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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 05.12.2022 22/28 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
Fredrikstad, 04.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at innkalling og saksliste kan godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/113 
Dokumentnr.: 81 
Løpenr.: 281037/2022 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 05.12.2022 22/29 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges….. 

 
Fredrikstad, 04.10.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 09.12 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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Dokumentnr.: 22 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 05.12.2022 22/30 

 
 

Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjon kvalitet og ledelse i 
omsorgstjenesten 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen tas til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 

ferdigstilt. 
 
Fredrikstad, 24.11.2022 
 
 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Notat fra kommunedirektøren – Oppfølgning av forvaltningsrevisjon – kvalitet og 
ledelse i omsorgstjenesten 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommunestyresak 057/22, den 3. november 2022 (Oppfølgingsrapport - Kvalitet og 

ledelse i omsorgstjenestene) 
• Kontrollutvalgssak 22/24, den 26.09.2022 (Oppfølgingsrapport - Kvalitet og ledelse i 

omsorgstjenestene) 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «- Kvalitet og 
ledelse i omsorgstjenestene» i september 2022. Den gang fremkom det av rapporten at 
revisjonen konkluderte med at 7 av 10 anbefalinger var fulgt opp. 1 av 
10 kulepunkter var ikke fulgt opp og de siste 2 kulepunktene var delvis fulgt opp. 
Kontrollutvalget ba derfor kommunen å videre fokusere på å: 
• ferdigstille funksjonsbeskrivelser 
• innføre leseliste-funksjonen som planlagt 
• gjennomføre internrevisjoner som er planlagt, men ikke gjennomført, eller følge opp 

risikoområdene på andre måter 
• sørge for at rapportering av avvik til kommunestyret gjenopptas  
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Kommunestyret fattet følgende vedtak da de behandlet oppfølgingsrapporten den 3. 
november 2022 i sak 057/22. 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og 
ledelse i omsorgstjenestene», til etterretning. 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de har fått ferdigstilt de fire siste punktene som fremkommer av 
revisjonenes konklusjon (jf. kommunestyrets vedtak) og senest innen 
kontrollutvalgets møte i desember 2022. 
 
Kommunedirektøren følger opp vedtaket med vedlagt notat og skriver følgende: 
  
«Innføre leseliste- funksjonen 
Det er gjennomgått hvordan prosedyrer legges i kvalitetssystemet og hvordan dette skal 
iverksettes. Det er kun tre personer som kan publisere i kvalitetslosen, noe som sikrer 
kvaliteten og oversikten over det som blir lagt ut. Det har vært en feil i kvalitetssystemet 
rundt tilganger, slik at denne rutinen har først blitt iverksett nylig. Endringen innebærer også 
at alle nye prosedyrer, samt viktige endringer i prosedyrer blir lagt på leseliste til aktuelle 
ansatte. Bruk av leselister vil beskrevet i retningslinjer for hvordan kvalitetsgruppen jobber. 
 
Gjennomføre internrevisjoner som er planlagt 
Det var planlagt to internrevisjoner – en på opplæring og en på ernæring sykehjem. 
Begge revisjonene er gjennomført og det er laget en plan for forbedringsområder.  
 
Avdelingslederne har gjennomført ROS analyser. I hjemmetjenesten er det gjennomført en 
på HMS på bakgrunn av tilsyn fra arbeidstilsynet. Ellers er det i ledelsens gjennomgang 
fokus på hvor det skal gjennomføres ROS analyser etter gjennomgang av avvik pr tertial. 
 
Rapportering av avvik til kommunestyret skal gjenopptas 
Kommunedirektøren har vurdert det som hensiktsmessig at rapportering av avvik til 
kommunestyret gis gjennom årsrapporten. Første rapportering vil skje i årsrapporten for 
2022.»  
 

Vurdering 
Sekretariatet viser til at det utover kommunedirektørens tilbakemelding ikke er gjort nye 
kontrollhandlinger. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektør viser til tiltak som er gjort for å følge opp 
kommunestyrevedtaket. 
Det er sekretariatets vurdering at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra kommunedirektør 
til orientering, og anse saken som ferdigstilt. 
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Oppfølgning av forvaltningsrevisjon –  

kvalitet og ledelse i omsorgstjenesten 
 
 
Kommunedirektøren har fulgt opp konklusjonen etter oppfølgningen av 
forvaltningsrevisjonen som omhandler kvalitet og ledelse i omsorgstjenesten. 
 
 
Ferdigstille funksjonsbeskrivelse: 
Det er nå ferdigstilt funksjonsbeskrivelser for ansatte i hjemmetjenesten på følgende 
stillinger: 

- Assisterende avdelingssykepleier 
- Teamansvarlig 
- Sykepleier 
- Fagarbeider 
- Assistent 
- Hjemmehjelper 
- Primær/sekundær kontakter 
- Kreftkoordinator 
- Rådgiver 
- Smittevernskontakter 
- Forflytningsveiledere 

Det betyr at arbeidet med funksjonsbeskrivelser er ferdigstilt. 
 
Innføre leseliste- funksjonen 
Det er gjennomgått hvordan prosedyrer legges i kvalitetssystemet og hvordan dette skal 
iverksettes. Det er kun tre personer som kan publisere i kvalitetslosen, noe som sikrer 
kvaliteten og oversikten over det som blir lagt ut. Det har vært en feil i kvalitetssystemet 
rundt tilganger, slik at denne rutinen har først blitt iverksett nylig. Endringen innebærer 
også at alle nye prosedyrer, samt viktige endringer i prosedyrer blir lagt på leseliste til 
aktuelle ansatte. Bruk av leselister vil beskrevet i retningslinjer for hvordan 
kvalitetsgruppen jobber. 
 
Gjennomføre internrevisjoner som er planlagt 
Det var planlagt to internrevisjoner – en på opplæring og en på ernæring sykehjem. 
Begge revisjonene er gjennomført og det er laget en plan for forbedringsområder.  
 
Avdelingslederne har gjennomført ROS analyser. I hjemmetjenesten er det gjennomført 
en på HMS på bakgrunn av tilsyn fra arbeidstilsynet. Ellers er det i ledelsens 
gjennomgang fokus på hvor det skal gjennomføres ROS analyser etter gjennomgang av 
avvik pr tertial. 
 
Rapportering av avvik til kommunestyret skal gjenopptas 
Kommunedirektøren har  vurdert det som hensiktsmessig at rapportering av avvik til 
kommunestyret gis gjennom årsrapporten. Første rapportering vil skje i årsrapporten 
for 2022.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/78 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 280454/2022 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 05.12.2022 22/31 

 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne 
rutiner», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 
Fredrikstad, 02.11.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2022 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Råde kommune, 
datert 01.11 2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommuneloven § 24-9 
• RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven skal det årlig foretas en såkalt «Forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står det følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
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Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Råde kommune for 2022. De 
skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors 
oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne 
kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende 
tiltak.  
 
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
• Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner 
• Selvkost – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
• Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
• Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer 
• Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern 
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2022: «Tilskudd 
private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner». 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Råde kommune 
 
I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven lagt opp til 
en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en risiko- og 
vesentlighetsvurdering som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomiforvaltningen. 
 
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Råde kommune for 2022. Det er 
naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med 
revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i 
risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 

Områder som er vurdert  
 

Offentlige anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil 
Revisors etterlevelseskontroll i 2021 viste ikke annet 
enn at kommunen etterlever regelverk og interne 
rutiner. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende 
forskrifter. Ulike regler/grenser avhengig av type 
anskaffelse. Store dokumentasjonskrav. 
Antall anskaffelser og rammeavtaler varierer fra år til 
år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Gode holdninger og kompetanse. Kommunen har 
vedtatt anskaffelsesstrategi. Har skriftlige rutiner og 
anskaffelsesstrategi. Revisjonen innhenter 
anskaffelsesprotokoller fra utvalg av pågående 
investeringsprosjekter.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja  

Økonomisk risiko 
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav og 
dyrere innkjøp. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte  

Vurdert risiko:  
 Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer. 

Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil 
Revisors etterlevelseskontroll i 2020 viste ikke annet 
enn at kommunen etterlever regelverk og interne 
rutiner. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Kommuneloven og tilhørende forskrift stiller krav til 
budsjett, budsjettendringer og rapportering. 
 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunestyret vedtar opprinnelig budsjett og foretar 
budsjettjusteringer under året. 
Det rapporteres til kommunestyret hvert tertial.  
Kommunen håndterer budsjett og endringer i egen 
budsjettmodul som er koblet til regnskapssystemet. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Ja. Budsjettoverskridelser og mangelfull kontroll 
medfører vesentlig økonomisk risiko. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

 

Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil 
I revisjonsberetning for år 2020 fremkommer det at 
en andel av fondsmidler knyttet til vann er eldre enn 
5 år. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Kommuneloven, forskrift og veileder setter krav til 
selvkost. Kravene har i stort sett vært gjeldende i 
tidligere retningslinjer.  
Regelverket er relativt komplekst og regnskapet 
inneholder mange transaksjoner på området. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen benytter det digitale selvkostverktøyet 
Momentum og innhenter bistand fra konsulent 
EnviDan AS som har utviklet og drifter verktøyet.  
Kontroll av tall for etterkalkyle gjennomføres sammen 
med konsulent. Kommunen har generelt god 
kompetanse på området og det avdekkes få feil. 
Kommunens bruk av konsulent med høy kompetanse 
senker også risikonivået. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja, i forhold til innbyggere 

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye eller for lave avgifter fra innbyggere. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlige konsekvenser 
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Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Avdekkede feil korrigeres 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Merverdiavgift (mva) og kompensasjon for mva 
omfattes av et kompleks regelverk. Stort antall 
transaksjoner i både drifts- og 
investeringsregnskapet.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har etablert internkontroll på området og 
har god kompetanse. 
Revisjonen utfører kontroller hver termin før signering 
av kompensasjonskravet.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Feil i mva-kompensasjon kan føre til at kommunen 
må betale tilbake. Foreligger også risiko for at 
kommunen ikke krever kompensasjon. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

 
 

Tilskudd private barnehager - – overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Tilskuddsberegningen skal følge særskilt regelverk, 
og utføres i fastsatt mal med utgangspunkt i 
regnskapstall. Beregningene omfattes av mange 
transaksjoner. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Gode holdninger og internkontroll på området. 
Økonomiavdelingen setter opp, dokumenterer og 
gjennomgår beregningsmodellen. Komplekst og 
omfattende regelverk. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Ja. Vesentlige beløp som utbetales. 
Feil i grunnlag får stor betydning for utbetaling av 
tilskudd. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig    

 

 

Mindre sannsynlig   

  
 

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
 
 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Mindre sannsynlig  Tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Sannsynlig  Det er indikasjoner på manglende etterlevelse 

Meget sannsynlig  Vi tror at det foreligger manglende etterlevelse 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om manglende etterlevelse  

Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 
Mindre alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil ramme få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være kritisk/alvorlig 

Meget alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være meget alvorlig, og rammer mange 

Svært alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være katastrofal og svært alvorlig.  

           
         

Oppsummering og rapportering 

Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet etterlevelseskontroll 
for 2022:  
 
Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er bestemmelser i lov om merverdiavgift og lov om 
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, kommunens egne vedtak og rutiner.  
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge frem sin 
uttalelsen for kontrollutvalget innen 30. juni 2023. 
 
 
Rolvsøy 1.11.2022 
 
 
Inger Marie Karlsen-Moum (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Selvkost 

 Offentlige 

anskaffelser

r MVA 
Budsjett

UDSJE

TTmva 

 

Tilskudd 

priv bhg 

bhgBujett
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/114 
Dokumentnr.: 68 
Løpenr.: 319385/2022 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 05.12.2022 22/32 

 

Revisors uavhengighetserklæring 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 18.11.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor uavhengighetserklæring, Lene Brudal, datert 

16.11.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) - 
veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Råde kommune har oppdragsansvarlig revisor på oppdraget avgitt 
sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalget påse-ansvar 
er også i tråd med FKT sin veileder. Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at 
revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at 
uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/114 
Dokumentnr.: 61 
Løpenr.: 281061/2022 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 05.12.2022 22/33 

 

Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 

virksomhet i 2023: 
• 30. januar, kl. 17.30 
• 22. mai, kl. 17.30 
• 25. september kl. 17.30 
• 29. november, kl. 09.00 
 
• Opplæringsdag 9. november 

 
Fredrikstad, 04.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgets budsjett for 2023 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett for 
2023 er det innarbeidet en møtefrekvens på inntil fem møter. I løpet av første halvår 2023 
planlegges det med å avholde to møter, henholdsvis i februar, mai og september og 
desember for andre halvår.  

