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0. SAMMENDRAG 
På oppdrag fra kontrollutvalget i Holmestrand kommune har Vestfold Kommunerevisjon 

gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Holmestrand. Revisjonskriteriene, som er 

lagt til grunn for revisjonens vurderinger, går fram av rapportens kapittel 3. Kapittel 4 

omhandler fremgangsmåte og metode. For faktagrunnlag og en mer utfyllende versjon av 

revisjonens vurderinger vises det til kapittel 5 i rapporten.  

 

I dette prosjektet har vi gjennomført en kontroll av NAV Holmestrand, med fokus på 

samarbeid, styring, kompetanse samt etterlevelse av sosialtjenesteloven. Revisjonen er i 

hovedsak begrenset til perioden 2013 og 2014.  Analyser ved hjelp av KOSTRA-tall baseres 

på tallmateriale de siste 5 årene.   

 

Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende to hoved- og 

underproblemstillinger: 

 

Hovedproblemstilling 1: 

I hvilken grad har NAV Holmestrand en organisering som er formålstjenlig 

for å løse de kommunale oppgavene? 
 

Revisors hovedinntrykk er at NAV Holmestrand har en organisering som er formålstjenlig for 

å løse de kommunale oppgavene. 95% av de ansatte mener også at kontoret i stor grad eller 

svært stor grad har en formålstjenlig organisasjon. Revisor ser positivt på disse 

tilbakemeldingene.   

 

I vår undersøkelse av organiseringen, har vi hatt fokus på samarbeid, styring og kompetanse 

ved NAV Holmestrand og besvart følgende underproblemstillinger;  
 

Tema 1: Samarbeid 

 

 
 

Tema 3Kompetanse 
 

 

NAV Holmestrand har en samarbeidsavtale som omhandler bestemmelser om organisering og 

drift av kontoret, beskrivelse av de kommunale tjenestene som inngår, og delegering av 

myndighet til å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområde. Dette vurderes å være i 

tråd med revisjonskriteriet. Det foreligger imidlertid ikke et eget delegasjonsreglement, som 

det vises til i samarbeidsavtalen, som blant annet skal angi hvilke oppgaver de ansatte kan 

gjøre på hverandres myndighetsområder.  

 

Ved revisors undersøkelse av hvordan samarbeidsavtalen etterleves i praksis, har vi registrert 

at alle punktene i samarbeidsavtalen er fulgt opp, med unntak av punktet knyttet til 

kompetanseutvikling, som er delvis fulgt opp. De jobber nå med å utarbeide en lokal 

kompetanseplan som bygger på dokumentet Kompetanseplan for NAV-kontorene i Vestfold.  

 

I forbindelse med intervju med sentrale personer i NAV Holmestrand, kommunen og 

spørreundersøkelse blant de ansatte fremkommer det at samarbeidet internt i NAV-kontoret 

og samarbeidet med Holmestrand kommune fungerer bra. Dette tyder på at arbeidet med 

Underproblemstilling 1: Er det etablert en avtale som regulerer samarbeidet 

mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten, og i tilfelle ja, hvordan 

etterleves en slik samarbeidsavtale i praksis? 
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etableringen av NAV-kontoret i Holmestrand har vært godt og at ledelsen ved kontoret har 

klart å skape NAV-kontoret som en samlet enhet. 

 

Tema 2: Styring 

 

 

 

 
Holmestrand kommune har nedfelt felles fokusområder og styringsmål for hele kommunen, 

som også gjelder for NAV Holmestrand. Videre er det nedfelt målsettinger for 

kommunalområde Helse, sosial og omsorg (HSO). I tillegg fremgår det spesifikke mål for 

NAV Holmestrand. Ovennevnte mål fremgår av Holmestrand kommune budsjett- og 

økonomiplan for 2014-2017. I tillegg fremgår det mål for NAV Holmestrand i Lederavtalen 

2014 mellom rådmann og NAV-leder.  

 

Kommunale mål for NAV Holmestrand kan oppsummeres i følgende tabell: 

 

Kommunale mål 
Budsjett og økonomiplan: Lederavtalen: 

 Felles styringsmål for hele 
kommunen 

 Målsettinger for 
kommunalområde HSO 

 Spesifikke mål NAV; 
1. 10 deltakere pr, måned 

Kvalifiseringsprogrammet 
2. Maks 85 brukere med økonomisk 

sosialhjelp pr måned – maks 
snittkostnad pr bruker  
kr 8.250. 

3. Bosetting av 8 flyktninger pr. år i 
perioden 2014-2016? 

4. Økonomisk ramme 2014: 
18,757 mill. kroner. 

 Felles styringsmål for hele 
kommunen 

 Virksomhetens fem prioriterte, 
spesielle mål for avtaleperioden 
med områdene: 

1. Sosialhjelp 
2. Prosjekt fra leie til å eie 
3. Markedsarbeid 
4. Kvalitet 

5. Sykefraværsoppfølging 
 

 

 

 

 
 

 

 

Vi vurderer at Holmestrand kommune har tilrettelagt for et rapporteringssystem og følger opp 

budsjettet i tråd med kommuneloven og forskrift om årsbudsjett, gjennom kommunens system 

for økonomisk månedsrapportering. NAV Holmestrand rapporterer i dette systemet på lik 

linje med øvrige virksomheter i kommunen.  

