkelig 

ivaretatt gjennom systemer og felles dokumentasjon, men det fremstår for revisjonen noe 

tilfeldig at delegert ansvar for internkontroll i bunn og grunn baseres på tillit og at avvik skal 

baseres på en forventning om at mekanismer som tilbakemeldinger fra tjenestemottakere, 

tilbakemelding fra ansatte eller svikt i tjenesteleveranser ivaretar dette. En slik tilnærming til 

kommunens helhetlige internkontroll oppleves for revisjonen noe reaktiv. Revisjonens 

vurdering er at internkontroll baseres på at risiko identifiseres tidlig og at tiltak kan settes inn 

slik at svikt ikke oppstår.  

Det er for revisjonen positivt at rådmannen og rådgiver har etablert en arena for å kunne 

diskutere internkontroll gjennom rådmannens ledergruppe. Revisjonens vurdering, basert på 
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intervjuer med rådmann, rådgiver og enhetsleder, er at det er et uforløst potensiale i arbeidet 

med risikovurderinger. Revisjonen registrerer at det blir gjort gode vurderinger og tiltak på 

enkelte områder, men det er liten grad skriftliggjort risikovurderinger på enhetsnivå. En slik 

prosess krever at det stimuleres til å melde inn identifiserte risikoer fra ulike nivåer i 

organisasjonen som videre kan skriftliggjøres og etableres rapporteringsrutiner omkring. En 

delegering innebærer ikke at ansvaret delegeres, men oppgavene. At oppgavene utføres i tråd 

med de forventninger som legges til grunn sikres gjennom rapportering tilbake til rådmann fra 

enhetsleder. På den måten sikres betryggende kontroll. Revisjonen registrerer en svakhet i 

oppfølgingen sett i lys av at det ikke er utført internkontroll på sosialtjenesteområdet i tråd 

med de forventninger som følger av delegasjon.  

Evaluering står sentralt for å kunne sikre at feil ikke gjentas, men ikke minst bidrar det til 

viktig innspill i forbedringsprosesser. På et overordnet nivå i kommunen ser revisjonen få 

eller ingen indikasjoner på at det gjennomføres regelmessige evaluering av arbeidet med 

internkontroll. Det er i intervjuer pekt mot at dette skal gjennomføres mot slutten av året. 

Revisjonens oppfatning er at evalueringer ikke nødvendigvis må gjennomføres en gang i året, 

men med fordel kan gjennomføres løpende med hensyn til at Åmli kommune nylig har 

etablert internkontroll som en fast del av rådmannens ledergruppe.  

 

NAV Åmli – internkontroll sosialtjenesteområdet 

Det er en del forhold ved internkontrollen ved NAV Åmli som med fordel kan settes fokus på 

både av øverste administrative ledelse så vel som leder og ansatte. Slik dokumentasjonen på 

flere områder fremstår nå så er det nærliggende med en full gjennomgang av både rutiner, 

kunnskap og forståelse omkring internkontrollen. I intervjuer både med enhetsleder og ansatte 

er det en erkjennelse om at de stiller noe svakt når det kommer til både forståelse og 

dokumentasjon av internkontroll.  

For revisjonen er det mange positive trekk ved både måten ansatte utfører saksbehandling på 

og håndtering av en del forhold som forstås som en del av internkontrollen. Utfordringen er 

slik revisjonen ser det at de ansatte utfører flere av de forhold forskriften beskriver omkring 

interkontroll, men at det i mindre grad settes i sammenheng. Slik sett må internkontrollen etter 

revisjonens vurdering i første omgang etableres og videre organiseres med involvering av 

både leder og ansatte.  

Rutinen for internkontroll som revisjonen er forelagt beskriver deler av de kravene som 

fremgår av forskriften. Videre er det deler av øvrige rutiner, delegasjonsreglementet og 

samarbeidsavtalen mellom Åmli kommune og NAV Aust-Agder som svarer til forskriftens 

krav. Etter revisjonens vurdering kan dette i større grad samles og implementeres i rutinen for 

internkontroll ved NAV Åmli. 