Vurdering 
Det foreslås mandag som fast møtedag, med møtestart kl. 17.30 med unntak for det siste 
møte som foreslåes startes kl. 09.00. Med forbehold om endringer, foreslår sekretariatet at 
kontrollutvalget fastsetter følgende møtedager for sin virksomhet for 2023: 
• 30. januar, 22. mai, 25.september og 29. november 
 
I tillegg skal det arrangeres en opplæringsdag den 9. november 2023 av nyvalgte 
medlemmer av kontrollutvalget. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/113 
Dokumentnr.: 83 
Løpenr.: 281045/2022 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 05.12.2022 22/34 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 
Fredrikstad, 04.10.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.09.2022 
2. Arbeidstilsynet, Oppfølging av tilsyn med Råde kommune Tjenester for 

funksjonshemmede, datert 06.12.2021 
3. Råde kommune, Tilbakemelding på arbeidstilsynets pålegg, datert 02.03.2022 
4. Arbeidstilsynet, Oppfølging av tilsyn med Råde kommune Tjenester for 

funksjonshemmede, datert 13.05.2022 
5. Råde kommune, Svar på vedtak om pålegg, datert 24.02.2022 
6. Arbeidstilsynet, Oppfølging av tilsyn med Råde kommune Hjemmesykepleien, datert 

11.04.2022 
7. Råde kommune, Oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet, udatert 
8. Saksprotokoll kommunestyret 22.09.2022, sak 049/22, Nyvalg av kontrollutvalg for 

perioden 2019-2023 
9. Helsetilsynet, Rapport om Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien 

søker økonomisk stønad i Råde kommune 2022, datert 11.11 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Lenke til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023: NKRF – kontroll og revisjon i kommunene 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.09 2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2-4: Under behandling av sak 22/20 Referater og meldinger, den 20.06.2022 ba 
kontrollutvalget om å få oversendt kommunens oppfølging av tilsynsrapportene fra 
Arbeidstilsynet ved «Råde kommune tjenester for funksjonshemmede». Vedlagt ligger 
følgende dokumenter, til orientering: 
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• Arbeidstilsynet, Oppfølging av tilsyn med Råde kommune Tjenester for 
funksjonshemmede, datert 06.12.2021 

• Råde kommune, Tilbakemelding på arbeidstilsynets pålegg, datert 02.03.2022 
• Arbeidstilsynet, Oppfølging av tilsyn med Råde kommune Tjenester for 

funksjonshemmede, datert 13.05.2022 
Vedlegg til korrespondansen er ikke vedlagt, men kan ettersendes kontrollutvalget om 
ønskelig. 
 
Vedlegg 5-7: Under behandling av sak 22/20 Referater og meldinger, den 20.06.2022 ba 
kontrollutvalget om å få oversendt kommunens oppfølging av tilsynsrapportene fra 
Arbeidstilsynet ved «Råde kommune hjemmesykepleien». Vedlagt ligger følgende 
dokumenter, til orientering: 

• Råde kommune, Svar på vedtak om pålegg, datert 24.02.2022 
• Arbeidstilsynet, Oppfølging av tilsyn med Råde kommune Hjemmesykepleien, datert 

11.04.2022 
• Råde kommune, Oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet, udatert 

Vedlegg til korrespondansen er ikke vedlagt, men kan ettersendes kontrollutvalget om 
ønskelig. 
 
Vedlegg 8: Kommunestyret behandlet den 22.09.2022, sak 049/22, Nyvalg av kontrollutvalg 
for perioden 2019-2023. Ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 9: Helsetilsynet, Rapport om Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når 
familien søker økonomisk stønad i Råde kommune 2022 
 
 
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 avholdes på Gardermoen den 1.-2. februar 2023. 
Følg med på NKRFs nettside for program og påmelding. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Råde 

 
 
 
Møtedato: 26.09.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:50 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/21 – 22/27   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A. Løkke, leder  x  

Terje Beck, nestleder  x 
 

Beate Henæs x  

Jarle Tranøy  x 
 

Åse Marie Rusaanes x  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Caroline Klæboe Roos 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Kjell A. Løkke, leder  Terje Beck, nestleder 

   
 

Merknader 

Kommunestyret vedtok den 22.09.2022, sak 049/22, Nyvalg av kontrollutvalg for perioden 
2019-2023. Møteinnkalling til kontrollutvalgets møte ble sendt ut før valget ble gjennomført, 
og derfor sendt til daværende medlemmer. Nye medlemmer er innkalt etter kommunestyrets 
møte og nåværende medlemmer fremkommer i frammøtelisten over. 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 22/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/22 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/23 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024 
 

 

PS 22/24 Oppfølgingsrapport - Kvalitet og ledelse i 
omsorgstjenestene 
 

 

PS 22/25 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022 
 

 

PS 22/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 
 

 

PS 22/27 Referater og meldinger  
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PS 22/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 

PS 22/22 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges….. 

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022: 

Leder foreslo Terje Beck 
 
Vedtak enstemmig som foreslått. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Terje Beck 
 

 

PS 22/23 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til 
juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde 

kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder 
for prosjekt 2: 
for prosjekt 3: 
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 
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Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022: 

Sekretariatet orienterte om bestillingen. 
 
Kontrollutvalget drøftet de gjenstående prosjektene og kom med innspill til problemstillinger.  
 
For prosjekt 2 - Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap: 

 Fokus på barn og unge og utenforskap 

 Oppfølging av vedtak i kommunestyret 11.06.2020 (sak 031/20) som angår redusert 
sosialhjelp til familier med flere enn to barn 
 

For prosjekt 3 - Byggesaksbehandling / antikorrupsjonsplaner og tiltak: 

 Saksbehandlingstid, søkeprosess, tilbakemelding til søker underveis, planer for 
antikorrupsjon, kompetanse og bemanning 

 
 
Vedtak enstemmig. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022: 

 
1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde 

kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder 
for prosjekt 2: 

 Fokus på barn og unge og utenforskap 

 oppfølging av vedtak i kommunestyret som angår redusert sosialhjelp til familier 
med flere enn to barn 

for prosjekt 3: 

 Saksbehandlingstid, søkeprosess, tilbakemelding til søker underveis, planer for 
antikorrupsjon, kompetanse og bemanning 

 
2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 

det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 

 

PS 22/24 Oppfølgingsrapport - Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og 

ledelse i omsorgstjenestene», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene», til etterretning. 

 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 

anser at de har fått ferdigstilt de fire siste punktene som fremkommer av 
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revisjonenes konklusjon (jf. kommunestyrets vedtak) og senest innen 
kontrollutvalgets møte i desember 2022. 

 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022: 

Leder innledet saken og revisjonen orienterte kort om rapporten. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes innstilling og vedtak 26.09.2022: 

 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og 

ledelse i omsorgstjenestene», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

3. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene», til etterretning. 

 
4. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 

anser at de har fått ferdigstilt de fire siste punktene som fremkommer av 
revisjonenes konklusjon (jf. kommunestyrets vedtak) og senest innen 
kontrollutvalgets møte i desember 2022. 

 
 

 

PS 22/25 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022: 

Revisjonen orienterte om revisjonsstrategien og fokusområder for 2022. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022: 

 
1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering 

 

 

PS 22/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

24



1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 530 500.-, 
vedtas 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022: 

 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes innstilling og vedtak 26.09.2022: 

 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 530 500.-, 

vedtas 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

 

PS 22/27 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022: 

 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
1 av 6

06.12.2021 2021/44514

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Håvard Solvang, tlf. 97719550

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

RÅDE KOMMUNE
Skråtorpveien 2A
1640 RÅDE

Orgnr 940802652

Oppfølging av tilsyn - RÅDE KOMMUNE org.nr.
940802652

Vi viser til tilsyn med RÅDE KOMMUNE TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE org.nr. 994899899
(underenhet)

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets
reaksjoner i saken.

# Reaksjon Status Frist

1 Pålegg - Arbeidstid - vurdering av om
arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig

Vedtatt 21.01.2022

2 Pålegg - Psykisk helse - kartlegging og risikovurdering Vedtatt 21.01.2022

3 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring Vedtatt 21.01.2022

Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 12.11.2021 fikk dere frist til 24.11.2021 for å komme med kommentarer.
Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende
pålegg:

#2 Pålegg - Psykisk helse - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke arbeidstakernes psykiske helse. På
bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for at arbeidstakernes psykiske helse blir
påvirket. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.
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VÅR REFERANSE 2 av 6
2021/44514

Innen 21.01.2022 må dere sende oss:

Kopi av kartlegging og risikovurdering

Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko for skade på eller
fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.
Kartleggingen skal omfatte de faktorer som kan påvirke arbeidstakernes psykiske helse og velferd.

Risikovurdering skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på
bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, og oppbevares slik at
opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Dette har vi funnet hos dere:
Med bakgrunn i informasjon gitt i tilsynet anser Arbeidstilsynet det som nødvendig at virksomheten
må risikovurdere ytterligere risikoforhold enn hva som fremgår av den oversendte dokumentasjonen. Vi
vurderer det som relevant å inkludere arbeidsmiljøforhold som kan føre til emosjonelle belastninger ved
å stå i vanskelige og uforutsigbare situasjoner over tid. Det ble blant annet opplyst at en del
arbeidstakere opplever det ubehagelig å befinne seg i utfordrende situasjoner som oppleves
psykisk belastende, blant annet ved brukere som selvskader. Virksomheten bør derfor kartlegge hvilke
situasjoner kan oppleves emosjonelt belastende. Vi vurderer videre at dette er påkjenninger som må
bearbeides i form av gruppesamtaler, debrief eller lignende. Det er avgjørende å tilrettelegge for slike
arenaer, spesielt med hensyn til nattevakter som ikke har tilstrekkelig med treffpunkter for å bearbeide
inntrykkene.

Vi understreker at det ofte er individuelle forskjeller på hva som oppfattes som utrygt og ubehagelig.
Enkelte kan oppleve en situasjon som skremmende eller fryktinngytende mens andre ikke har samme
opplevelse av en lignende situasjon. Basert på risikovurderingen og risikoskåren ser vi også at
arbeidstakere kan bli utsatt for slag, spark, spytt og lugging relativt hyppig, men at konsekvensen i flere
av tilfellene er vurdert til "lite alvorlig helsefare, forbigående ubehag". Arbeidstilsynet veileder i den
forbindelse om at det kan være nyttig å diskutere dette innad i virksomheten slik at standarder ikke blir
satt ut i fra "dette må man tåle"- prinsippet.

Konkrete forhold som minimum bør vurderes

høye emosjonelle krav og belastning, psykisk påkjenning

rollekonflikter og rolleavklaringer

Andre forhold som virksomheten  kan vurdere å implementere i risikovurderingen er:

- Arbeid som med bakgrunn i risikoforhold er planlagt utført av to eller flere arbeidstakere, men som
utføres av en person

- Jevnlig bruk av merarbeid og overtid

- Ubalanse mellom oppgaver og ressurser til å utføre disse
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- Arbeidstakere utfører flere oppgaver enn planlagt og/eller oppgaven tar mer tid enn avsatt tid

- Oppgaver må forskyves

- Mangel på vikarer

- Liten eller ingen tid til faglig arbeid, erfaringsutveksling, rapportering, arbeidsmiljøarbeid m.v.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

#1 Pålegg - Arbeidstid - vurdering av om arbeidstidsordningene er fullt
forsvarlig
Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig slik at hensynet til sikkerhet, helse
og velferd er ivaretatt og iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av vurderingen.
Verneombud/ansattes representant skal medvirke i å vurdere arbeidstidsordningene og utarbeide
nødvendige tiltak.

Innen 21.01.2022 må dere sende oss:

Resultatet av vurderingen som viser at arbeidstidsordningene er forsvarlig med tanke på
helsekonsekvensene for arbeidstakerne

Beskrivelse av eventuelle tiltak

Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstidsordningene i virksomheten er slik at arbeidstakerne ikke
utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta
sikkerhetshensyn.

Arbeidsgiver skal vurdere arbeidstidsordningene og iverksette tiltak dersom arbeidstidsordningene ikke
ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og velferd. Vurdering og utarbeidelse av tiltak skal gjøres i
samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte

Dette har vi funnet hos dere:
Virksomheten arbeider todelt- og tredelt turnus, samt nattarbeid. Videre ble det opplyst om at det
praktiseres med langvakter i helgene på 12,5 timer. Det ble opplyst at dette er i henhold til
statsforvalteren, som ønsker stabil arbeidsstokk mtp brukers atferd.

Arbeidsgiver skal likvel vurdere om arbeidstidsordningen er forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes
helse, velferd og sikkerhet.

Med dette som bakgrunn må virksomheten vurdere om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig slik at
hensynet til sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt og iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av
vurderingen. Vi understreker at Arbeidstilsynets intensjon med pålegget ikke er å fjerne virksomhetens
eksisterende arbeidstidsordning, men at dere vurderer de ulike helsekonsekvensene ved
arbeidstidsordningen.
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Under lister vi opp punkter som er naturlig å inkludere i en forsvarlighetsvurdering av
arbeidstidsordningene.

Grovsortering først

arbeidstidsordningene

fordeling av arbeidstid og fritid; lengde på vaktene og lengde på arbeidsfrie perioder

antallet nattevakter på rad

Så kartlegge og risikovurdere

Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres (arbeidets art, brukergrupper)

Krav til aktsomhet – kan arbeidet utføres sikkert selv om arbeidstakeren er sliten eller trøtt?

Arbeidsstokkens sammensetning (erfaring, kompetanse, egenskaper)

Grad av egenkontroll under utførelse av arbeidet

Er arbeidet passivt eller aktivt?