 

NAV Holmestrand rapporterer årlig på de spesifikke målene i økonomiplanen i forbindelse 

med årsrapporteringen til kommunestyret. 

 

Underproblemstilling 2: Hvilke kommunale mål er satt for NAV-kontoret? 

Underproblemstilling 3: Er det etablert et system for rapportering og 

oppfølging, og i tilfelle ja, hvordan fungerer dette i forhold til å sikre at 

kommunens ansvar og mål på tjenesteområdet sikres? 
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I tillegg til månedsrapportering angående økonomi, rapporteres det månedlig til kommunen på 

sykefravær i et eget dataverktøy. Kommunen utarbeider hver måned sykefraværsstatistikk for 

hele kommunen. NAV Holmestrand deltar også i kommunens medarbeiderundersøkelse, hvor 

kommunen har oversikt over resultatene.  

 

Resultater av den årlige brukerundersøkelsen ved NAV Holmestrand, rapporteres i 

partnerskapsmøtet mellom rådmann, kommunalsjef, NAV-leder Holmestrand og NAV 

Vestfold.  

 

Vi har registrert at det er tilrettelagt for tett dialog mellom NAV Holmestrand og Holmestrand 

kommune, gjennom ulike fora. Revisors inntrykk er at dialogen mellom kommunen og NAV-

leder oppleves som god. 

 

Vi har videre registrert at NAV Holmestrand har fulgt opp de kommunale målene, ved at de 

har nedfelt kommunale mål med resultatkrav i virksomhetsplanen for 2014, som bygger på 

kommunens vedtatte mål forankret i kommunens plandokumenter. Dette vurderes å være i 

tråd med revisjonskriteriet fra samarbeidsavtalen mellom Holmestrand kommune og NAV 

Vestfold. Vi registrerer at NAV Holmestrand har satt opp strengere resultatkrav enn 

kommunens mål på enkelte parametere. 

 

NAV Holmestrand har utarbeidet instrukser og rutiner for å sikre at lovpålagte oppgaver  

ivaretas. Rutinene ligger i et lokalt elektronisk arkivsystem som er tilgjengelig for ansatte ved 

NAV. Rutinene evalueres og endres ved behov. Dette vurderes å være i tråd med 

revisjonskriteriet. 

 

Avvikssystemet til NAV Holmestrand er ikke helt på plass. NAV Holmestrand har innkalt 

både stat og kommune for å diskutere dette. De opplyser at de har et godt system for sikkerhet 

ved kontoret. Tilbakemeldinger fra de ansatte viser også at de er klare på hva de skal gjøre 

dersom det oppstår vold eller trusselsituasjoner på jobb og at dette i hovedsak registreres som 

avvik. System for å melde avvik på tjenester er imidlertid ikke kommet på plass.  

 

Tema 3: Kompetanse 
 

 

 

 
 

Vi har blant annet undersøkt om kriteriene om kompetanse i samarbeidsavtalen mellom 

Holmestrand kommune og NAV Vestfold er ivaretatt ved NAV Holmestrand. Ved NAV 

Holmestrand har de ikke utarbeidet en årlige felles kompetanseplan i samarbeid med 

organisasjonene, som regulerer oppgaver og ansvar, herunder økonomisk ansvar for 

kompetanseutvikling. Disse forholdene er ikke i tråd med revisjonskriteriene fra 

samarbeidsavtalen, som sier at det årlig skal utarbeides en årlig felles kompetanseplan. NAV-

Holmestrand opplyser imidlertid at de jobber med dette nå. 

 

Gjennom intervju med ledelsen ved NAV-Holmestrand opplyses det at NAV Holmestrand har 

god kompetanse. I arbeidet med kompetanseutvikling, benytter de seg av fylkesmannens 

kompetanseveileder og deltar på fylkesmannens kompetansehevende kurs.  

 

Underproblemstilling 4: I hvilken grad sikrer NAV Holmestrand at ansatte har 

tilstrekkelig kompetanse? 
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Svar fra spørreundersøkelsen til de ansatte ved NAV Holmestrand tyder på at det er god 

kompetanse om regelverket på eget ansvarsområde. Videre mener alle at de får tilbud om 

tilstrekkelig opplæring til å utføre jobben.  

 

Ledelsen og ansatte ved NAV Holmestrand mener alle har lik tilgang til 

kompetanseutviklingstiltak, i tråd med revisjonskriteriet fra samarbeidsavtalen.   

 

På bakgrunn av ovennevnte vurderinger og tilbakemeldinger fra NAV Holmestrand og 

Holmestrand kommune vurderer vi at NAV Holmestrand sikrer at ansatte har tilstrekkelig 

kompetanse.  

 

Hovedproblemstilling 2: 

Er driften ved NAV Holmestrand i samsvar med kravene som stilles i 

sosialtjenesteloven? 

 
Revisor vurderer at driften ved NAV Holmestrand samsvarer med kravene som stilles i 

sosialtjenesteloven. Vi har besvart følgende problemstillinger for å underbygge denne 

konklusjonen: 

 

Tema 4: Etterlevelse av sosialtjenesteloven 
 

 

 

 

 

 

Lov om sosiale tjenester i NAV kapittel 4, beskriver hvilke oppgaver og tjenester som NAV 

Holmestrand er pålagt. Revisor vurderer at NAV Holmestrand utfører oppgavene som 

fremgår av kapittel 4, dvs. de gir opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk 

rådgivning, som kan bidra til eller løse forebyggende sosiale problemer. Videre gir NAV 

Holmestrand økonomisk stønad til livsopphold, skaffer midlertidig bolig til de som ikke 

klarer det selv. Individuelle planer utarbeides i samarbeid med andre virksomheter i 

kommunen. Kvalifiseringsprogrammet tilbys ved NAV Holmestrand, men de har hatt færre 

deltakere enn måltallet i 2013 og 2014.  