Etter revisjonens vurdering har NAV Åmli gjennom sin tilgang til NAV sine interne 

dataløsninger også tilgang til alle relevante lover og regler som omhandler saksfeltet med 

hensyn til innholdet i saksbehandlingen og anser således dette kravet ivaretatt. 
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Når det kommer til forventningen om at NAV Åmli skal sikre at arbeidstakerne har 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet, samt om virksomhetens 

internkontroll opplever revisjonen at det er mangelfullt med hensyn til virksomhetens 

internkontroll. Revisjonen stiller spørsmål til i hvilken grad arbeidstakerne ved NAV Åmli har 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter knyttet til virksomhetens internkontroll. Når det gjelder 

fagfeltet ser revisjonen det som positivt at enhetsleder har tatt nødvendige grep for å sikre 

dette i form av innleid ressurs. 

NAV Åmli skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes. Revisjonens vurdering er at det oppleves positivt at det er liten avstand mellom 

ansatte og leder slik kompetansesituasjonen nå er ved NAV Åmli. Møter organiseres slik at 

alle gis mulighet for å gi innspill og tverrfaglige fora som sikrer at alle kan bidra fra sitt 

utgangspunkt på en likeverdig måte og revisjonen vurderer slik sett at kravet om medvirkning 

er ivaretatt. 

Av samarbeidsavtalen mellom Åmli kommune og NAV Aust-Agder fremgår det at det skal 

gjennomføres møter med et brukerutvalg på systemnivå. Slik revisjonen forstår det basert på 

intervjuer og dokumentasjon eksisterer ikke dette i Åmli kommune. Forskriften sier at det skal 

gjøres bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten. 

Revisjonen har erfart fra andre kommune at slik medvirkning kan løses gjennom samarbeid 

med andre kommuner eller gjennom enkle brukerundersøkelser blant brukere og pårørende. 

Revisjonen registrerer at det gjennomføres enkelte tiltak for å avdekke svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav. Spesielt fremheves det da at enhetsleder har sett risiko med 

hensyn til ansattes kompetanse og har hentet inn ekstern ressurs for å sikre opplæring og 

avlastning. Revisjonen ser dette som et godt eksempel på at det er forståelse for 

internkontroll, men det er en svakhet at det ikke dokumenteres og settes i sammenheng med 

forskriftens intensjoner. 

Arbeidet med å evaluere, utvikle og forbedre seg innenfor rutiner og prosedyrer oppleves ved 

NAV Åmli å være et nødvendig forestående arbeid. Det fremstår for revisjonen som at det er 

bred enighet mellom ledelse og ansatte at dette skal gjøres, men at det grunnet prioriteringer 

mellom å opprette et forsvarlig nivå på saksbehandling og arbeid med rutiner, har man 

prioritert kompetanse. Revisjonen har uttrykt forståelse overfor både ledelse og ansatte i dette 

spørsmålet og ser det som fornuftig at kompetanse anses viktigst med hensyn til fare for 

manglende overholdelse av lover og regler. Samtidig er det viktig å legge til grunn gode 

rutiner også i opplæring av nyansatte. 

Når det gjelder systematisk tilnærming til overvåking og gjennomgang av internkontrollen er 

det etter revisjonens vurdering ikke gjort tilfredsstillende arbeid på dette området. Åmli 

kommune har etablert en rutine som i liten grad er gjennomgått i henhold til de intensjoner 

den selv beskriver. I den grad den ikke er implementert kan det heller ikke sies at det 

gjennomføres overvåking og gjennomgang av denne.   
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Uten å ta stilling til omfang er revisjonen forelagt dokumentasjon fra Åmli kommune som 

viser at det ved NAV Åmli er etablert en form for system, samt dokumentasjon for hvordan 

internkontrollen er organisert, hvem som har hvilket ansvar, samt rammer for 

internkontrollen. Den åpenbare svakheten er at rutine for internkontroll ikke er oppdatert i 

tråd med foreliggende krav. 
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5. REVISJONENS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