Arbeidspress og tempo. Hektiske perioder? Vurdere variasjoner i ulike perioder
(ukedag/helg/ ferietid)

Pauser – antall, varighet og om de lar seg gjennomføre som planlagt

Alenearbeid

Emosjonell belastning

Balanse mellom arbeidsliv og sosialt liv

Ta hensyn til den enkelte arbeidstakeren – for eksempel alder, helsetilstand, familieforhold og så
videre

Vurder det samlede risikobildet av både fysiske og psykiske belastninger i arbeidsmiljøet, samt
risikoreduserende tiltak som er iverksatt, for eksempel ulike hjelpemidler og sosial støtte.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 10-2 og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd
nr. 6.

#3 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utfører ergonomisk belastende arbeid som tungt eller
ensformig arbeid, får nødvendig informasjon og opplæring. Informasjonen og opplæringen må inneholde
de elementer som fremgår av forskrift om utførelse av arbeid §§ 23-2 og 23-3.

Innen 21.01.2022 må dere sende oss:

Skriftlig bekreftelse på at informasjon og opplæring er gitt

Oversikt over innholdet i informasjonen og opplæringen

Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæri

Dette står i regelverket:
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Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Ved ergonomisk belastende arbeid som tungt og ensformig arbeid, skal arbeidstakerne få nødvendig
informasjon om risikofaktorer og hvordan helseskade kan unngås.

Arbeidsgiver skal også gi arbeidstakerne opplæring i hvordan arbeidet er organisert, hensiktsmessig
arbeidsteknikk, valg og bruk av arbeidsklær og bruk av hjelpemidler. Arbeidstakerne skal informeres om
de helsemessige konsekvenser av ikke å utføre arbeidet i samsvar med opplæring og veiledning.

Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne
forstår.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet oppfatter at virksomheten har tilgjengelige hjelpemidler, og at ansatte i stor grad
benytter seg av dette. Det ble likevel sagt at det forekommer situasjoner der ansatte ikke benytter
hjelpemidler av ulike grunner. Det fremkommer at 2-3 ansatte har fått opplæring i forflytningsteknikker.
De skal bli ressurspersoner og lære opp øvrige ansatte. Arbeidstilsynet fikk inntrykk at videre opplæring
av øvrige ansatte ikke var satt i system. Arbeidstilsynet mener det er nødvendig med en plan som viser
hvordan arbeidsgiver sikrer at alle arbeidstakerne faktisk får gjennomført nødvendig opplæring i
hensiktsmessig arbeidsteknikk og valg og bruk av hjelpemidler. Planen må også vise hvordan det skal
sikres at alle arbeidstakere får nødvendig informasjon om de helsemessige konsekvenser av ikke å utføre
arbeidet i samsvar med opplæring og veiledning.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23-2 og 23-3.

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar
vedtaket. Dere kan ikke reise søksmål før retten til å klage er prøvd, jf. forvaltningsloven § 27b. For
nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter,
se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen. Tilbakemeldingen
skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi
referansenummer 2021/44514. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/ .
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Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/ tilsyn/ .

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ida Aagaard
seksjonsleder

Dette brevet er elektronisk signert.

Håvard Solvang
seniorinspektør

Kopi til:
RÅDE KOMMUNE TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE, 1640 RÅDE
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Lene Rolfsøn 
Sentralb.: 69 29 50 00 
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Tilbakemelding på arbeidstilsynets pålegg 
 
Viser til tilsyn av 30.09.2021 og arbeidstilsynets brev om pålegg datert 06.12.2022.  
 
Det vises til tre pålegg med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6: 
 
1 Pålegg - Arbeidstid - vurdering av om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig 
2 Pålegg - Psykisk helse - kartlegging og risikovurdering  
3 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring  
 
Virksomheten har i dialog med de ansattes representanter jobbet med arbeidstilsynets 
pålegg. Det har som kjent vært strenge restriksjoner knyttet til Covid, noe som har begrenset 
muligheten for fysiske møter. Arbeidstilsynets rapport har likevel blitt drøftet med tillitsvalgte 
og i virksomhetens HMS møte 31. januar, 28. februar og 28.mars, samt i personalmøte med 
de ansatte mandag 14.02.2022.  
 
Etter hvert som restriksjonene har bortfalt har vi klart å gjennomføre fysiske møter. Vi har 
hatt en heldags samling datert 16.03.2022 med kommunens internkontrollansvarlig, 
virksomhetsleder (covid syk), avdelingsleder, tillitsvalgt, verneombud og ytterligere 2 
representanter fra internkontrollgruppen. Tema for dette møtet var virksomhetens svar på 
arbeidstilsynets pålegg, herunder nye risikovurderinger, etablering av nye tiltak og 
prosedyrer. Gruppen ble ikke ferdig med arbeidet under denne samlingen men de samme 
representantene ble invitert til en ny samling 30.03.2022. Under denne samlingen fullfører vi 
arbeidet, men avdekker også at det ikke er gjensidig forståelse for ledelsens rolle og 
ansattes forventninger. Dette preger derfor også vår tilbakemelding på Arbeidstilsynets 
pålegg om risikovurdering og handlingsplan for videre arbeid. Det er derfor utarbeidet et 
omfattende antall handlingsplaner basert på tilbakemeldingene.   
 
1 Pålegg - Arbeidstid - vurdering av om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig 
 
Virksomheten har sammen med ovenfor nevnte representanter gjort en ny risikovurdering av 
arbeidstiden, herunder om arbeidstiden er fult ut forsvarlig. Dette er gjort ved å dele 
arbeidstidens plassering opp i tre utfordringsområder: 
 

1. Turnusarbeid generelt 
2. Nattarbeid spesielt 
3. Langvakter spesielt 
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Videre er det under arbeidstid tatt høyde for arbeidsstokkens sammensetning bruk av overtid 
med mer. 
 
Dette fremkommer i vedlagt Ros analyse for arbeidstid og tilhørende handlingsplan. 
 
2 Pålegg - Psykisk helse - kartlegging og risikovurdering  
 
Virksomheten blir bedt om å foreta en karlegging av forhold som kan påvirke arbeidstakers 
psykiske helse og vurdere det skal gjøres en risikovurdering i samråd med de ansattes 
representanter 
 
Tilbakemelding på pålegg 
Tema for heldagssamling 16.03.2022 var blant annet kartlegging av risikofaktorer knyttet til 
den enkeltes psykiske helse herunder den enkeltes mulighet for gruppesamtaler debrifing 
eller lignende, spesielt med hensyn til nattevakter. Nedenfor følger en oversikt over punkter 
som kan oppleves som emosjonelt belastende. Hvert enkelt av punktene har blitt gjenstand 
for risikovurdering, herunder: 

 Vold og trusler om vold - Risikovurdering av konsekvenser knyttet til mulighet for å bli 
å bli utsatt for vold herunder slag, spytting og lugging  

 Destruktiv atferd og selvskading - Risikovurdering av konsekvenser knyttet til 
muligheten for å være vitne til selvskading 

 Høy fysisk belastning i arbeidsdagen - Risikovurdering av konsekvenser knyttet til 
muligheten for å ha en belastende arbeidsdag 

 Høy emosjonell belastning - Risikovurdering av høye emosjonelle krav og belastning  

 Uklarere roller – Risikovurdering manglende rolleavklaring og konflikt 
 
Dette fremkommer i vedlagt Ros analyse for psykisk helse og tilhørende handlingsplan. 
 
 
3 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring 
 
Det er foretatt en risikovurdering av de ulike tjenestemottakere basert på risikovurdering er 
det utarbeidet en handlingsplan for det videre arbeidet knyttet til manuelt arbeid. 
Handlingsplan vil bidra til at vi får gode prosedyrer for opplæring og etterlevelse av riktig 
utført manuelt arbeid.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 

Tor Arild Løining 
Virksomhetsleder 
Mobil: 920 80 129 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
Vedlegg: 
ROS mars 2022 - Pålegg - Arbeidstid 01 
Handlingsplan ROS Pålegg - Arbeidstid 
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Vedlegg: 
Signert protokoll til turnusarbeidsplan - Virksomhet tjenester for funksjonshemmede 
(L)(774150) 
ROS mars 2022 - Pålegg - Psykisk helse 01 
Handlingsplan ROS Pålegg - Psykisk helse 
ROS mars 2022 - Pålegg - Manuelt arbeid 01 
Handlingsplan ROS Pålegg - Manuelt arbeid 
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13.05.2022 2021/44514

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Håvard Solvang, tlf. 97719550

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

RÅDE KOMMUNE
Skråtorpveien 2A
1640 RÅDE

Orgnr 940802652

Oppfølging av tilsyn - RÅDE KOMMUNE org.nr.
940802652

Vi viser til tilsyn med RÅDE KOMMUNE TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE org.nr. 994899899
(underenhet)

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets
reaksjoner i saken.

Vi viser til tilbakemelding fra virksomheten. Med bakgrunn i tilbakemeldingen lukkes påleggene. Saken
avsluttes.

# Reaksjon Status Frist

1 Pålegg - Arbeidstid - vurdering av om
arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig

Oppfylt

2 Pålegg - Psykisk helse - kartlegging og risikovurdering Oppfylt

3 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring Oppfylt

Oppfylte pålegg
Virksomheten har i samarbeid med ansattes representanter, kommunens internkontrollansvalrig,
virksomhetsleder, avdelingsleder og ytterligere to representanter fra internkontrollgruppen gjennomført
en samling der man har diskutert påleggene gitt av Arbeidstilsynet. Vi kommenterer den innsendte
dokumentasjonen innunder hvert enkelt påleggspunkt.

#2 Pålegg - Psykisk helse - kartlegging og risikovurdering
Virksomheten gjør rede for prosessen med arbeidet i tilbakemeldingen. Det fremkommer at
utgangspunktet for samlingen var kartlegging av risikofaktorer knyttet til den enkeltes psykiske helse
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herunder den enkeltes mulighet for gruppesamtaler debrifing eller lignende, spesielt med hensyn til
nattevakter. Vi ser videre av den oversendte dokumentasjonen at virksomheten har vurdert risiko ved
blant annet emosjonelle og psykiske belastninger og emosjonelle krav. Det er i tillegg inkludert
momenter om arbeidsstokkens sammensetninger, flere møtearenaer mm.

Vi veileder om våre hjemmesider innenfor tematikken vold og trusler om vold for videre arbeid. Her kan
man finne ytterligere informasjon og flere arbeidsverktøy, blant annet Eksempel på verktøy for
kartlegging av risiko for vold, trussel om vold og uheldige psykiske belastninger i arbeidet.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

#1 Pålegg - Arbeidstid - vurdering av om arbeidstidsordningene er fullt
forsvarlig
Virksomheten har oversendt en risikovurdering med fokus på eksisterende arbeidstidsordning. Det er
iverksatt en handlingsplan med tiltak basert på risikovurderingen. På bakgrunn av tilbakemeldingen er
pålegget oppfylt.

For mer informasjon om forsvarlighetsvurdering av arbeidstid kan dere besøke våre hjemmesider.

#3 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring
Vi har fått oversendt en risikovurdering i forbindelse med manuelt arbeid/ergonomiske utfordringer.
Risikovurderingen tar for seg blant annet arbeidsstillinger, ensformig arbeid, kompetanse vedr
forflytning av tjenestemottakere, samt medbestemmelsearenaer mm. Med utgangspunkt i denne
risikovurderingen er det utarbeidet tiltak med konkrete datoer for gjennomføring. På bakgrunn av
tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi
referansenummer 2021/44514. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/ .

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/ tilsyn/ .
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ida Aagaard
seksjonsleder

Dette brevet er elektronisk signert.

Håvard Solvang
seniorinspektør

Kopi til:
RÅDE KOMMUNE TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE, 1640 RÅDE
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11.04.2022 2021/44654

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Håvard Solvang, tlf. 97719550

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

RÅDE KOMMUNE
Skråtorpveien 2A
1640 RÅDE

Orgnr 940802652

Oppfølging av tilsyn - RÅDE KOMMUNE org.nr.
940802652

Vi viser til tilsyn med RÅDE KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIEN org.nr. 989293508 (underenhet)

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets
reaksjoner i saken.

# Reaksjon Status Frist

2 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring Oppfylt

3 Pålegg - Tids- og arbeidspress - kartlegging,
risikovurdering, plan og tiltak

Oppfylt

4 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger -
kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Oppfylt

Oppfylte pålegg
Vi viser til tilbakemelding fra virksomheten datert 28.02.2022. Med bakgrunn i innsendt dokumentasjon
lukkes påleggene og saken avsluttes.