 

Det er fylkesmannen i Vestfold som fører tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter 

kapittel 4. I perioden 2012 – 2014 gjennomførte Fylkesmannen i Vestfold to tilsyn ved NAV 

Holmestrand. Tilsynet i 2012 konkluderte med avvik på at NAV Holmestrand ikke sikrer at 

alle søknader om økonomisk stønad vurderes og avgjøres i tråd med lov og forskrift. NAV 

Holmestrand har fulgt opp avviket ved å gi en plan med tiltak for lukking av avvik til 

fylkesmannen.  Fylkesmannen har videre konkludert med at tiltakene er tilfredsstillende for å 

lukke avviket.  

 

Fylkesmannens tilsyn med Holmestrand kommunes forvaltning etter lov om 

introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) i 

2014, viste ingen avvik.     

 

 

 

Underproblemstilling 5: Utfører NAV Holmestrand oppgaver og tjenester som 

er pålagt i sosialtjenesteloven? 
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Vi har fått opplyst av NAV Holmestrand behandler søknader om økonomisk sosialhjelp så 

raskt som mulig. De har satt en intern frist for saksbehandlingstid på maks tre uker for å sikre 

kravet i forvaltningsloven. NAV Holmestrand har de to siste årene hatt en gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid som er godt innenfor kravet i forvaltningsloven. Revisors kontroll av 

søknader om økonomisk sosialhjelp i desember 2014 viste at snitt behandlingstid for de 

kontrollerte sakene var seks dager.  

 

Revisor vurderer videre at NAV Holmestrand har lagt til rette for brukermedvirkning ved å 

snakke med alle brukerne som søker om ytelser fra NAV. I tillegg har alle brukere faste 

saksbehandlere som følger opp brukeren. De ansatte mener også tjenestetilbudet ved NAV 

Holmestrand blir utformet i samarbeid med brukeren. Brukerundersøkelsen 2014 viser at 

brukerne opplever at veileder legger vekt på det brukeren har å si og er interessert i å finne 

gode løsninger sammen med brukeren. Tilrettelagt brukermedvirkning ved NAV Holmestrand 

vurderes å være i tråd med revisjonskriteriet om at tjenestetilbudet så langt som mulig skal 

utformes i samarbeid med brukeren. 

 

Det er også etablert et brukerråd, som skal ivareta de tjenestene som NAV har. Dette er i tråd 

med revisjonskriteriet hentet fra samarbeidsavtalen mellom Holmestrand kommune og NAV 

Vestfold. NAV Holmestrand opplyser at de kan bruke brukerrådet mer og flesteparten av de 

ansatte mener at brukerutvalget i større grad kan bidra til kvalitetsutvikling ved NAV-

kontoret.  

 

Revisor konkluderer med at NAV Holmestrand følger kravene i sosialtjenesteloven når det 

gjelder responstid og brukermedvirkning. 

 

Anbefalinger  
 

Tema 1 – Samarbeid 

 

 Det bør utarbeides en årlig felles kompetanseplan i tråd med samarbeidsavtalen 

mellom Holmestrand kommune og NAV Vestfold.  

 Det bør utarbeides et entydig delegasjonsreglement som vedlegg til  

samarbeidsavtalens.   

 
Tema 2 – Styring 

 

 NAV Holmestrand bør få på plass et system for registrering, rapportering og lukking 

av avvik og sørge for opplæring i avvikssystemene.  Avvik, som omhandler 

kommunale tjenester, bør rapporteres til Holmestrand kommune. 

 

Tema 4: Etterlevelse av sosialtjenesteloven 
 

 Brukerutvalget bør i større grad involveres i kvalitetsutviklingsarbeidet ved NAV 

Holmestrand. 
  

Underproblemstilling 6: Er saksbehandlingen i tråd med kravene i 

sosialtjenesteloven når det gjelder responstid og brukermedvirkning? 
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1. INNLEDNING 
 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 

Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget har ansvar for at det 

årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon 

basert på en overordnet analyse.  

 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 

som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon.  

 

Bestilling 
Kontrollutvalget i Holmestrand kommune bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet ”NAV 

Holmestrand” i møte 16. september 2014, sak 21/14. 

 

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET 
I dette prosjektet har vi gjennomført kontroll av NAV Holmestrands arbeid knyttet til 

organisering, med fokus på samarbeid, styring og kompetanse samt etterlevelse av 

sosialtjenesteloven. Problemstillingene belyses ved hjelp av revisjonskriteriene som er nevnt i 

kapittel 3. Revisjonen er i hovedsak begrenset til perioden 2013 og 2014.  Analyser ved hjelp 

av KOSTRA-tall baseres på tallmateriale fra og med 2009.   

 

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

2.1 FORMÅL 
Formål med forvaltningsrevisjonen har vært en gjennomgang av enheten NAV/sosial i 

Holmestrand kommune.  
 

