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Bakgrunn:

Kvalsund kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtatt i
kommunestyret den 10.11.2016 i sak 62/16 og kontrollutvalgets vedtak i
sak 18/16.

Saksdokumenter:
Dokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS:
Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sosialtjenesten og NAV Kvalsund».
Saksopplysninger:
Det henvises til vedlagte saksdokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, med
utfyllende saksopplysninger om bakgrunn, avgrensning, gjennomføring og forslag til
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sosialtjenesten og NAV Kvalsund».
Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgets forskrift § 20, ett selvstendig ansvar for å påse
at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Etter sekretariatet
vurdering er fremstillingen i saksdokumentet fra revisjonen, og forslag til
hovedproblemstilling som der fremkommer i tråd med intensjonen i Kvalsund kommunes
plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.
Avgrensning:
Av praktiske og ressursmessige årsaker vil det etter revisjonens uttalelse være nødvendig å
foreta en avgrensning av undersøkelsen. Problemstillingen som omhandler bruken av
økonomisk sosialhjelp er en ren deskriptiv (beskrivende) problemstilling, der de har valgt å ta
for seg de tre siste årene (2015, 2016 og 2017).
Problemstillingen som omhandler forsvarlig saksbehandling av søknader etter lov om sosiale
tjenester i NAV vil i all hovedsak være rettet mot forvaltning av økonomisk stønad. Dette
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med bakgrunn i at denne tjenesten utgjør en ikke ubetydelig del av kommunens utgifter
innenfor sosialtjenesten. Videre er det denne tjenesten som kommunen som et minimum er
lovpålagt å samordne med det lokale NAV-kontoret. Samt at mottakerne av denne tjenesten
er et av hovedfokusområdene i NAV-reformen, der en av målsetningene er å få «Flere i
arbeid og aktiv virksomhet» og « færre på trygd og sosialhjelp».
Revisjonskriterier:
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Revisjonskriteriene i følge
revisjonen vil i denne undersøkelsen i all hovedsak utledes fra følgende kilder:










Lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
(sosialtjenesteloven)
Lov av 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og
velferdsforvaltningsloven – NAV-loven)
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Forskrift av 26. januar 2007 nr. 107 om rammer for delegering mellom stat og kommune
om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen
(forskrift om delegering mellom stat og kommune)
Forskrift av 19. november 2010 nr. 1463 om internkontroll for kommunen i arbeids- og
velferdsforvaltningen (forskrift om internkontroll i kommunalt NAV)
Ot.prp. nr. 47 om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (2005-2006)
Ot.prp. nr. 29 om lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven) (1990-1991)
Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV

Gjennomføring:
Undersøkelsen vil etter planen bli startet opp vinteren 2017/18. Datainnsamling vil skje ved
hjelp av intervju, dokumentanalyse og bruk av KOSTRA-tall (SSB). Etter dette vil resultatene
av undersøkelsen (rapporten) bli sendt på høring til rådmannen, for så å bli behandlet i
kontrollutvalg og kommunestyret.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene, avgrensning og anbefalingene i vedlagte
saksdokument fra kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Sosialtjenesten og NAV Kvalsund» .
Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsprosjektet «Sosialtjenesten
og NAV Kvalsund»:
1. Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Sosialtjenesten og NAV Kvalsund»:

1. Hvordan er bruken av økonomisk sosialhjelp i Kvalsund kommune?
2. Har NAV Kvalsund rutiner og retningslinjer som sikrer en forsvarlig saksbehandling av
søknader om sosialhjelp?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.
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