#2 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring
I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten skal gjennomføre. Vi ser at
virksomheten blant annet skal gjennomføre e-læringskurs med fokus på tematikken. Det er i tillegg
kurset forflytningsveiledere og virksomheten jobber med med å implementere denne kompetansen
videre til hele arbeidsstokken.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.
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#3 Pålegg - Tids- og arbeidspress - kartlegging, risikovurdering, plan og
tiltak
Vi har fått oversendt virksomhetens risikovurdering og tiltaksplan med bakgrunn i tids- og arbeidspress.
Vi ser av dokumentasjonen at virksomheten har vurdert momentene listet opp i pålegget. På bakgrunn
av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt. Vi ønsker likevel å kommentere at avholdelse av pauser ble
problematisert i tilsynet, men i risikovurderingen fremgår det at det er lite sannsynlig/nesten utenkelig.
Det fremgår av tilbakemeldingen at verneombud, tillitsvalgt for Fagforbundet, avdelingsleder og
virksomhetsleder har gjennomført arbeidet. Vi er derfor usikre på hvilken medvirkningsplattform øvrige
arbeidstakere har hatt i kartleggingsprosessen, jf. vurderingen av eksempelvis avholdelse av pauser.

Etter en totalvurdering lukkes pålegget.

#4 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging,
risikovurdering, tiltak og plan
Virksomheten har oversendt en risikovurdering som tar for seg minimumskravene i Forskrift om
utførelse av arbeid § 23A-1. Vi ser videre av dokumentasjonen at det skal iverksettes tiltak i form av kurs
i konflikthåndtering. Med bakgrunn i opplysninger i tilsynet vedr. vikarbruk og små stillinger minner vi
om viktigheten av å sikre at opplæringen også inkluderer disse. Risikoen for vold og trusler om vold kan
også endres avhengig av brukere, arbeidstokk, kompetanse mm., derfor er det viktig at prosessen er
dynamisk slik at det gjenspeiler de faktiske utfordringer til enhver tid.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Veiledning

I tilsynet ble det opplyst om at det i helger var enkelte oppdrag hos brukere med rus/psykiatri. Vi finner
imidlertid ikke dette igjen i den oversendte risikovurderingen. Selv om det opplyses om at oppdragene er
få er dette momenter som bør implementeres i analysen. Arbeidstilsynet har ikke sett kartleggingen og
har derfor ikke oversikt om dere har vurdert dette som så liten risiko at det ikke skal overføres til en
risikovurdering og tiltaksplan, men vi nevner det i veiledningsøyemed. Det er for øvrig naturlig å
inkludere psykisk helse, latent vold og emosjonelle belastninger i fremtidige risikovurderinger.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi
referansenummer 2021/44654. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/ .

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.
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Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/ tilsyn/ .

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ida Aagaard
seksjonsleder

Dette brevet er elektronisk signert.

Håvard Solvang
seniorinspektør

Kopi til:
RÅDE KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIEN, Skråtorpveien 2B, 1640 RÅDE
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Oppfølgning av tilsyn fra Arbeidstilsynet 
 
  
 
 
Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved virksomhet tjenester for funksjonshemmede og 
ved Helsehuset, se vedlagte rapporter og svar.  
 
Det ble i begge tilsynene funnet avvik. Det har blitt redegjort for en plan fra virksomhetene 
for lukking av samtlige avvik. Arbeidstilsynet har i sin konklusjon vurdert påleggene som 
oppfylt fra Råde kommune. 
 
Kommunedirektøren gjennomgår alle tilsyn for å kontinuerlig forbedringsarbeid. Kartlegging 
og rosanalyser er et fokusområde i kommunen, og kommunen har ansatt en 
kvalitetsrådgiver nettopp for å sikre at dette gjennomføres.  
Kommunedirektøren vurderer at dette er spesielt viktig i virksomheter som har ansatte i 
turnusarbeid og virksomheter/ avdelinger hvor ansatte har økt risiko for å bli utsatt for vold 
og trusler. 
 
Slik kommunedirektøren vurderer oppfølgningen av tilsynet er det iverksett nødvendige 
tiltak. Disse tiltakene vil også blir fulgt opp videre.  
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Nyvalg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Som kontrollutvalg i Råde kommune for resten av perioden 2019 -2023 velges følgende 
medlemmer og varamedlemmer: 
 
Medlemmer: 
Kjell Løkke (Ap) 
Jarle Tranøy (Ap) 
Beate Henæs (Ap) 
Terje Beck (H) 
Åse Marie Rusaanes (KrF) 
 
Varamedlemmer: 
For Kjell Løkke (Ap): Ove Mauseth (Ap) 
For Jarle Tranøy (Ap): Wenche Falmark (Ap) 
For Beate Henæs (Ap): Stine Camilla Blichfeldt-Ærø (MDG) 
For Terje Beck (H): Kjell Olav Gammelseter (KrF) 
For Åse Marie Rusaanes (KrF): Lillian Elvestad (Sp)   
 
Som leder velges: Kjell Løkke (Ap) 
Som nestleder velges: Terje Beck (H) 
Det forutsettes at representantene samtykker til valget. 
 
Formannskapet - Innstilling: 
Som kontrollutvalg i Råde kommune for resten av perioden 2019 -2023 velges følgende 
medlemmer og varamedlemmer: 
 
Medlemmer: 
Kjell Løkke (Ap) 
Jarle Tranøy (Ap) 
Beate Henæs (Ap) 
Terje Beck (H) 
Åse Marie Rusaanes (KrF) 
 
Varamedlemmer: 
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For Kjell Løkke (Ap): Ove Mauseth (Ap) 
For Jarle Tranøy (Ap): Wenche Falmark (Ap) 
For Beate Henæs (Ap): Stine Camilla Blichfeldt-Ærø (MDG) 
For Terje Beck (H): Kjell Olav Gammelseter (KrF) 
For Åse Marie Rusaanes (KrF): Lillian Elvestad (Sp)   
 
Som leder velges: Kjell Løkke (Ap) 
Som nestleder velges: Terje Beck (H) 
Det forutsettes at representantene samtykker til valget. 
 
Ordførers forslag til vedtak: 
Som kontrollutvalg i Råde kommune for perioden 2019-2023 velges følgende medlemmer og 
varamedlemmer: 
 
Medlemmer: 
 
Varamedlemmer: 
  
 
 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
Kontrollutvalgets sammensetning er ikke i henhold til kommunelovens bestemmelse da en av 
representantene er fritatt for sitt verv. Kommunestyret må gjøre nyvalg av kontrollutvalget, 
jamfør kommunelovens §§ 7-2, 7-3, 7-4, 7-7, 7-8 og 23-1.  
 
Saksopplysninger: 
Representanten Rikke C. Maske (MDG) har fått fritak fra sine folkevalgte verv ut perioden. 
Ett av hennes verv var som medlem i kontrollutvalget, noe som ivaretok bestemmelsen om at 
minst ett av medlemmene i kontrollutvalget i tillegg skal være medlem av kommunestyret. 
Hun var den eneste representanten som var medlem av kommunestyret.  
 
I henhold til kommunelovens § 7-10 fjerde ledd, skal nytt medlem velges fra den samme 
gruppen som det uttrådte medlemmet. MDG har ikke lyktes å finne en ny og tilsvarende 
kandidat å foreslå til vervet i kontrollutvalget. Det betyr at ingen av kontrollutvalgets 
medlemmer er medlem av kommunestyret, og lovens krav er at minst ett medlem skal være 
blant kommunestyrets medlemmer. Som følge av dette må det gjøres nyvalg til 
kontrollutvalg, for å ivareta sammensetningen.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 010/21 at formannskapet skulle erstatte valgutvalget i resten av 
perioden. Det betyr at formannskapet skal innstille til kommunestyret i denne saken, og legge 
fram forslag til kontrollutvalg på nytt.  
 
Krav til sammensetning av kontrollutvalg: 
Det skal velges leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordfører. Utvalget skal ha minst 5 
medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 
Utelukket fra valg til kontrollutvalg er: 

· ordfører og varaordfører 
· medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 
· medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. 

Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel 
valgbare. 

· medlemmer i kommuneråd eller fylkesråd 
· medlemmer og varamedlemmer i kommunestyrekomite eller fylkestingskomite 
· ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
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· personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av 
styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen 
har eierinteresser i. 

· personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem i styret i et 
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

· Statsforvalteren og assisterende statsforvalter 
· de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 
· ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget 
· ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert 

myndighet fra rådet. 

 
Krav til valgbarhet: 
En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt: 

a. Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. 
b. Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen for det aktuelle 

valget. 
c. Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg. 

Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene for 
valgbarhet og stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg. 
 
Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. 
 
 
Framgangsmåte ved valg: 
Valget gjøres som avtalevalg. Det betyr at formannskapet skal legge fram en innstilling med 
forslag til medlemmer og varamedlemmer.  
(Hvis minst ett medlem i kommunestyret krever det, skal valget skje som forholdsvalg. Det vil 
si på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene leveres på forhånd før man velger 
(kommunelovens § 7-6))  
 
Lederen og nestleder skal velges ved flertallsvalg. 
 
De som velges må gi skriftlig samtykke til at de blir valgt før de velges. Dette gjelder også 
valg av leder og nestleder. 
 
Vurdering: 
Ordfører legger kommunelovens bestemmelser til grunn for behandling av saken, samt at 
formannskapet foreslår sammensetningen i innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Kommunestyret 22.09.2022: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak - Kommunestyret 22.09.2022: 
Som kontrollutvalg i Råde kommune for resten av perioden 2019 -2023 velges følgende 
medlemmer og varamedlemmer: 

46



 
Medlemmer: 
Kjell Løkke (Ap) 
Jarle Tranøy (Ap) 
Beate Henæs (Ap) 
Terje Beck (H) 
Åse Marie Rusaanes (KrF) 
 
Varamedlemmer: 
For Kjell Løkke (Ap): Ove Mauseth (Ap) 
For Jarle Tranøy (Ap): Wenche Falmark (Ap) 
For Beate Henæs (Ap): Stine Camilla Blichfeldt-Ærø (MDG) 
For Terje Beck (H): Kjell Olav Gammelseter (KrF) 
For Åse Marie Rusaanes (KrF): Lillian Elvestad (Sp)   
 
Som leder velges: Kjell Løkke (Ap) 
Som nestleder velges: Terje Beck (H) 
Det forutsettes at representantene samtykker til valget. 
 

 
Behandling i Formannskapet 22.09.2022: 
 
Votering: 
Representanten Rafshols (H) omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak - Formannskapet 22.09.2022: 
Som kontrollutvalg i Råde kommune for resten av perioden 2019 -2023 velges følgende 
medlemmer og varamedlemmer: 
 
Medlemmer: 
Kjell Løkke (Ap) 
Jarle Tranøy (Ap) 
Beate Henæs (Ap) 
Terje Beck (H) 
Åse Marie Rusaanes (KrF) 
 
Varamedlemmer: 
For Kjell Løkke (Ap): Ove Mauseth (Ap) 
For Jarle Tranøy (Ap): Wenche Falmark (Ap) 
For Beate Henæs (Ap): Stine Camilla Blichfeldt-Ærø (MDG) 
For Terje Beck (H): Kjell Olav Gammelseter (KrF) 
For Åse Marie Rusaanes (KrF): Lillian Elvestad (Sp)   
 
Som leder velges: Kjell Løkke (Ap) 
Som nestleder velges: Terje Beck (H) 
Det forutsettes at representantene samtykker til valget. 
 

 
Behandling i Formannskapet 08.09.2022: 
 
Votering: 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Formannskapet 08.09.2022: 
Saken utsettes til ekstraordinært formannskap 22.september før endelig behandling i 
kommunestyret 22.september. 
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Rapport om Nav-kontorets ansvar for 
å ivareta barns behov når familien 
søker økonomisk stønad i Råde 
kommune 2022 
Tidsrom for tilsynsbesøket: 

20.9.–23.9.2022 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.11.2022 

Innholdsfortegnelse 

• 1. Tilsynets tema og omfang 
• 2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet 
• 3. Beskrivelse av faktagrunnlaget 
• 4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag 
• 5. Statsforvalterens konklusjon 
• 6. Oppfølging av påpekte lovbrudd 
• 7. Kommunenes retting av lovbrudd 
•Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 
• Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet 

Åpne innholdsfortegnelse 

1. Tilsynets tema og 
omfang 

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Råde kommune og besøkte i den 
forbindelse Nav Råde fra 20.09.2022 til 23.09.2022. Vi undersøkte om Råde 
kommune sørger for at Nav ivaretar barns behov når familien søker økonomisk 
stønad etter sosialtjenesteloven, slik at tjenestemottakerne får trygge og gode 
sosiale tjenester. 

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens 
helsetilsyn. 

Statsforvalterens konklusjon: 

1. Nav-kontoret foretar ikke en tilstrekkelig kartlegging av barns behov ved 
søknad om økonomisk stønad. 

2. Nav-kontoret foretar ikke en forsvarlig vurdering og beslutning ved søknad 
om økonomisk stønad til familier. 

Dette er lovbrudd på: Sosialtjenestelovens §§ 4, 18, 19, 42 og 43, 
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forvaltningslovens  §  17,24,  25  og  41  og  kommunelovens  §  25-1. 

Statsforvalteren  finner  ikke  grunnlag  for  å  gi  lovbrudd  på  om  familier  som  mottar 
økonomisk  stønad  får  oppfølging  ved  behov.  Kvaliteten  på  oppfølgingen  er  ikke 
undersøkt  i  dette  tilsynet. 