5.1  KONKLUSJON 

 

På bakgrunn av forelagt dokumentasjon og de intervjuer som er gjennomført, oppfattes NAV 

Åmli å ha tilfredsstillende saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av 

økonomisk sosialhjelp. Denne slutningen trekkes på bakgrunn av revisjonens gjennomgang av 

saksbehandling og praksis satt opp mot de formelle krav og forventninger som er lagt til 

grunn for revisjonsarbeidet. Det er enkelte forhold revisjonen peker på som er områder vi 

opplever det foreligger et potensiale for forbedringer. Dette knytter seg til lovpålagte 

opplysninger om dokumentinnsyn som skal fremgå av enkeltvedtak, jfr. fvl § 17. Dette 

fremgikk ikke i noen av de enkeltvedtak revisjonen gjennomgikk. Videre er det enkelte 

forhold ved utforming av vedtak som med fordel kan bli noe mer presise, da først og fremst 

med hensyn til økonomiske beregninger knyttet til hva den enkelte tjenestemottaker konkret 

vil få til utbetaling.  

Kompetanse står sentralt i flere deler av rapporten og revisjonen opplever at det ved NAV 

Åmli jobbes systematisk mot et mål om at alle ansatte skal ha tilstrekkelig god kompetanse, 

som sikrer forsvarlig forvaltning på saksområdet. Revisjonen skulle gjerne sett at det i større 

grad ble arbeidet med forbedring av dokumentasjon i form av rutiner, sjekklister og maler, 

men har forståelse av at det inntil videre blir en prioritering av kompetanse. Det er ved 

gjennomgangen av rutiner, sjekklister og maler åpenbart at det er en stund siden disse er blitt 

gjennomgått og revidert. Flere av rutinene kunne med fordel vært samlet i sjekklister og 

således kan man redusere antallet rutiner.  

På et overordnet nivå i Åmli kommune er det forhold ved internkontrollen som krever at dette 

kanskje bør gis noe mer fokus. Først og fremst er det sett i lys av, at internkontroll relativt 

nylig er etablert som fast møtepunkt i rådmannens ledergruppe, et behov for at dette gis noe 

mer oppmerksomhet. Dette begrunner revisjonen med at det sett i lys av det manglende 

arbeidet med internkontroll på enhetsnivå er åpenbare behov for større oppmerksomhet 

omkring etablering, innarbeiding og rapportering på internkontroll. Sett i lys av at det er 

identifisert risiko på enhetsnivå uten at dette fremgår som rapportert i kvalitetssystemet 

fremstår det også behov for et større fokus på viktigheten av rapportering i QM+ for å kunne 

etablere gode risikovurderinger. 

Det er ved NAV Åmli etablert rutiner for internkontroll, men disse er ikke oppdatert og 

vedlikeholdt slik forskriften legger til grunn. Det fremgår også tydelig i intervjuer med 

enhetsleder og ansatte at rutine for internkontroll i liten grad er implementert ved NAV Åmli. 

Som beskrevet i rapporten er det en del forhold ved internkontrollen som jevnlig gjøres av de 

ansatte, men at dette ikke settes i sammenheng med forskriftens krav. I intervjuer med både 

ansatte og enhetsleder er det uttalt et ønske om å gjennomføre et forbedringsarbeid på flere av 

de områder forskriften beskriver. Det være seg rutiner, maler, sjekklister så vel som 
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kompetanse som er et pågående arbeid. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan 

underbygge at NAV Åmli gjennomfører brukerutvalg eller brukerundersøkelser hvor 

medvirkning fra brukere eller pårørende til forbedringer. Det er imidlertid viktig at dette ses i 

sammenheng med at forskriften gir rom for tilpasning av internkontroll etter virksomhetens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

