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Saksopplysninger:
Kommunerevisjon (VEFIK IKS) gjennomførte i 2015 på vegne av kontrollutvalget
forvaltningsrevisjonsprosjekt –«Sosialtjenesten og NAV Hasvik».
Formål:
Formålet med prosjektet var tredelt. For det første ble bruken av økonomisk sosialhjelp
kartlagt, og utviklingen de tre siste årene. Revisjonen sammenlignet også bruken av
sosialhjelp i Hasvik kommune med sammenlignbare kommuner. Videre ble det undersøkt
hvordan sosialtjenesten i Hasvik kommune er samordnet med NAV Finnmark i det lokale
NAV-kontoret. Avslutningsvis undersøkte revisjonen kommunenes praksis ved tildeling av
økonomisk sosialhjelp, for å se på om kommunen har rutiner og retningslinjer som sikrer en
forsvarlig saksbehandling ved NAV-kontoret.
Undersøkelsens problemstilling, funn og konklusjoner:
Undersøkelsen hadde følgende problemstillinger, funn og konklusjoner:
1. Hvordan er bruken av økonomisk sosialhjelp i Hasvik kommune?
Driftsregnskapene for sosialtjenesten i Hasvik kommune viser at det har vært et merforbruk i
forhold til revidert budsjett i alle undersøkelsesårene. Regnskapstallene viser at hovedårsaken
til merforbruk disse årene har vært at utbetalinger til økonomisk sosial hjelp har vært høyere
enn budsjettert. For øvrig viser regnskapstall at Hasvik kommune over en treårsperiode har
hatt en økning i driftsregnskapet for sosialtjenesten.
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Utklipp fra oppfølgingsbrev:
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Kommunestyrets behandling av rapporten:
Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 21. april 2016 (Sak 30/2016), og
kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling i sin helhet.
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets
vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp.
På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 25.04.2017 brev til rådmannen hvor det
blir bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak i
sak 30/2016. Revisjon har utover dette ikke gitt noen vurderinger, konklusjoner eller
anbefalinger i saken.
Kommunen har i svarbrev datert 29.05.2017 gitt en orientering om status i forhold til
punktene i kommunestyrets vedtak. (vedlagt).
Utfra de opplysninger som fremkommer i svar brev bør en etter sekretariatets vurdering
kunne konkludere med at kommunestyrets vedtak i sak 30/2016 følges opp av
kommuneadministrasjonen. Sekretariatet vil her presisere at vedtaket er anbefalinger som
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bør følges opp/vurderes eller at administrasjonssjefen bør sørge for å få på plass. Slik
sekretariatet tolker dette vil det derav være rom for vurderinger fra administrasjonssjefen
siden om hvordan rapportens anbefalinger følges opp, for eksempel innføring av kommunale
parameter for de månedlige målekortene. Rådmannen har i følge svarbrev fortløpende
vurdering av dette og konkluderer med at tiltaket fremdeles er lite hensiktsmessig.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar kommunens skriftlige redegjørelse datert 29.05.2017 vedrørende
oppfølging av kommunestyrets vedtak 30/2016 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport «Sosialtjenesten og NAV Hasvik» til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at
kommunestyrets vedtak 30/2016 følges opp av kommuneadministrasjonen.
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