2.2 PROBLEMSTILLINGER 
 

Tema for forvaltningsrevisjonen er organisering, med fokus på samarbeid, styring og 

kompetanse samt etterlevelse av sosialtjenesteloven. 

 

Vi har følgende to overordnede problemstillinger med underproblemstillinger: 

 

I hvilken grad har NAV-Holmestrand en organisering som er formålstjenlig for å løse 

de kommunale oppgavene? 

 

Vi har utledet følgende underproblemstillinger innenfor områdene samarbeid, styring og 

kompetanse: 
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Samarbeid: 

1. Er det etablert en avtale som regulerer samarbeidet mellom kommunen og Arbeids- og 

velferdsetaten, og i tilfelle ja, hvordan etterleves en slik samarbeidsavtale i praksis? 

 

Styring: 

2. Hvilke kommunale mål er satt for NAV-kontoret? 

3. Er det etablert et system for rapportering og oppfølging, og i tilfelle ja, hvordan 

fungerer dette i forhold til å sikre at kommunens ansvar og mål på tjenesteområdet 

sikres? 

 

Kompetanse: 

4. I hvilken grad sikrer NAV Holmestrand at ansatte har tilstrekkelig kompetanse? 

 

Er driften ved NAV-Holmestrand i samsvar med kravene som stilles i 

sosialtjenesteloven? 

 

Underproblemstillinger: 

 

5. Utfører NAV-Holmestrand oppgaver og tjenester som er pålagt i sosialtjenesteloven? 

 

6. Er saksbehandlingen i tråd med kravene i sosialtjenesteloven når det gjelder 

responstid og brukermedvirkning? 

 

3. REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket.  

 

Revisjonskriteriene i dette prosjektet er utledet fra: 

 

Eksterne revisjonskriterer: 

 kommuneloven, 

 forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, 

 lov om sosiale tjenester i NAV, 

 forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen, 

 lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, 

 forskrift om delegering mellom stat og kommune. 

 

Interne revisjonskriterier: 

 Samarbeidsavtale mellom Holmestrand kommune NAV Vestfold, signert 11. mai 

2011. 

 

Revisjonskriteriene er nærmere beskrevet i kapittel 5. 
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4. METODE OG KVALITET 
 

4.1 Metodevalg 
Metodene som er benyttet i forvaltningsrevisjonen omfatter intervju, dokumentanalyse og en 

anonym spørreundersøkelse til ansatte ved NAV Holmestrand. Det har i tillegg vært dialog, 

på e-post og telefon, mellom revisor og sentrale personer i NAV Holmestrand for avklaringer 

om enkelte spørsmål.  

 

4.2. Praktisk gjennomføring 
 

Revisjonen er gjennomført i perioden desember 2014 – februar 2015. Enkelte 

problemstillinger er beskrivende, mens andre kapitler besvares problemstillinger i lys av 

revisjonskriterier. Tidsrammen for prosjektet var ca 400 timer.  

 

Vestfold Kommunerevisjon har: 

 

 sendt oppstartsbrev til rådmannen i Holmestrand kommune 

 hatt oppstartsmøte med rådmann, kommunalsjef Helse, sosial og omsorg (HSO), og 

NAV-leder  

 gjennomført intervju med 

- leder og nestleder ved NAV Holmestrand 
- kommunalsjef HSO Holmestrand kommune 
- økonomisjef Holmestrand kommune 

 gjennomført dokumentanalyse og KOSTRA-analyse 

 kontrollert 10 søknader om økonomisk sosialhjelp i desember 2014  

 gjennomført en anonym spørreundersøkelse til alle ansatte på NAV Holmestrand, se 

vedlegg 5. Vi sendte spørreundersøkelsen til 22 personer og mottok 20 svar, noe som gir 

en svarprosent på 91.  

 gjennomført verifiseringsmøte med rådmann og NAV-leder 

 

Vestfold Kommunerevisjon vil takke alle i NAV Holmestrand og Holmestrand kommune som 

har bidratt konstruktivt med informasjon til rapporten. 

 

4.3 Kvalitetssikring 
Opplysninger fra intervjuene, som ligger til grunn for konklusjoner og andre vurderinger gjort 

i denne revisjonsrapporten, er verifisert ved at administrasjonen har fått et utkast av rapport til 

høring. De er med dette gitt anledning til å korrigere faktafeil og avklare misforståelser. Vi 

har også hatt dialog med NAV, der hvor vi har hatt behov for avklaringer eller nærmere 

forklaring til opplysninger. I tillegg har vi hatt et verifiseringsmøte med sentrale personer i 

kommunen og NAV Holmestrand ved avslutning av prosjektet. 

 

Den løpende kvalitetssikringen i prosjektet er ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet 

om metode, veivalg og vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av 

revisjonsrapporten er utført ved at oppdragsansvarlig revisor har gjennomgått og gitt innspill 
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på den endelige rapportens utforming og innhold. Spørreundersøkelsen er kvalitetssikret av 

NAV-leder før undersendelse. 

 

4.4 Pålitelighet og gyldighet 
Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av 

dataenes validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare 

problemstillingene. Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er innsamlet 

er påvirket av den måten innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at empiren som 

ligger til grunn for rapportens konklusjoner er basert på data med høy grad av validitet og 

reliabilitet. Datagrunnlaget skal kunne etterprøves, og revisor har utarbeidet en egen perm 

med innsamlet dokumentasjon, som er benyttet i rapporten.  