5.2  ANBEFALINGER   

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

- Revisjonen anbefaler at Åmli kommune i større grad ser internkontroll som et 

helhetlig samspill, som baseres på at øverste administrative ledelse følger opp 

enhetsleders ansvar for etablering og utøvelse av internkontroll, med kontroll gjennom 

tilbakerapportering  

 

- Revisjonen anbefaler at enhetsleder gjennomfører nødvendig revidering av 

eksisterende rutiner for internkontroll ved NAV Åmli og at de forhold som ikke 

oppfylles i forskriften utbedres  

 

- Revisjonen anbefaler at NAV Åmli så snart det lar seg gjøre igangsetter arbeidet med 

revidering av eksisterende rutiner, maler og sjekklister slik at disse kan utgjøre gode 

arbeidsverktøy, som igjen vil redusere risiko for manglende overholdelse av lover og 

regler  

 

5.3  RÅDMANNENS KOMMENTAR  

 

Vi har ingen merknader til rapporten. 

 

Med vennlig hilsen 

Christina Ødegård 

Rådmann 

Tlf: 371 85 203 

Mob: 951 397 92 

christina.odegard@amli.kommune.no 
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7.  VEDLEGG 

7.1 VEDLEGG 1 

 

 

Vedtaks

nummer ÅrSakstypeSikres det at saken er 

så godt opplyst som 

mulig før vedtaket 

treffes?

Er plikten til å 

rådføre seg med 

tjenestemottake

r overholdt?

Er eventuell 

rådgivning og 

veiledning 

formalisert i et 

vedtak?

Tas det tilstrekkelig 

hensyn til 

tjenestemottakerens 

helhetlige 

livssituasjon i 

forbindelse med 

vedtaket?

Tar den 

økonomiske 

stønaden som gis 

sikte på å gjøre 

tjenestemottake

ren selvhjulpen? Rett til 

begrunnelse 

for vedtak 

(særlig ved 

avslag), men 

også der det gis 

vilkår og søkes 

om økonomisk 

støtte.

Er bruken av 

vilkår i 

vedtaket i 

henhold til 

regelverket?

Ved avslag, 

opplyses det 

om retten til 

klageadgang 

og dokumentinn

syn?

Er sum for 

utbetaling i 

samsvar med 

vedtak?

Følges 

veiledende 

satser

Overholder 

vedtak med 

avslag eller 

delvis avslag 

veiledningsplikt

en?

Oppfølgings

punkter



21/19 Orientering fra revisjonen 06.06.2019. - 19/00104-4 Orientering fra revisjonen 06.06.2019. : Orientering fra revisjonen 06.06.2019.

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00104-4 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 06.06.2019. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg 

orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året. 

 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:  

1. Løpende revisjon 

 

 



22/19 Varsel om kritikkverdige forhold  - 19/09307-4 Varsel om kritikkverdige forhold  : Varsel om kritikkverdige forhold

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/09307-4 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Varsel om kritikkverdige forhold  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas foreløpig til orientering. Videre prosess i saken avgjøres i neste møte i kontrollutvalget. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Åmli kommune ved varslingsteamet mottok et varsel/klage 07.01.19. I saksfremlegget til kommunestyret 

23.05.19 skriver rådmann følgende: Deler av varselet er håndtert av varslingsteamet og det er konkludert 

med at det ikke er et varsel i arbeidsmiljølovens forstand. Den delen av varselet som gjelder kritikk mot 

politisk nivå (formannskapet), og etter samtaler med KS advokaten, er trolig et varsel som bør håndteres 

av kontrollutvalget eller revisjonen. 

Som følge av at det rettet kritikk mot politisk nivå mener rådmannen at det er kommunestyret som må ta 

endelig stilling til hvordan saken bør håndteres videre. Kommunestyret er kommunens øverste organ med 

det endelige arbeidsgiveransvaret for ansatte i kommunen. 