Kommunens  styringstiltak  sikrer  ikke  at  familiens  behov  blir  kartlagt,  og  at 
utmåling  av  stønad  er  konkret  og  individuelt  begrunnet.  Kommunen  har  videre  ikke 
avdekket  feil  ved  egen  praksis.  Det  kan  derfor  være  stor  risiko  for  svikt  i 
tjenesteytingen  da  kommunen  ikke  har  tilstrekkelig  styring  med  kvaliteten  på 
tjenestene.  Svikten  kan  med  dette  få  store  konsekvenser  for  den  enkelte  familie. 

Vi  ba  om  at  kommunens  eventuelle  kommentarer/  innsigelser  til  faktagrunnlaget  i 
den  foreløpige  rapporten,  ble  sendt  til  Statsforvalteren  innen  01.11.2022.  Utover  en 
korrigering  av  innbyggertall  grunnet  feilaktig  beregning  av  personer  som  oppholder 
seg  på  Råde  ankomstsenter,  hadde  kommunen  ingen  innsigelser. 

1.     Tilsynets  tema  og  omfang 

I  dette  kapittelet  beskriver  vi  hva  som  ble  undersøkt  i  tilsynet. 

Statsforvalteren  har  undersøkt  og  vurdert  om  kommunen  ivaretar  barns  behov  i 
saker  om  økonomisk  stønad. 

Statsforvalteren  har  undersøkt  om: 

• Nav-kontoret  foretar  en  tilstrekkelig  kartlegging  av  barns  behov  ved  søknad 
om  økonomisk  stønad. 

• Nav-kontoret  foretar  en  forsvarlig  vurdering  og  beslutning  ved  søknad  om 
økonomisk  stønad  til 

• Familier  som  mottar  økonomisk  stønad,  får  oppfølging  ved 

Statsforvalterens  tilsyn  er  gjennomført  som  en  systemrevisjon.  Det  innebærer  at 
Statsforvalteren  har  ført  tilsyn  med  hvordan  kommunen  gjennom  styring  og  ledelse 
oppfyller  kravene  til  forsvarlige  sosiale  tjenester  til  familiene. 

Brukerens  meninger  om  og  erfaringer  med  tjenestetilbudet  i  kommunen  er  viktig 
informasjon  for  tilsynsmyndighetene.  Et  utvalg  brukere  er  derfor  blitt  intervjuet  i 
dette  tilsynet. 

2.     Aktuelt  lovgrunnlag  for  tilsynet 

Et  tilsyn  er  en  kontroll  av  om  virksomheten  er  i  samsvar  med  lov-  og 
forskriftsbestemmelser.  Vi  gir  derfor  her  en  oversikt  over  kravene  som  ble  lagt  til 
grunn  i  tilsynet. 

Statsforvalteren  er  gitt  myndighet  til  å  føre  tilsyn  med  kommunens  oppfyllelse  av 
plikter  etter  lov  om  sosiale  tjenester  i  arbeids-  og  velferdsforvaltningen 
(sosialtjenesteloven),  jf.  sosialtjenesteloven  §  9.  Etter  bestemmelsen  kan  det  også 
føres  tilsyn  med  kommunens  internkontroll  med  plikter  etter  kapittel  4,  jf.  lov  om 
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kommuner  og  fylkeskommuner  (kommuneloven)  §  25-1. 

Et  tilsyn  er  en  kontroll  av  om  virksomheten  er  i  samsvar  med  lov-  og 
forskriftsbestemmelser.  Nedenfor  gis  det  en  beskrivelse  av  lovkrav  som  ble  lagt  til 
grunn  i  tilsynet. 

• Lov  om  sosiale  tjenester  i  arbeids-  og  velferdsforvaltningen 
(sosialtjenesteloven) 

• Lov  om  behandlingsmåten  i  forvaltningssaker  (forvaltningsloven) 
• Lov  om  arbeids-  og  velferdsforvaltningen  (Nav-  loven) 
• Forskrift  om  rammer  for  delegering  mellom  stat  og  kommune  om 

oppgaveutførelsen  i  de  felles  lokale  kontorene  i  arbeids-  og 
velferdsforvaltningen 

Formålet  med  sosialtjenesteloven  er  å  bedre  levekårene  for  vanskeligstilte,  bidra  til 
sosial  og  økonomisk  trygghet,  herunder  at  den  enkelte  får  mulighet  til  å  leve  og  bo 
selvstendig,  og  fremme  overgang  til  arbeid,  sosial  inkludering  og  aktiv  deltakelse  i 
samfunnet,  jf.  §  1.  Loven  skal  bidra  til  at  utsatte  barn  og  unge  og  deres  familier  får 
et  helhetlig  og  samordnet  tjenestetilbud. 

Sosialtjenesteloven  slår  fast  at  kommunen  er  forpliktet  til  å  sørge  for  forsvarlige 
tjenester.  Det  følger  av  regelverket  at  kommunen  skal  sørge  for  at  alle  tjenester  som 
ytes  etter  sosialtjenesteloven  er  forsvarlige,  jf.  §  4.  Kravet  til  forsvarlighet  er  en 
rettslig  standard  hvor  innholdet  i  vesentlig  grad  vil  bli 

bestemt  av  normer  utenfor  selve  loven  og  utvikles  over  tid  med  utgangspunkt  i 
anerkjent  faglig  praksis,  fagkunnskap  fra  utdannings-  og  forskningsinstitusjonene, 
faglige  retningslinjer  og  generelle  samfunnsetiske  normer.  Forsvarlighetskravet  har 
et  helhetlig  utgangspunkt  og  innholdet  må  tolkes  i  sammenheng  med  de  øvrige 
bestemmelsene  i  sosialtjenesteloven. 

Krav  til  kartlegging 

Nav-kontoret  skal  foreta  en  helhetlig  kartlegging  av  familiens  situasjon,  hvor 
behovene  til  hvert  enkelt  familiemedlem  må  undersøkes.  Målsettingen  er  å  fange 
opp,  avverge  og  avhjelpe  vanskelige  livssituasjoner  for  barn  og  unge  som  lever  i 
utsatte  familier.  Nav-kontoret  skal  kartlegge  familiens  behov  med  tanke  på  at  barna 
skal  ha  mulighet  til  å  delta  på  de  samme  sosiale  arenaene  som  jevnaldrende  barn 
der  de  bor. 

Kommunen  har  en  plikt  til  å  innhente  tilstrekkelige  opplysninger  før  vedtaket 
fattes,  jf.  forvaltningsloven  §  17.  Sosialtjenesteloven  §§  18  og  19  sammenholdt 
med  §  1  danner  utgangspunkt  for  hvilke  opplysninger  som  er  nødvendige  for  å 
avgjøre  en  søknad  om  økonomisk  stønad. 

Det  kommer  ikke  alltid  tydelig  frem  hva  familien  har  behov  for.  En  del  av 
kartleggingen  blir  å  avdekke  behov  for  stønad  og  hvordan  familien  bør  følges  opp 
for  å  oppnå  lovens  formål.  Særlig  nye  brukere  av  sosiale  tjenester  er  ikke  alltid  klar 
over  at  det  kan  søkes  om  stønad  til  andre  utgifter  utover  livsopphold,  husleie  og 
strøm. 
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Hva  som  skal  kartlegges  vil  avhenge  av  familiens  situasjon  og  omfanget  av 
hjelpebehovet.  Opplysningene  som  innhentes  kan  være  både  muntlige  og  skriftlige. 
Muntlige  opplysninger  skal  nedtegnes,  jf.  forvaltningsloven  11  d. 

For  førstegangssøkere  vil  det  som  hovedregel  være  behov  for  en  grundig 
kartleggingssamtale.  Ved  løpende  søknader  er  det  viktig  med  jevnlige  samtaler  for 
at  opplysningene  blir  oppdatert  og  eventuelle  nye  behov  blir  avdekket. 

Brukermedvirkning  skal  være  sentralt  i  kartleggingen,  og  tjenestetilbudet  skal  så 
langt  som  mulig  utformes  i  samarbeid  med  familiene.  Det  er  viktig  at  Nav-kontoret 
innhenter  barnas  synspunkter,  direkte  eller  gjennom  foreldrene.  Det  er  opp  til  avtale 
mellom  Nav-kontoret  og  familien  om  kartleggingssamtalene  skjer  på  Nav-kontoret, 
ved  hjemmebesøk  eller  på  andre  arenaer. 

I  samtale  eller  ved  hjemmebesøk  hvor  det  er  språkutfordringer,  er  det  viktig  at  Nav- 
kontoret  bruker  tolk  slik  at  bruker  får  mulighet  til  å  beskrive  situasjonen. 
Manglende  tolk  kan  medføre  at  Nav-kontoret  får  uriktige  eller  mangelfulle 
opplysninger  slik  at  kartleggingen  ikke  blir  tilstrekkelig. 

Krav  til  vurdering  og  beslutning 

Etter  at  Nav-kontoret  har  foretatt  en  tilstrekkelig  kartlegging,  skal  Nav-kontoret 
gjøre  en  vurdering  og  fatte  en  beslutning  om  hvorvidt  økonomisk  stønad  skal 
innvilges  og  eventuelt  hva  som  innvilges.  Har  ikke  Nav-kontoret  foretatt  en 
tilstrekkelig  kartlegging,  er  det  fare  for  at  det  kan  oppstå  følgefeil  når  søknaden 
skal  vurderes  og  det  skal  fattes  en  beslutning. 

Nav-kontoret  skal  foreta  en  individuell  vurdering,  basert  på  opplysningene  som  har 
kommet  frem  i  kartleggingen.  Nav-kontoret  må  også  synliggjøre  hvordan  barnets 
beste  er  vurdert  ut  fra  situasjon  og  behov,  og  hvordan  hensynet  til  barnet  er  vektet 
opp  mot  andre  hensyn. 

I  vurderingen  etter  §  18  skal  familiens  faktiske  inntekter  og  utgifter  legges  til 
grunn.  Fra  1.  september  2022  fikk  sosialtjenesteloven  §  18  et  nytt  tredje  ledd,  hvor 
det  kommer  frem  at  barnetrygd  skal  holdes  utenfor  beregningen  av  økonomisk 
stønad. 

I  vurderingen  av  hjelpebehovet  skal  Nav-kontoret  legge  til  grunn  familiens  utgifter 
til  et  forsvarlig  livsopphold.  Det  er  ikke  spesifisert  i  bestemmelsen  hvilke  utgifter 
som  inngår  i  livsoppholdet,  men  formålsbestemmelsen  og  kravet  om  forsvarlig 
livsopphold  gir  anvisning  om  stønadsnivået. 

Statlige  og  kommunale  satser  gir  kun  et  utgangspunkt  for  vurdering  av 
stønadsnivået.  Nav-kontoret  må  alltid  foreta  en  individuell  vurdering,  hvor  det 
blant  annet  tas  hensyn  til  hvert  enkelt  barn. 

Dersom  Nav-kontoret  avslår  etter  §  18,  skal  det  vurderes  om  stønad  i  særlige 
tilfeller  kan  innvilges  etter  §  19.  I  likhet  med  §  18  må  det  foretas  en  konkret 
vurdering. 
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Stønad  i  særlige  tilfeller  er  ikke  en  pliktmessig  ytelse,  men  kan  innvilges  etter  en 
konkret  og  individuell  vurdering  for  å  fange  opp  ulike  behov  for  økonomisk  hjelp 
som  ikke  dekkes  gjennom  §  18. 

Krav  til  oppfølging 

Familier  som  mottar  økonomisk  stønad,  vil  i  mange  tilfeller  ha  behov  for  tett 
oppfølging  for  at  lovens  formål  skal  nås.  Hensikten  med  oppfølgingen  er  å  løse 
eksisterende  sosiale  problemer,  og  å  forebygge  at  slike  problemer  oppstår. 
Oppfølgingen  skal  støtte  opp  under  familienes  mulighet  til  å  bli  selvhjulpen. 

Kommunene  har  stor  grad  av  frihet  til  å  velge  hvordan  oppfølging  av  familier  skal 
gjennomføres  og  organiseres.  Det  kommer  frem  av  veilederen  til  §  17  at 
oppfølgingen  kan  omfatte  alt  fra  enklere  veiledning  for  å  kunne  håndtere 
hverdagen,  til  faglig  kvalifiserte  råd  og  familieoppfølging. 

Ifølge  rundskrivet  skal  Nav-kontoret  gjennom  motivasjons-  og  endringsarbeid 
styrke  familiens  mulighet  til  å  mestre  sin  livssituasjon  på  ulike  områder.  Dette 
innebærer  at  Nav-kontoret  skal  tilby  familien  samtaler,  og  at  samtaler  er  det 
viktigste  elementet  i  oppfølgingen.  Som  utgangspunkt  skal  Nav-kontoret  tilby 
oppfølgingssamtaler  i  alle  saker  hvor  familier  mottar  økonomisk  stønad.  Imidlertid 
kan  det  være  faglige  årsaker  til  at  det  ikke  er  gjennomført  samtaler  i  enkelte  saker. 
Hos  familier  som  er  nye  på  Nav-kontoret  vil  det  naturlig  nok  være  mindre  aktuelt 
med  oppfølgingssamtaler. 