 

4.5 Høring 
Rapporten er oversendt rådmannen til høring. Rådmannens uttalelse, mottatt på e-mail 

13.02.2015, er tatt inn under pkt. 7 i rapporten.  

 

5. FAKTA OG VURDERINGER 
 

I dette kapittelet belyser vi problemstillingene, presenterer innhentet fakta knyttet til 

problemstillingene og vurderer disse opp mot revisjonskriteriene.  

 

Innledningsvis beskrives informasjon om NAV Holmestrand, som organisering og annen 

relevant informasjon knyttet til NAV Holmestrand. 

 

5.1 Informasjon om NAV Holmestrand 
 

5.1.1 Organisering av NAV 
 

Nedenfor vises hvordan NAV nasjonalt er organisert: 
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Figur 1 - Organisasjonskart NAV nasjonalt  

 

 
 

Figur 2 -  Organisasjonskart NAV Holmestrand pr. desember 2014 
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NAV Holmestrand ble etablert høsten 2007. NAV Holmestrand har en flat 

organisasjonsstruktur som består av leder, nestleder og tre team: Brukersenter, 

Oppfølging/markedsteam og Bolig/sosial/flyktning. Hvert team har en fagansvarlig. 

Personalansvaret ligger hos NAV-leder. Pr 31.12.2014 var det 22 ansatte ved kontoret, 

henholdsvis 50% statlige ansatte og 50% kommunalt ansatte. Den kommunale delen av NAV 

Holmestrand er underlagt kommunalområde Helse, sosial og omsorg, HSO, i Holmestrand 

kommune, hvor NAV-leder er en av flere virksomhetsledere under kommunalsjefen. 

 

Kontoret har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Holmestrand kommune. 

Dette omfatter følgende tjenester etter lov om folketrygd, lov om arbeidsmarkedstjenester og 

lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.  

 

Utover kommunens ansvar for økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester, råd og 

veiledning og arbeidet med individuelle planer, skal kontoret også dekke følgende tjenester 

som ligger til sosialkontoret i Holmestrand kommune
1
:bostøtte, statlig bostøtte, 

gjeldsrådgivning, bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI, introduksjonsordning for 

flyktninger, midlertidig husvære, tildeling av kommunale boliger og boliger med 

tildelingsrett, startlån og andre tilskuddsordninger i Husbanken, kvalifiseringsprogrammet - et 

program med bl.a. arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking for personer i yrkesaktiv alder med 

vesentlig nedsatt arbeids- og inntekstevne. 

 

Ansvarsområder for de ulike teamene: 

 

Brukersenter: mottak av brukere, mottak av sosialhjelpsmottakere, førstegangssamtaler, 

veiledning , jobbsøk, bostøtte, behandling av søknader om sosialhjelp, frivillig/tvungen 

forvaltning, intern drift, jobbmatch, midlertidig bolig, info om statlige tiltak og virkemidler. 

 

Oppfølging/markedsteam: oppfølging av brukere uavhengig av ytelse og alder, 

samarbeid/oppfølging av tiltak, oppfølging av sykemeldte, VIPS, behovsvurdering, 

arbeidsevnevurdering, forberedelser av uføresaker. 

 

Bolig/sosial/flyktning: godkjenning av vedtak sosialhjelp, flyktninger, forslag til deling av 

kommunalbolig, sekretærfunksjon for boligutvalget, startlån, gjeld, boligkoordinator, 

dataansvarlig. 

 

De ansatte jobber både med statlige og kommunale oppgaver, og de kommunale oppgaver 

inngår i alle teamene. Alle ansatte jobber med saksbehandling, også leder. Det primære ved 

NAV er å få folk ut i arbeid. Det er den enkeltes behov som bidrar til hvilke ytelser brukeren 

skal få. NAV Holmestrand opplyser at de nå har en organisering som fungerer bra, hvor 

brukeren får en helhetlig veiledning. Ved større NAV-kontor har de ofte mer rendyrkede 

avdelinger, men det har ikke NAV Holmestrand mulighet til. Ved NAV Holmestrand har alle 

brukere en fast saksbehandler uavhengig av behov for tjenester fra stat eller kommune. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kilde: Samarbeidsavtale mellom NAV Vestfold og Holmestrand kommune 
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5.1.2 KOSTRA-analyse NAV Holmestrand 

 

Forklaring til KOSTRA tallene: 

KOSTRA-tallene er innrapporterte tall fra landets kommuner. Det er utarbeidet retningslinjer 

for registreringen, for å sikre at grunnlaget er mest mulig sammenlignbart. Det må tas høyde 

for at ulik praksis i kommunene, kan føre til at grunnlaget for statistikken avviker noe.  

Offentlig statistikk er grunnlag for å kunne sammenligne ulike kommuner. Selv om det er 

utarbeidet retningslinjer for KOSTRA rapporteringen, er det rom for ulik tolking, forskjellige 

rutiner for registrering, ulik organisering og utgiftsføring, slik at tallene ikke alltid er 

sammenlignbare. Vi har i tabellene nedenfor sammenlignet tallene til Holmestrand med andre 

kommuner i Vestfold. Vi har i analysen nedenfor avgrenset sammenligningen til å se på 

KOSTRA-tall de siste 5 år.  