Rådmannen ba kommunestyret ta stilling til videre prosess i saken, og skisserte to mulige alternativer: 

1. Saken håndteres av kommunestyret selv, med eller uten ekstern bistand 

2. Saken håndteres av kommunestyrets kontrollorgan, kontrollutvalget 

 

I saksfremlegget informerer rådmann om at dersom kontrollutvalget vurderer at saken må håndteres ved 

hjelp av ekstern bistand, må kommunestyret sørge for å gi tilgang på midler til det.  

Kommunestyret fattet følgende vedtak 23.05.19: 

1. Saken oversendes kontrollutvalget for videre behandling 

2. Kommunestyret innvilger en tilleggsbevilgning på inntil kr 200 000 til ekstern bistand. Beløpet 

tas fra fond. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har etter vedtaket i kommunestyret fått i oppdrag å håndtere saken videre. Utvalget må i 

møte 6. juni vurdere om det er noe habilitetsproblematikk blant utvalgsmedlemmene før man går inn i 

saken. Kontrollutvalget få deretter en grundig redegjørelse av status i saken og innsyn i tilgjengelige 

opplysninger.   
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Status per i dag er at saken er oversendt kontrollutvalget. Sekretariatet hadde håpet å få tak i litt mer 

konkret og utfyllende informasjon til møte 6. juni, men det har ikke latt seg gjøre på den korte tiden. 

Sekretariatet trenger noe mer tid for å kunne gi en konkret vurdering av videre fremdrift.   

Når vi har et mer utfylt bilde, vil sekretariatet ved neste møte kunne gi et begrunnet råd om hvordan 

håndteringen av saken bør være, derunder om kontrollutvalget bør innhentet ekstern hjelp til å håndtere 

selve varselet. Dersom utvalget bestemmer seg for å be om ekstern bistand, vil sekretariatet gjennomføre 

en konkurranse mellom tilbydere i henhold til lov om offentlig anskaffelser.  

Det foreligger i dag ikke mye skriftlig materiale, men det som finnes vil bli delt ut i møte. Dette er 

dokumenter som er unntatt offentlighet. Kontrollutvalget vil også måtte vurdere om møtet i saken skal 

lukkes helt eller delvis, jf kommuneloven § 31. 

 

 

 

Vedlegg:  

Varsel/klage deles ut i møte, unntatt offentlighet jfr. fvl § 13 

 



23/19 Referatsaker 06.06.2019 - 19/00105-4 Referatsaker 06.06.2019 : Referatsaker 06.06.2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00105-4 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 06.06.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
 

 

1. Saker behandlet i kommunestyret fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 23.05.2019 

i. RS 19/18 Møteinnkalling til kontrollutvalget i Åmli 24.04.2019 

ii. RS 19/19 Protokoll fra Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 

iii. RS 19/25 Innkalling til representantskapet i Temark og invitasjon til 

Vårkonferansen 26. april 2019 

iv. PS 19/36 Videre prosess for håndtering av klage/varsel 

v. PS 19/48 Godkjenning av Åmli kommune si årsmelding 2018 

vi. PS 19/49 Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2018 

 

2. Innkommende/utgående post: 

a. Revidert protokoll fra styremøte 25. April IATA IKS. 

b. Melding om vedtak prosjektplan selskapskontroll IATA IKS – Drangedal kommune 

 

3. Neste møte 25.09.2019 kl. 09.00-12.00 

 

 

 

Vedlegg:  

- Revidert protokoll fra styremøte 25. April IATA IKS. 

- Melding om vedtak sak 13/19, Prosjektplan selskapskontroll IATA IKS 
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PROTOKOLL        
 
 
 
fra representantskapsmøte på Gautefall Skilogde, 25. april 2019 kl.18.00.  
 