Nav-kontorets  oppfølgingsansvar  inneholder  ikke  mer  enn  det  Nav-kontoret  har 
ansvaret  for  etter  sosialtjenesteloven,  og  gjelder  ikke  utføring  av  tjenester  og 
oppgaver  som  ligger  til  andre  instanser.  Samtidig  er  forsvarlig  oppfølging  ofte 
betinget  av  at  Nav-kontoret  samarbeider  med  andre  tjenester. 

Nav-kontorene  skal  ivareta  sin  oppfølgingsplikt  ved  at  de  fatter  vedtak  om 
opplysning,  råd  og  veiledning  etter  §  17.  At  en  avgjørelse  er  et  enkeltvedtak  har 
betydning  for  hele  søknadsprosessen;  fra  informasjon,  søknad  og  utredning,  til 
avgjørelsens  innhold  og  form  og  muligheten  til  å  klage.  Det  kan  enten  fattes  eget 
vedtak  etter  §  17,  eller  det  kan  fattes  sammen  med  vedtak  om  økonomisk  stønad. 

Krav  til  styring  og  ledelse 

Krav  til  ledelse,  organisering  og  styring  er  viktige  elementer  i  kommunens  ansvar 
for  å  tilby  og  yte  forsvarlige  tjenester.  God  styring  og  ledelse  bidrar  til  at  brukerne 
får  oppfylt  sine  rettigheter.  Det  kan  derfor  være  stor  risiko  for  svikt  i 
tjenesteytingen  hvis  kommunen  ikke  har  tilstrekkelig  styring  med  kvaliteten  på 
tjenestene.  Svikten  kan  få  store  konsekvenser  for  den  enkelte  bruker. 

I  sosialtjenesteloven  §  5  vises  det  til  at  kommunen  skal  ha  internkontroll  etter 
reglene  i  kommuneloven  §  25-1.  Styringssystemet  skal  tilpasses  virksomhetens 
størrelse,  egenart,  aktiviteter  og  risikoforhold,  og  ha  det  omfang  som  er  nødvendig. 

3.     Beskrivelse  av  faktagrunnlaget 

54



Her  gjøres  det  rede  for  hvordan  virksomhetens  aktuelle  tjenester  fungerer,  inkludert 
virksomhetens  tiltak  for  å  sørge  for  at  kravene  til  kvalitet  og  sikkerhet  for 
tjenestemottakerne  blir  overholdt. 

Bakgrunnsinformasjon  om  Råde  kommune 

Råde  kommune  ligger  i  Viken  og  har  ca.  7  600  innbyggere.  I  juni  2016,  ble  det 
fastslått  at  Råde  kommune  skulle  fortsette  som  en  selvstendig  kommune.  Råde 
ligger  mellom  Moss,  Sarpsborg  og  Fredrikstad. 

KOSTRA  tall  fra  SSB  oppgir  at  146  av  innbyggerne  er  sosialhjelpsmottakere  i 
2021,  hvorav  25  er  mellom  18  og  24  år,  mens  59  av  stønadsmottakerne  har  barn.  62 
av  innbyggere  har  mottatt  stønad  i  mer  enn  6  måneder,  og  60  har  sosialhjelp  som 
hovedinntekt.  Andelen  som  bor  i  husholdninger  med  vedvarende  lav  inntekt,  er 
lavere  enn  i  landet  som  helhet.  Andelen  barn  av  enslige  forsørgere  og  andelen  barn 
som  bor  trangt  i  alderen  0-17  år,  er  tilsvarende  noe  lavere  i  kommunen  enn  i  landet 
som  helhet.  Vedvarende  lav  husholdningsinntekt  vil  si  at  den  gjennomsnittlige 
inntekten  i  en  treårsperiode  er  under  60  prosent  av  median  husholdningsinntekt  i 
Norge. 

Andelen  som  gjennomfører  videregående  opplæring,  er  lavere  enn  landsnivået. 
Andelen  ungdomsskoleelever  som  har  mange  psykiske  plager,  er  ikke  signifikant 
forskjellig  fra  landsnivået.  Tallene  er  hentet  fra  Ungdataundersøkelsen. 

Gjennom  media  er  Statsforvalteren  gjort  kjent  med  at  Råde  kommune  har  gjort  et 
politisk  vedtak  som  innebærer  at  det  som  utgangspunkt  skal  gis  sosialhjelp  til 
maksimalt  to  barn  per  familie.  Bakgrunnen  for  vedtaket  er  at  kommunens  ledelse 
har  sett  at  utbetalinger  etter  lov  om  sosiale  tjenester  i  noen  sammenhenger  blir  så 
høye,  at  det  ikke  vil  være  lønnsomt  å  ta  vanlig  arbeid. 

Generelt  om  organiseringen 

Det  er  kommunedirektøren  som  er  den  øverst  administrative  lederen  i  kommunen. 
Kommunen  har  videre  to  kommunalsjefer  med  plassering  på  henholdsvis  området 
helse,  omsorg  og  rehabilitering  og  på  oppvekst  og  levekår.  Nav  er  organisert  under 
avdeling  for  helse,  omsorg  og  rehabilitering.  Nav  Råde  har  15  ansatte  hvor  Nav- 
leder  er  ansatt  på  statlig  side.  Grunnbemanningen  er  oppgitt  til  å  være  12,4  årsverk, 
og  Nav  Råde  har  i  tillegg  ansatte  i  ulike  prosjektstillinger.  Nav-leder  har  fungert 
som  konstituert  leder  siden  april  2022,  og  innehar  for  tiden  også  en  funksjon  som 
avdelingsleder  og  fagansvarlig  på  sosiale  tjenester.  Av  gjennomgått  dokumentasjon 
og  informasjon  fra  lederintervjuer,  framgår  det  at  Nav-leder  og  kommunalsjef  har 
møter  hver  14.  dag. 

I  kommunens  oversendte  dokumenter,  foreligger  det  samtidig  en  forklaring  til 
organisasjonskartet.  Her  kommer  det  fram  at  veilederne  ved  Nav  Råde  jobber  etter 
en  helhetlig  oppfølgingsmodell  som  innebærer  oppfølging  uavhengig  av  ytelse. 
Nav  Råde  har  to  veiledere  med  godkjenningsmyndighet  på  vedtak  etter  sosiale 
tjenester  i  tillegg  til  Nav-leder.  Det  foreligger  ikke  formaliserte  møter  mellom 
godkjenningsansvarlige  og  Nav-leder,  og  det  kommer  videre  fram  av  intervjuer  at 
det  ikke  rapporteres  på  antall  vedtak  som  returneres  fra  beslutter  tilbake  til  veileder. 
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Av  ansattintervjuer  og  oversendt  dokumentasjon,  kommer  det  likevel  fram  at  det 
gis  tilbakemeldinger  til  veiledere  ved  behov  når  det  gjelder  endringer  av 
vurderinger  gjort  i  vedtak. 

Kontoret  har  ellers  ukentlige  fagmøter  hvor  innholdet  i  vedtakene  er  oppgitt  til  å 
være  et  tema.  I  Nav  Rådes  fagplan  kommer  det  fram  at  fagmøtene  også  skal 
benyttes  til  kunnskapsdeling,  oppdatering  av  rutiner,  evaluering  av  praksis  og 
drøfting  av  konkrete  saker.  Av  dokumentgjennomgangen  og  ansattintervjuer,  er  vi 
også  gjort  kjent  med  at  det  er  avdekket  et  behov  for  å  revidere  flere  av  kontorets 
rutiner.  Av  oversendte  dokumenter  foreligger  det  en  rutine  som  omhandler 
barneperspektivet  med  undertittelen  økonomisk  støtte  til  barnefamilier.  Videre  har 
Nav  Råde  vedlagt  saksbehandlingsrutiner,  samt  et  kartleggingsskjema  for 
barnefamilier  med  tilhørende  veileder.  Rutinebeskrivelsene  er  ikke  datert, 
ansvarliggjort  eller  evaluert. 

Av  øvrig  møtevirksomhet  gjennomfører  Nav  Råde  blant  annet  kontormøter  hver  14. 
dag,  og  månedlige  møter  med  barneverntjenesten  på  ledernivå  hvor  både 
enkeltsaker  og  overordnede  saker  er  et  tema. 

Nav-kontorets  planer  og  systemer 

Nav  Råde  deltok  i  2019  på  egenvurdering  i  regi  av  Statsforvalteren.  Temaet  var 
kartlegging,  vurdering  og  beslutning  –  barns  behov  ved  søknad  om  økonomisk 
stønad.  Nav  Råde  konkluderte  selv  med  tre  lovbrudd,  og  iverksatte  deretter 
følgende  tiltak  i  oktober/  november  2019: 

• Utarbeide  kartleggingsskjema 
• Opplæring  av  alle  ansatte  ved  kontoret  i  bruk  av  kartleggingsskjema 
• Kartlegging  og  samtalereferat  må  journalføres 
• Eksisterende  internkontroll  må  oppdateres  i  samarbeid  med  ansatte 
• Internkontrollen  må  deretter  evalueres  og  oppdateres  årlig 
• Drøftinger  og  opplæring  i  fagmøter  ved  blant  annet  gjennomgang  av  gode 

saker  med  formål  om  læring 
• Kunnskapsdeling  i  forbindelse  med  klagesaker  behandlet  av  Statsforvalteren 
• Grundigere  kontroll  av  ledere  på  saker  som  skal  godkjennes,  med  søkelys  på 

kartlegging  og  individuelle  vurderinger 
• Utarbeide  sjekklister  for  hva  veiledere  og  ledere  skal  ha  vurdert  i  søknaden 

Nav  Råde  gjennomførte  videre  en  risiko-  og  sårbarhetsanalyse  i  2019.  Denne 
avdekket  risiko  for  svikt  innenfor  kunnskap  om  sosiale  tjenester,  og  det  ble 
utarbeidet  en  handlingsplan  på  bakgrunn  av  dette.  I  Nav  Rådes  virksomhetsplan  for 
2022-23,  kommer  det  fram  at  tiltak  ikke  ble  gjennomført  i  henhold  til  planen.  I 
virksomhetsplanen  oppgir  kommunen  videre  at  det  må  utarbeides  en 
kompetanseplan  med  målsetting  om  ferdigstillelse  innen  31.12.22.  Samtlige 
veiledere  skal  gjennomgå  et  digitalt  opplæringsprogram  inneværende  år,  samt  at  det 
i  tillegg  skal  utarbeides  et  felles  opplæringsprogram  for  alle  ansatte  i  Nav  i  løpet  av 
høsten  2022.  I  Strategidokumentet  for  Nav  Råde  2022,  kommer  det  ellers  fram  at 
kommunen  ønsker  å  videreutvikle  samarbeidet  med  de  kommunale  virksomhetene, 
her  særlig  rettet  mot  psykisk  helse/  rus,  helsestasjon  og  barnevern. 
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Nav  Råde  har  ikke  registrerte  avvik  i  2021  og  2022.  Det  oppgis  i  lederintervjuer  at 
avvikssystemet  er  i  behov  av  utbedringer  for  tilstrekkelig  å  kunne  innlemme  avvik 
på  både  statlig  og  kommunal  side.  Det  er  ikke  gjennomført  brukerundersøkelser 
ved  Nav-kontoret. 

Kartlegging 

Statsforvalteren  har  i  tilsynet  gjennomgått  20  saksmapper  i  Socio,  som  er 
kommunes  fagsystem  for  sosiale  tjenester.  Vår  gjennomgang  tilsvarer  ca.  100 
vedtak  fattet  til  barnefamilier  inkludert  søknader,  og  i  hovedsak  samtlige 
journalnotat  fra  perioden  01.01.21  til  d.d.  I  de  gjennomgåtte  vedtakene  og 
journalnotatene,  er  det  ikke  spor  av  kartlegging  utover  det  som  kommer  frem  av 
søknaden.  Det  kommer  ikke  fram  informasjon  om  antall  barn  og  barnas  alder  eller 
øvrige  opplysninger  knyttet  til  barnas  behov  om  eksempelvis  psykisk  og  fysisk 
helse,  fritidsaktiviteter  og  utstyr,  deres  situasjon  rundt  eventuell  deltagelse  i  SFO, 
skole  eller  barnehage,  eller  videre  en  kartlegging  av  nettverk,  sosiale  og  kulturelle 
forhold,  bosituasjon,  omsorgssituasjon  m.m.  Gjennom  brukerintervjuer  opplyser 
brukerne  at  Nav  ikke  etterspør  hva  barna  deres  trenger.  Der  de  selv  har  gitt 
informasjon  om  barnas  behov,  opplyser  brukerne  at  Nav  ikke  vektlegger 
informasjonen  de  har  gitt  eller  etterspør  nærmere  opplysninger. 

Nav-kontoret  har  utarbeidet  et  kartleggingsskjema  for  barnefamilier.  Gjennom 
ansattintervjuene  kommer  det  fram  at  kartleggingsskjemaet  benyttes  i  ulik  grad  i 
det  daglige  arbeidet.  I  henhold  til  Nav-kontorets  rutiner  skal  kartleggingsskjemaet 
benyttes  og  deretter  scannes  eller  journalføres  i  fagsystemet  hver  tredje  måned.  Det 
foreligger  ikke  bruk  av  kartleggingsverktøy  hverken  i  vedtak  eller  journalnotater  i 
vår  gjennomgang. 