 

Tabell 1 KOSTRA - Andel sosialhjelpsmottakere i % av befolkningen 
            2009       2010         2011       2012            2013 

Holmestrand 
 

               2,8            2,9                2,9                 2,7                    2,6  

Larvik 
 

               2,7                 2,4                 2,2                 2,0                    2,2  

Sandefjord 
 

               2,8                 2,8                 2,8                 2,7                    3,0  

Horten  
 

               3,0                 3,0                 3,0                 3,2                    3,3  

Tønsberg 
 

               2,6                 2,9                 2,9                 2,8                    3,0  

Nøtterøy 
 

               2,3                 2,3                 2,6                 2,5                    2,6  

Re 
 

               3,7                 3,9                 3,6                 3,9                    2,4  

Stokke                  3,7                 3,8                 3,8                 3,6                    2,4  
 

Kommentarer: 

Andelen av sosialhjelpsmottakere i Holmestrand har ligget stabilt for de tre første årene, med 

en nedgang de siste årene.  
 
Tabell 2 KOSTRA - Utgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 2009 – 2013 

              2009         2010          2011               2012         2013 

Holmestrand 
 

               786                 818                 893                 914                 787  

Larvik 
 

            1 189                 940                 849                 775                 910  

Sandefjord 
 

            1 094              1 022              1 188              1 154              1 173  

Horten  
 

            1 261              1 252              1 287              1 263              1 444  

Tønsberg 
 

               866                 906                 988              1 030              1 311  

Nøtterøy 
 

               740                 855                 979                 876              1 002  

Re 
 

               671                 583                 611                 612                 684  

Stokke               1 008                 926                 872                 912              1 009  

 

Kommentarer: 

Utgiftene til sosialhjelp i Holmestrand har vært stigende med i snitt 5 % pr. år fra 2009 til 

2012. I 2013 hadde Holmestrand imidlertid en nedgang. Utgifter til økonomisk sosialhjelp pr. 

innbygger i 2013 var kr 787,- for Holmestrand. Dette er det nest laveste beløpet i gruppen 

kommuner i tabellen.  
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Tabell 3 KOSTRA - Gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp pr mottaker   
           2009      2010      2011           2012    2013 

Holmestrand 
 

       27 946         28 344         31 257         33 528         30 715  

Larvik 
 

       43 257         39 519         38 387         39 077         40 809  

Sandefjord 
 

       36 061         33 154         38 535         38 928         39 480  

Horten  
 

       41 497         42 348         42 368         39 378         44 141  

Tønsberg 
 

       36 003         33 676         35 910         38 659         44 147  

Nøtterøy 
 

       32 219         36 690         37 041         35 061         38 313  

Re 
 

       25 972         22 656         24 492         25 739         28 703  

Stokke          44 526         36 806         33 273         33 751         42 523  

 

Kommentarer: 

Tallene i tabellen er et resultat av brutto utgifter sosialhjelp dividert med antall 

sosialhjelpsmottakere som er innrapportert til SSB. 

Stønadsbeløpene i Holmestrand har vært stigende fra 2009 til 2012 med et snitt på 7 % pr. år. 

Fra 2012 til 2013 har det imidlertid vært en reduksjon. Gjennomsnittlig utbetaling i 2013 var 

kr 30.715, som var det nest laveste beløpet av kommunene i tabellen.  

 

Tabell 4 KOSTRA - Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere, 2009 - 2013  

           2009        2010        2011           2012     2013 

Holmestrand 
 

               33                 32                 31                 31                 26  

Larvik 
 

               30                 31                 29                 26                 24  

Sandefjord 
 

               28                 28                 27                 27                 31  

Horten  
 

               23                 23                 20                 21                 21  

Tønsberg 
 

               22                 22                 22                 23                 25  

Nøtterøy 
 

               17                 17                 16                 17                 19  

Re 
 

               21                 21                 20                 14                 14  

Stokke                  23                 24                 24                 23                 24  

 

Kommentarer: 

Tilgangen på kommunale boliger i Holmestrand har ligget jevnt i overkant av 30 boliger for 

den kontrollerte perioden, bortsett fra 2013. Holmestrand ligger vesentlig over snittet av de 

andre kommunene i sammenligningsgruppen, for alle årene.  

 

Tabell 5 KOSTRA - Gjennomsnittlig stønadslengde i måneder, gjeldende år.  

            2009         2010         2011            2012   2013 

Holmestrand 
 

              4,4                5,0                3,7                3,8               3,6  

Larvik 
 

              6,7                6,8                6,2                5,9               5,0  

Sandefjord 
 

              4,3                3,9                4,2                4,4               4,3  

Horten  
 

              5,2                4,8                4,9                4,4                5,3  

Tønsberg 
 

              4,4                4,2                4,1                4,2               4,4  

Nøtterøy 
 

              5,1                5,6                5,2                5,2               5,4  

Re 
 

              4,5                4,1                3,8                4,1               4,1  

Stokke                 5,8                4,2                4,1                4,2               5,0  

 

Kommentarer: 

Tallene viser gjennomsnittlig måneder med utbetalt stønad i aktuelt år. Utbetaling som gjelder 

for flere måneder registreres likevel bare som en måned, tallene kan derfor påvirkes noe av  
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hvilken utbetalingspraksis de ulike kommunene har. Tabellen viser at gjennomsnittlig 

stønadslengde for Holmestrand ligger vesentlig under snittet av sammenligningskommunene i 

2013. 