Disse møtte: 
Fra representantskapet:  
  
Fra Nome kommune   

Bjørg Tveito Lundefaret 
Stig H. Kjeldal  

   
Fra Åmli kommune   

Hilde Hansen Smeland     
Bjørn Gunnar Baas     
Kari- Anne Håland Moe      

 
Fra Nissedal kommune   

Halvor Homme 
Anne- Nora Oma Dahle    
Geir Kristian Enger 
   

Fra Drangedal kommune  
Tor Peder Lohne 
Magnus Straume 
Astrid Lunde  
    

Meldt forfall:  
Anders Hjelseth (NO) 

 Reidar Saga (Å) 
Fra styret:  

Pål Kristiansen, Hans Fredrik Tangen, Sissel Bronken,  
Synnøve Bråtveit, Kai Halvor Juva 

 
Fra administrasjonen:   

Roar Karlsen  
 

Andre:  
Kontrollutvalga i de 4 eierkommunene var varsla om møtet. 
Tor Langmyr Kontrollutvalget Drangedal var tilstede under hele møtet. 
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Leder i representantskapet Halvor Homme ledet møtet. 
 
SAK 01/19  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Representantskapet godkjente innkalling og dagsorden. 
 

SAK 02/19  Valg av to personer til å underskrive protokollen.  
Kari-Anne Håland Moe og Geir Christian Enger ble enstemmig valgt til å underskrive 
protokollen i tillegg til møteleder. 

 
SAK 03/19  Orientering om drifta 
Daglig leder Roar Karlsen orienterte for drifta. 
 

 Representantskapet utfordret administrasjonen å ha et felles møte med Teknisk Etat i alle 
kommunene. Dette ble gjennomført i mars, og der fremkom det et ønske fra alle, at IATA skal sende 
tilbud på kontroll og ettersyn av slam/renseanlegg i alle kommuner. IATA utfører i dag tømming av 
slam i alle eier kommunene, og har allerede en visuell kontroll av rense anlegg og kummer, slik at 
IATA vil kunne tilby kommunene denne tjeneste. 

 Administrasjonen redegjorde for positive erfaringene som omhandler avtalene med Returkraft AS 
om levering av restavfall samt behandling av våtorganisk fra RTA, LIBIR og SMG. 

 Det forsøkes å fremskaffe mulighet på mer tilgang av våtorganisk avfall fra andre selskaper, da 
biogasset anlegg har ledig kapasitet.  

 Det er foretatt intervju av gode kandidater til den utlyste stillingen som Miljøkonsulent i 1-2 år. 
Denne Miljøkonsulenten kan bidra med oppsøkende virksomhet til skoler, offentlige institusjoner 
etc, slik at forståelse for sortering blir fremmet. Det er store potensielle forbedringer på sortering og 
dette vil skape et bedre miljø samt opprettholde en god økonomisk profil.  
 

Enstemmig vedtak:  
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

SAK 04/19  Årsrapport årsregnskap for 2018 for IATA IKS  
Styreleder Pål Kristiansen redegjorde for Årsberetning fra styret og regnskapet 2018, samt signert revisors 
beretning. 

 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet godkjenner regnskap og Årsmelding 2018 for IATA IKS. Regnskapet viser et 
underskudd på NOK 406 813. 

 
SAK 05/19 Eventuelt 

 Årsrapport med regnskap IATA Næring AS , ingen kommentarer 
  Representantskapet ønsket at administrasjonen vurderer gjenbruks bu både på Stemmen og på 

Stormo. Langmoen har allerede en slik gjenbruks bu.  
 Det var et ønske om at tabell under produsert årsverk ble delt slik at antall årsverk ble synlig for alle 

tre gjenvinningsstasjonene  
 

Enstemmig vedtak:  
Representantskapet har ingen øvrige kommentarer. 
 
Møtet slutt kl 20.30. 
 
 
 
 
Halvor Homme  Kari- Anne Håland Moe  Geir Christian Enger  
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 19/04462 
Arkivkode  
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 13/19 

 

 

 

Prosjektplan selskapskontroll IATA IKS 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 13.05.2019 sak 13/19 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom prosjektplanen for selskapskontrollen i IATA IKS. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner den foreliggende prosjektplanen fra Telemark Kommunerevisjon 

IKS med en kostnad på kr. 37 400 for Drangedal kommune. 
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Arkivsak-dok. 19/00106-5 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 06.06.2019 
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