I  tre  av  de  gjennomgåtte  sakene  som  omhandler  samvær  med  barn,  er  det  sprik 
mellom  den  samværsprosenten  bruker  selv  oppgir  i  sin  søknad,  og  den  prosenten 
Nav  legger  til  grunn  i  vedtaket.  Gjennom  vedtak,  rutinebeskrivelser  og 
ansattintervjuer  kommer  det  fram  informasjon  om  at  samværsprosenten  skal 
dokumenteres  gjennom  en  oppdatert  samværsavtale.  I  de  vedtakene  det  ikke 
foreligger  dokumentasjon  på  endringer  knyttet  til  økt  samvær,  legger  Nav-kontoret 
tidligere  dokumentert  samværsprosent  til  grunn. 

Vurdering  og  beslutning 

Råde  kommune  har  et  politisk  vedtak  som  henviser  til  at  det  som  utgangspunkt  kun 
skal  beregnes  barnetillegg  for  de  to  eldste  barna  i  familien.  Denne  praksisen 
samsvarer  med  kontorets  rutine  for  økonomisk  støtte  til  barnefamilier.  Gjennom 
ansattintervjuer  opplyses  det  om  at  øvrige  barn  utover  de  to  eldste,  skal  henvises  til 
forsørgelse  av  barnetrygden.  I  tillegg  opplyser  ansatte  at  det  skal  gjøres  individuelle 
vurderinger  ved  utmåling  av  sosialhjelp  i  samtlige  vedtak. 

I  de  gjennomgåtte  vedtakene  foreligger  det  ikke  en  vurdering  av  verken  barna  eller 
familiens  behov  i  sin  helhet.  I  to  av  sakene  er  videre  ikke  alle  momenter  i  søknaden 
behandlet  i  vedtaket.  Det  benyttes  spesifikke  beløp  i  utmålingene  knyttet  til 
livsopphold,  klær,  aktiviteter  og  nødhjelp,  samt  at  kostpenger  ved  opphold  i  SFO 
og  barnehage  systematisk  ikke  legges  til  grunn  på  utgiftssiden.  Det  foreligger  her 
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ikke  en  økonomisk  vurdering  som  viser  hvordan  Nav-kontoret  har  kommet  fram  til 
de  innvilgede  stønadsbeløpene.  I  familier  der  det  er  tre  eller  flere  barn,  vises  det 
samtidig  i  vedtakene  til  at  barnetrygden  kan  dekke  andre  utgifter  knyttet  til  barn 
utover  løpende  livsoppholdsutgifter  som  eksempelvis  klær,  utstyr  og 
fritidsaktiviteter.  Gjennom  brukerintervjuer  informerer  brukerne  om  at  det  er 
vanskelig  for  dem  å  se  av  vedtaket  hvordan  hjelpen  er  fordelt,  vurdert  og  utmålt. 

Når  det  gjelder  bruk  av  §  19,  finner  vi  ikke  vurderinger  etter  denne  bestemmelsen. 
Der  det  er  gitt  et  avslag  etter  §  18,  foreligger  det  derimot  en  henvisning  til  §  19  som 
bestemmelse,  hvor  selve  lovteksten  er  referert  i  vedtakene. 

Oppfølging 

Gjennom  ansattintervjuer  opplyses  det  om  at  det  gjennomføres  samtaler  med 
brukerne  ved  behov.  Det  foreligger  imidlertid  lite  informasjon  fra  gjennomførte 
samtaler  i  journal  og  vedtak.  I  et  av  vedtakene  ser  vi  at  det  oppført  at  familien  har 
jevnlig  oppfølging  gjennom  samtaler  fra  prosjektet  helhetlig  oppfølging.  Det 
foreligger  også  to  journalnotat  hvor  barn  kort  er  omtalt  etter  hjemmebesøk.  Det 
foreligger  ellers  noe  dokumentert  kontakt  med  gjeldsrådgiver. 

Vi  ser  spor  av  at  barneverntjenesten  er  inne  i  tre  konkrete  saker.  I  et  tilfelle  kommer 
det  frem  informasjon  av  vedtak  og  journal  om  at  det  er  barneverntjenesten  som  har 
framlagt  opplysninger  for  Nav  om  hva  bruker  er  i  behov  av.  I  et  annet  tilfelle  er  det 
oppgitt  i  vedtaket  at  det  er  barneverntjenesten  som  står  for  den  økonomiske 
utgiftsdekningen  for  et  av  barna  i  familien.  Gjennom  brukerintervjuene  opplyses 
det  om  at  det  er  barneverntjenesten  som  har  tatt  initiativ  til  et  samarbeid  med  Nav, 
og  ikke  omvendt. 

Enkelte  brukere  opplyser  videre  at  det  er  barneverntjenesten  som  har  gitt  barna 
deres  det  de  er  i  behov  av.  Det  kommer  videre  fram  av  brukerintervjuene  at  noen  av 
dem  har  kontakt  med  skole,  PPT  og  SFO  når  det  gjelder  samarbeid  om  barna.  Vi 
ser  ikke  at  kontakt  med  disse  konkrete  instansene  er  gjengitt  i  journal  eller  vedtak. 

Av  dokumentgjennomgangen  har  vi  ikke  sett  tilfeller  der  det  er  fattet  vedtak  på  §  17 
i  form  av  tjenesten  opplysning,  råd  og  veiledning.  Det  foreligger  derimot  en 
henvisning  til  §  17  som  bestemmelse  i  vedtakene  hvor  selve  lovteksten  gjengis. 
Henvisningen  til  bestemmelsen  er  her  ikke  knyttet  til  tjenesten  i  seg  selv  eller 
annen  råd  og  veiledning  gitt  til  familien. 

4.     Vurdering  av  faktagrunnlaget  opp  mot  aktuelt 
lovgrunnlag 

I  dette  kapittelet  vurderer  vi  fakta  i  kapittel  3  opp  mot  lovbestemmelsene  i  kapittel 
2.  Kartlegging 

Innledningsvis  vurderer  Statsforvalteren  at  innhenting  av  relevante  opplysninger  er 
avgjørende  for  å 

kunne  fatte  riktige  avgjørelser  i  vedtakene  om  økonomisk  stønad  og  oppfølging. 
Det  er  ikke  et  krav  i  seg  selv  at  det  skal  foreligge  journalnotat,  men  Nav  må  sikre  at 
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opplysninger  som  er  nødvendige  og  relevante  for  en  forsvarlig  saksbehandling,  er 
tilgjengelig  og  kan  finnes  igjen.  Det  skal  imidlertid  ikke  innhentes  flere 
opplysninger  enn  det  som  er  nødvendig  for  å  yte  tjenester. 

Statsforvalteren  vurderer  her  at  Nav-kontoret  ikke  sikrer  at  saken  er  så  godt  opplyst 
som  mulig  før  det  treffes  en  avgjørelse  om  tjenester  etter  loven.  Samtidig  kan  det 
også  være  opplysninger  som  det  er  urimelige  vanskelig  eller  umulig  å  framskaffe 
dokumentasjon  på.  I  Nav-kontorets  rutinebeskrivelse  står  det  følgende  om 
dokumentasjon  ved  samvær:  «Før  søknad  om  samværsutgifter  behandles,  må 
samværet  dokumenteres  med  samværsavtale  signert  av  begge  foreldrene.»  Vi  viser 
her  til  at  samværsavtaler  i  noen  tilfeller  kan  være  svært  vanskelig  å  fremskaffe  da 
det  forutsetter  involvering  fra  en  tredjeperson.  Nav-  kontoret  kan  likevel  ikke 
systematisk  legge  tidligere  dokumentert  samvær  til  grunn  i  saker  hvor  bruker 
opplyser  at  det  foreligger  en  endring  av  samværsprosent.  Nav  må  i  tilfeller  hvor 
samvær  eventuelt  ikke  lar  seg  dokumentere,  foreta  en  sannsynlighetsvurdering  av 
hvorvidt  oppgitt  samvær  er  reelt  eller  ikke. 

Statsforvalteren  viser  til  at  det  i  denne  sammenheng  også  kan  være  annen 
informasjon  knyttet  til  barns  behov  som  ikke  nødvendigvis  lar  seg  dokumentere. 
Muntlige  opplysninger  må  da  nedtegnes  skriftlig  av  Nav-kontoret  i  saken.  Dette 
kan  eksempelvis  være  opplysninger  om  behov  for  klær  og  utstyr  til  barna, 
opplysninger  om  boligstandard,  nettverk  eller  sosiale  forhold.  Det  er  derfor 
avgjørende  at  Nav-kontoret  aktivt  etterspør  og  innhenter  opplysninger  om  barnas 
behov  gjennom  samtaler  med  foreldrene  for  å  ha  tilstrekkelig  innsikt  i 
hjelpebehovet. 

Vurdering  og  beslutning 

Statsforvalteren  vurderer  at  Nav  Råde  ikke  gjør  konkrete  vurderinger  av  familienes 
nåværende  situasjon  ved  vurderingen  av  behovet  for  økonomisk  stønad.  Det  er  her 
rimelig  å  legge  til  grunn  at  dette  blir  en  naturlig  følgefeil  av  at  det  ikke  foreligger 
en  kartlegging  av  familiens  behov.  Dette  gjenspeiles  videre  i  Nav-kontorets  rutine 
for  stønad  til  barnefamilier  hvor  det  står  følgende:  «Familier  med  mer  enn  to  barn: 
Det  legges  inn  veiledende  livsoppholdsnorm  for  foreldre  og  de  to  eldste  barna».  I 
ansattintervjuer  får  Statsforvalteren  opplyst  at  det  gjennomføres  individuelle 
vurderinger  i  vedtakene.  Statsforvalteren  finner  imidlertid  at  vedtakene  ikke 
samsvarer  med  det  som  blir  opplyst  gjennom  intervjuene.  Når  brukers  behov  ikke 
er  vurdert  opp  mot  beløpet  som  er  innvilget  i  vedtaket,  virker  resultatet  av 
behovsvurderingen  tilfeldig  og  ikke  tilpasset  den  enkelte  familie.  Fordi  Nav  Råde  i 
tillegg  henviser  til  at  barnetrygden  kan  dekke  andre  livsoppholdsutgifter  som 
fritidsaktiviteter,  utstyr,  og  kostpenger  i  barnehage  og  SFO,  er  det  stor 
sannsynlighet  for  at  stønadsnivået  blir  uforsvarlig  lavt  i  barnerike  familier. 

Statsforvalteren  vektlegger  videre  at  det  er  et  sentralt  prinsipp  i  sosialt  arbeid  at 
tjenestilbudet  så  langt  som  mulig  skal  utformes  med  utgangspunkt  i 
tjenestemottakers  behov  og  ønsker.  Hvis  barn  er  berørt  av  tjenestetilbudet,  skal 
deres  behov  og  eventuelle  synspunkter  som  hovedregel  fremmes  gjennom  foreldre 
og  foresatte.  Vi  kan  ikke  se  at  barns  behov  er  konkret  og  individuelt  vurdert,  og 
videre  ikke  at  barnets  beste  er  vurdert  opp  mot  andre  hensyn  i  saken.  Når  Nav- 
kontoret  videre  ikke  gjennomfører  vurderinger  etter  §  19,  sikrer  de  ikke  at  familier 
som  trenger  det  mottar  hjelp  til  å  kunne  overvinne  eller  tilpasse  seg  en  vanskelig 
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livssituasjon. 

Oppfølging 

Statsforvalteren  vurderer  at  journalnotat  indikerer  at  det  er  en  viss  kontakt  med 
brukerne.  Selv  om  det  ikke  kommer  fram  opplysninger  om  barna  i 
oppfølgingsarbeidet  ved  Nav  Råde,  skal  dette  tilsynet  ikke  måle  selve  kvaliteten  på 
oppfølgingen. 

Vi  vil  derfor  ikke  gi  lovbrudd  på  oppfølging  ved  dette  tilsynet.  Statsforvalteren 
vurderer  likevel  at  mangelfull  kartlegging  og  vurdering  vil  påvirke  innholdet  i 
oppfølgingen,  og  her  hvorvidt  oppfølgingen  er  systematisk  og  i  samsvar  med  de 
behov  den  enkelte  familie  har.  Samtaler  vil  alltid  være  et  viktig  element  i 
oppfølgingsarbeidet.  Vi  vurderer  det  derfor  som  avgjørende  at  Nav-kontoret 
innlemmer  oppfølging  som  en  naturlig  del  av  både  kartleggingsarbeidet  og 
individuelle  vurderinger  av  behovet  til  barnefamilier. 

Styring  og  ledelse 

Ledelsen  avdekket  at  kartlegging  og  vurdering  av  barnefamilier  samt 
internkontrollrutiner,  ikke  var  tilfredsstillende  etter  gjennomført  egenvurdering  ved 
Nav  Råde  i  2019.  Det  ble  iverksatt  tiltak  for  å  rette  egne  lovbrudd.  Statsforvalteren 
vurderer  her  at  en  kontinuitet  i  iverksatte  tiltak  kunne  ha  avdekket  mangler  i 
kartleggingen  av  behov,  og  videre  at  Nav  Råde  ikke  gjør  individuelle  vurderinger 
ved  utmåling  av  stønad  til  barnefamilier.  Det  ble  videre  gjennomført  en  ROS 
analyse  ved  kontoret  i  2019  som  avdekket  kompetansesvikt  på  sosiale  tjenester. 
Ledelsen  har  ikke  fulgt  opp  analysen  i  tilstrekkelig  grad,  og  tiltakene  ble  ikke 
evaluert.  Statsforvalteren  vurderer  at  det  fortsatt  kan  være  en  risiko  for 
kompetansesvikt  på  sosiale  tjenester. 