 

5.2 Tema 1 - Samarbeid 
 

5.2.1 Underproblemstilling 1: 

Er det etablert en avtale som regulerer samarbeidet mellom kommunen og 

Arbeids- og velferdsetaten, og i tilfelle ja, hvordan etterleves en slik 

samarbeidsavtale i praksis? 
 

 

5.2.1.1 Revisjonskriterier: 
 

Det skal være en avtale om samarbeid og oppgavefordeling mellom kommunen og Arbeids- 

og velferdsforvaltningen, i tråd med krav i lov og forskrift. Vi ser spesielt på: 

- Bestemmelser om organisering og drift av kontoret 

- Beskrivelse av kommunale tjenester som inngår 

- Eventuell delegering av myndighet slik at kommunalt og statlig ansatte kan fatte 

vedtak på hverandres myndighetsområder 

 

5.2.1.2 Samarbeidsavtale 
11. mai 2011 ble det signert en samarbeidsavtale mellom Holmestrand kommune og NAV 

Vestfold. Det fremgår av dokumentet at avtalen skal evalueres annet hvert kalenderår, neste 

gang innen utgangen av 2012.Avtalen evalueres årlig i Partnerskapsmøtet, hvor rådmann, 

kommunalsjef, NAV-leder Holmestrand og NAV Vestfold er tilstede. Avtalen blir endret hvis 

nødvendig. Vi har fått opplyst at det ikke har vært behov for å endre avtalen fra 2011. Utdrag 

fra innholdet i gjeldende avtale fremgår av vedlegg 1 i rapporten.  

 

I tillegg til samarbeidsavtalen er det utarbeidet en egen driftsavtale som regulerer spørsmål 

om drift og forvaltning av eiendommen partene er samlokalisert i. Denne avtalen er revidert i 

desember 2014. 

 

Det foreligger imidlertid ikke et eget delegasjonsvedtak, som det vises til i samarbeidsavtalen, 

som blant annet skal angi hvilke oppgaver de ansatte kan gjøre på hverandres 

myndighetsområder.  

 

Revisors vurdering: 

NAV Holmestrand har en samarbeidsavtale som omhandler bestemmelser om organisering og 

drift av kontoret, beskrivelse av de kommunale tjenestene som inngår, og delegering av 

myndighet til å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområde. Dette vurderes å være i 

tråd med revisjonskriteriet. Avtalen evalueres årlig. Det foreligger imidlertid ikke et eget 

delegasjonsvedtak, som det vises til i samarbeidsavtalen, som blant annet skal angi hvilke 

oppgaver de ansatte kan gjøre på hverandres myndighetsområder.  
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5.2.1.3 Etterlevelse av samarbeidsavtalen 
 

Revisjonskriterie:  
- Samarbeidsavtale mellom Holmestrand kommune og NAV Vestfold, signert 11. mai 

2011 

 

Vi har spurt om NAV Holmestrands vurderinger knyttet til etterlevelse av punktene i 

samarbeidsavtalen. Vurderinger og kommentarer ligger som vedlegg 2 til rapporten.  

 

Vi registrerer at alle punktene i samarbeidsavtalen er fulgt opp, med unntak av punktet knyttet 

til kompetanseutvikling, som er delvis fulgt opp. De jobber nå med å utarbeide en lokal 

kompetanseplan som bygger på dokumentet Kompetanseplan for NAV-kontorene i Vestfold.  

Vi har også registrert at det mangler delegasjonsvedtak til punkt 7.  

 

Gjennom intervju med NAV Holmestrand og Holmestrand kommune har vi fått 

tilbakemeldinger på at etableringen av NAV-kontoret i Holmestrand har blitt gjort på en god 

måte. Ledelsen ved kontoret fokuserte tidlig på å harmonisere stat og kommune til en samlet 

enhet. Forskjeller i arbeidsbetingelser for de kommune- og statsansatte ble i hovedsak også 

fjernet tidlig i prosessen. Medarbeiderne ved NAV-kontoret jobber med kommunale og 

statlige oppgaver, uavhengig av hvor de er ansatt og vi har fått tilbakemeldinger på at dette 

fungerer bra. Årlig gjennomføres det medarbeiderundersøkelser ved NAV og resultatene av 

disse har vært meget bra for NAV-Holmestrand. Ledelsen ved NAV-kontoret vurderer at 

samarbeid internt er godt.  

 

Revisor har også gjennom intervju fått tilbakemeldinger om at samarbeidet mellom 

Holmestrand kommune og NAV-kontoret fungerer bra. Årlig inngås det en lederavtale 

mellom rådmann og NAV-leder. Videre deltar NAV-leder på de faste månedlige møtene med 

rådmannen, på lik linje med de øvrige virksomhetslederne i kommunen. NAV-leder deltar 

også på faste møter for lederne innenfor kommunalområdet Helse, sosial og omsorg. NAV-

leder har trukket frem at nærhet til kommunen gjør det enkelt å ta kontakt med ledelsen i 

kommunen.  

 

Grafene nedenfor viser at de ansatte opplever at det er et godt samarbeid ved NAV-kontoret, 

både i eget team, internt i NAV-kontoret samlet og mellom ledergruppa og øvrige ansatte. 