Det  er  ellers  ikke  gjennomført  brukerundersøkelser  ved  Nav  Råde,  noe  som  kunne 
bidratt  til  en  bedre  kvalitet  på  tjenestene  gjennom  en  synliggjøring  av  sentrale 
elementer  i  brukermedvirkning.  Det  er  videre  ikke  registrert  faglige  avvik  i  2021  og 
2022,  men  leder  opplyser  at  dette  blir  mottatt  i  form  av  løpende  muntlige 
henvendelser  som  håndteres  underveis.  Statsforvalteren  vurderer  at  dette  kan 
medføre  en  økt  risiko  for  at  de  ansattes  tilbakemeldinger  ikke  blir  tatt  med  i 
ledelsens  planlegging  og  forbedring  av  driften  av  tjenesten. 

Avslutningsvis  har  Råde  kommune  på  tilsynstidspunktet  den  20.  og  21.  september, 
et  politisk  vedtak  som  fortsatt  er  gjeldende.  Vedtaket  legger  til  grunn  at  det  skal 
beregnes  barnetillegg  for  inntil  to  barn,  hvor  øvrige  barn  som  utgangspunkt  skal 
forsørges  av  barnetrygden.  Regjeringen  har  lovfestet  at  barnetrygd  skal  holdes 
utenfor  når  sosialhjelp  skal  beregnes  jfr.  sosialtjenestelovens  §18  3.ledd. 
Lovendringen  er  gjeldende  fra  og  med  den  1.  september  2022,  og  har  ikke 
tilbakevirkende  kraft  i  vår  saksgjennomgang  i  tilsynet. 

Formålet  med  lovendringen  er  at  barnetrygden  er  en  universell  ordning  som  alle 
mottar  uavhengig  av  inntekt,  og  kan  være  et  viktig  virkemiddel  for  å  bedre 
familienes  økonomi.  En  lovendring  som  innebærer  at  barnetrygden  ikke  skal  tas 
hensyn  til  ved  vurderingen  av  søknader  om  økonomisk  sosialhjelp,  er  derfor  et 
virkemiddel  for  å  bedre  økonomien  til  denne  gruppen. 
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Det politiske vedtaket om utmåling av stønad til barnefamilier er på
tilsynstidspunktet i strid med sosialtjenesteloven. Vi mener derfor at det må endres
så raskt som mulig. Vi forutsetter ellers at kommunens ledelse gjør mottakere av
sosiale tjenester kjent med lovendringen fra 1. september 2022. Det er vår samlede
vurdering at manglene i internkontrollen sammenholdt med funn i
saksgjennomgangen, fører til at barnefamilier ikke blir kartlagt og vurdert og at
tjenesten med dette blir uforsvarlig.

5.    Statsforvalterens konklusjon
Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i
kapittel 4.

Statsforvalterens konklusjon:

1. Nav-kontoret foretar ikke en tilstrekkelig kartlegging av barns behov ved
søknad om økonomisk stønad.

2. Nav-kontoret foretar ikke en forsvarlig vurdering og beslutning ved søknad
om økonomisk stønad til familier.

Dette er lovbrudd på: Sosialtjenestelovens §§ 4, 18, 19, 42 og 43,
forvaltningslovens § 17, 24 og 25 og kommunelovens § 25-1.

Statsforvalteren finner ikke grunnlag for å gi lovbrudd på om familier som mottar
økonomisk stønad får oppfølging ved behov. Kvaliteten på oppfølgingen er ikke
undersøkt i dette tilsynet.

Kommunens styringstiltak sikrer ikke at familiens behov blir kartlagt, og at
utmåling av stønad er konkret og individuelt begrunnet. Kommunen har videre ikke
avdekket feil ved egen praksis. Det kan derfor være stor risiko for svikt i
tjenesteytingen da kommunen ikke har tilstrekkelig styring med kvaliteten på
tjenestene. Svikten kan med dette få store konsekvenser for den enkelte familie.

6.    Oppfølging av påpekte lovbrudd
Ved påpekte lovbrudd vil endelig rapport inneholde videre forventninger til
virksomhetens oppfølging. Endelig rapport oversendes Statens helsetilsyn for
publisering på www.helsetilsynet.no.

7.    Kommunenes retting av lovbrudd
I dette kapittelet redegjør vi for hva Statsforvalteren forventer at kommunen skal
gjøre for å rette påpekte lovbrudd.

Vi ba kommunen utarbeide en plan med nødvendige tiltak for å rette lovbruddet, og
sende den til Statsforvalteren innen den 04.11.22. Vi ba samtidig om at en kopi av
planen ble oversendt per e-post til fmoscgs@statsforvalteren.no. Fristen ble satt i
samarbeid med kommunens ledelse og deres vurdering av nødvendig tid for å
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utarbeide  tiltaksplanen.  Kommunen  oversendte  her  tiltaksplanen  i  henhold  til  avtalt 
frist.  Planen  skulle  inneholde  følgende: 

• Hvilke  tiltak  som  skal  gjennomføres  gjennom  eksempelvis: 
 vurdering  av  kompetansebehov  ved  kontoret,  herunder  lovforståelse  og 

systematisert  kunnskapsdeling 
 ivaretakelse  av  brukermedvirkning  sammenstilt  med  hensynet  til  hvert 

enkelt  barns  behov  og  vurderinger  av  barnets  beste 
 kvalitetssikring  av  vedtak 
 implementering  og  revidering  av  rutiner 
 systemer  for  å  avdekke  feil  inkludert  evaluering  og  lederforankring 

• Frister  for  iverksetting  av  tiltak  og  evaluering  av  om  tiltakene  har  virket  som 
planlagt 

• Hvordan  ledelsen  vil  følge  med  på  og  kontrollere  at  tiltakene  blir  iverksatt 
• Hvordan  ledelsen  vil  gjennomgå  om  tiltakene  har  virket  som  planlagt 

Antall  dialogmøter  vil  avhenge  av  omfanget  og  alvorligheten  av  lovbrudd.  Første 
dialogmøte  med  kommunen  er  avtalt  den  11.11.22  på  Nav-kontoret.  Det  er 
kommunens  plan  som  vil  være  tema  på  møtet,  i  tillegg  til  at  det  planlegges  for 
videre  dialog. 

For  å  undersøke  om  tiltakene  har  resultert  i  forsvarlig  praksis,  vil  kommunen  bli 
bedt  om  å  utføre  en  egenkontroll.  I  egenkontrollen  skal  kommunen  gjennomgå 
saker  ved  å  fylle  ut  et  skjema  med  spørsmål.  Tidspunkt  for  gjennomføring  av 
egenkontrollen  avtales  i  dialogmøte. 

Statsforvalteren  kan  i  tillegg  utføre  en  stikkprøvekontroll  dersom  det  er  nødvendig. 

  

Mari  Hagve   
avdelingsdirektør 
Sosial-  og  barnevernsavdelingen 

Grete  Nanna  Finstad 
seksjonssjef 

  

  

Dokumentet  er  elektronisk  godkjent 

Kopi  til: 

NAV  Råde  Postuttak,  Skråtorpveien  2   1640   RÅDE 

  

Vedlegg:  Gjennomføring  av  tilsynet 
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I  dette  vedlegget  omtaler  vi  hvordan  tilsynet  ble  gjennomført,  og  hvem  som  deltok. 
Varsel  om  tilsynet  ble  sendt  den  24.06.2022. 

Tilsynsbesøket  ble  gjennomført  ved  Nav  Råde,  og  innledet  med  et 
informasjonsmøte  den  20.09.2022.  Oppsummerende  møte  med  gjennomgang  av 
funn  ble  avholdt  den  23.09.2022. 

En  del  dokumenter  var  tilsendt  og  gjennomgått  på  forhånd,  mens  andre  dokumenter 
ble  mottatt  og  gjennomgått  i  løpet  av  tilsynsbesøket.  Følgende  dokumenter  ble 
gjennomgått  og  vurdert  som  relevante  for  tilsynet: 

• Skjema  for  egenrapportering  og  dokumentinnhenting 
• Barneperspektivet  –  rutine  for  økonomisk  støtte  til  barnefamilier 
• Organisasjonskart  for  Råde  kommune  inkludert  forklaringer  til 

organisasjonskartet 
• Oversikt  over  aktuelle  fagsystemer  som  benyttes  ved  Nav  Råde 
• Oversikt  over  møtestruktur  ved  sosiale  tjenester 
• Interne  saksbehandlingsrutiner  ved  Nav  Råde 
• Kartleggingsskjema  inkludert  veileder  til  skjemaet 
• Avdekket  behov  for  rutineoppdatering  2022 
• Strategidokument  for  Nav  Råde  2022 
• Utdrag  fra  internkontroll  og  fagplan  for  Nav  Råde 
• Virksomhetsplan  Råde  kommune  2022-23 
• Møteprotokoll  fra  partnerskapsmøte  2020  inkludert  partnerskapsavtale 
• Utdrag  fra  årsmelding  for  Nav  Råde  2021 
• Årshjul  for  internkontroll 
• Risiko-  og  sårbarhetsanalyse  ved  Nav  Råde  2019 

Det  ble  valgt  20  mapper  etter  følgende  kriterier: 

• Nye  familier 
• Langtidsmottakere  (mer  enn  seks  måneder) 
• Familier  med  flere  enn  tre  barn 
• Samvær 
• Hastesaker 

I  tabellen  under  gir  vi  en  oversikt  over  hvem  som  ble  intervjuet,  og  hvem  som 
deltok  på  oppsummerende  møte  ved  tilsynsbesøket. 

Ikke  publisert  her. 

5  tjenestemottakere  ble  intervjuet  i  forbindelse  med  tilsynet. 

Disse  deltok  fra  tilsynsmyndigheten: 

• seniorrådgiver,  Cecilie  Gjerløv  Engan,  Statsforvalteren  i  Oslo  og  Viken, 
revisjonsleder 

• seniorrådgiver,  Tina  Jeanette  Solberg,  Statsforvalteren  i  Oslo  og  Viken, 
revisor 

• rådgiver,  Atif  Bashir,  Statsforvalteren  i  Oslo  og  Viken,  revisor 
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• seniorrådgiver, Tove Kristin Dalheim, Statens Helsetilsyn, observatør 

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende 
tilsynet 

2022–23 Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov ved 
tildeling av sosiale tjenester 

Søk 

• Hvem svarer på hva? 
• Ledige stillingar 
• Personvernerklæring 
• Historisk arkiv 
• Offentlegheit og innsyn 

Språk 
Velg språk 

Adresse 

Statens helsetilsyn 
Postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo 
Besøksadresse: Møllergata 24, Oslo 
Telefon (+47) 21 52 99 00 
postmottak@helsetilsynet.no 
Org. nr. 974 761 394 

Følg oss 
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https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/?w=2022-2023+Nav-kontorene+%e2%80%93+ivareta+barn+ved+s%c3%b8knad+om+%c3%b8konomisk+st%c3%b8nad
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/?w=2022-2023+Nav-kontorene+%e2%80%93+ivareta+barn+ved+s%c3%b8knad+om+%c3%b8konomisk+st%c3%b8nad
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/?w=2022-2023+Nav-kontorene+%e2%80%93+ivareta+barn+ved+s%c3%b8knad+om+%c3%b8konomisk+st%c3%b8nad
https://www.helsetilsynet.no/hvem-svarer-pa-hva/
https://www.helsetilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/
https://www.helsetilsynet.no/personvern/
https://www.helsetilsynet.no/historisk-arkiv/
https://www.helsetilsynet.no/presse/offentligheit-innsyn/
tel:(+47)21529900
mailto:postmottak@helsetilsynet.no


•  Facebook

•  @helsetilsynet

•  RSS-feed

•  YouTube

•  Instagram
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https://nb-no.facebook.com/Statens-helsetilsyn-1400555500174690/
https://twitter.com/Helsetilsynet
https://www.helsetilsynet.no/rss/
https://www.youtube.com/channel/UC3uE2Vkfinxc-m8XqpbeMQQ
https://www.instagram.com/statens.helsetilsyn/


• Vimeo 

• SlideShare 

• LinkedIn 

Få beskjed når vi publiserer 

Din e-postadresse: 

Daglig Ukentlig Månedlig 

Velg ønsket varslingsfrekvens 

Opprett nyhetsabonnement 

Det oppsto dessverre en feil. Prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer. 

Du må oppgi en gyldig e-postadresse 

Takk for at du meldte deg på. Du vil motta e-post så snart det er nytt innhold. 

Du må oppgi en gyldig e-postadresse 

Det finnes allerede et abonnement for denne e-postadressen. Det ble derfor ikke 
opprettet et nytt. 
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