Samarbeid internt i eget team vurderes av de ansatte som best.  
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De ansatte ved NAV-Holmestrand ble bedt om å ta stilling til i hvilken grad opplever du at 

det er et godt samarbeid: 

 

 internt i eget team? 

 
N-19 

 
  

 internt i NAV kontoret samlet? 
N-20 

 
 

 mellom ledergruppa og øvrige ansatte ved NAV Holmestrand? 
N-20 
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De ansatte ved NAV-Holmestrand ble bedt om å ta stilling til i hvilken grad du mener NAV 

Holmestrand har en formålstjenelig organisasjon for å løse de kommunale og statlige 

oppgavene? 
 
N-20 

 
 

Vi registrerer positive tilbakemeldinger fra NAV-ansatte, hvor 95 % av de NAV-ansatte 

mener at NAV Holmestrand i stor grad eller svært stor grad har en formålstjenelig 

organisasjon for å løse de kommunale og statlige oppgavene. 
 

Revisors vurdering: 

Ved revisors undersøkelse av hvordan samarbeidsavtalen etterleves i praksis, har vi registrert 

at alle punktene i samarbeidsavtalen er fulgt opp, med unntak av punktet knyttet til 

kompetanseutvikling, som er delvis fulgt opp. De jobber nå med å utarbeide en lokal 

kompetanseplan som bygger på dokumentet Kompetanseplan for NAV-kontorene i Vestfold. 

Vi har også registrert at det mangler delegasjonsvedtak til punkt 7.  

 

I forbindelse med intervju med sentrale personer i NAV Holmestrand, kommunen og 

spørreundersøkelse blant de ansatte fremkommer det at samarbeidet internt i NAV-kontoret 

og samarbeidet med Holmestrand kommune fungerer bra. Dette tyder på at arbeidet med 

etableringen av NAV-kontoret i Holmestrand har vært godt og at ledelsen ved kontoret har 

klart å skape NAV-kontoret som en samlet enhet. 

 

5.2.1.4 Revisors konklusjon underproblemstilling 1: 

Er det etablert en avtale som regulerer samarbeidet mellom kommunen og 

Arbeids- og velferdsetaten, og i tilfelle ja, hvordan etterleves en slik 

samarbeidsavtale i praksis? 
 

NAV Holmestrand har en samarbeidsavtale som omhandler bestemmelser om organisering og 

drift av kontoret, beskrivelse av de kommunale tjenestene som inngår, og delegering av 

myndighet til å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområde. Dette vurderes å være i 

tråd med revisjonskriteriet. Det foreligger imidlertid ikke et eget delegasjonsreglement, som 

det vises til i samarbeidsavtalen, som blant annet skal angi hvilke oppgaver de ansatte kan 

gjøre på hverandres myndighetsområder.  
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Ved revisors undersøkelse av hvordan samarbeidsavtalen etterleves i praksis, har vi registrert 

at alle punktene i samarbeidsavtalen er fulgt opp, med unntak av punktet knyttet til 

kompetanseutvikling, som er delvis fulgt opp. De jobber nå med å utarbeide en lokal 

kompetanseplan som bygger på dokumentet Kompetanseplan for NAV-kontorene i Vestfold.  

 

I forbindelse med intervju med sentrale personer i NAV Holmestrand, kommunen og 

spørreundersøkelse blant de ansatte fremkommer det at samarbeidet internt i NAV-kontoret 

og samarbeidet med Holmestrand kommune fungerer bra. Dette tyder på at arbeidet med 

etableringen av NAV-kontoret i Holmestrand har vært godt og at ledelsen ved kontoret har 

klart å skape NAV-kontoret som en samlet enhet. 

 

5.3 Tema 2 – Styring av NAV kontoret 
Når vi undersøker om styringen av kontoret bidrar til en samlet organisering som er 

formålstjenlig for å løse de kommunale oppgavene ved NAV-kontoret, ser vi på følgende 

underproblemstillinger: 

 Hvilke kommunale mål er satt for NAV-kontoret? 

 Er det etablert et system for rapportering og oppfølging, og i tilfelle ja, hvordan 

fungerer dette i forhold til å sikre at kommunens ansvar og mål på tjenesteområdet 

sikres? 

 

5.3.1 Underproblemstilling 2: 

Hvilke kommunale mål er satt for NAV-kontoret? 

 

5.3.1.1 Revisjonskriterier: 
 

o Revisjonskriteriet utledet fra forskrift om intern kontroll for kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen: 
- Kommunen skal sette mål for de kommunale tjenesteområdene på NAV-

kontoret 

 

5.3.1.2 Mål utarbeidet av Holmestrand kommune 
Følgende mål er hentet fra Holmestrand kommunes vedtatte budsjett og økonomiplan 2014-

2017: 
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 Felles fokusområder og målsettinger for kommunen: 
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 Målsettinger for kommunalområdet Helse, sosial og omsorg 

 
 Spesifikke mål for NAV Holmestrand 2014: 

 
Målområde: Måltall: 

Deltakere pr. mnd. i Kvalifiseringsprogrammet (KVP): 10 personer på KVP 

Brukere med økonomisk sosialhjelp pr. mnd: 85 personer - snittkostnad 
kr 8.250,- per person. 

Bosetting av flyktninger pr. år i perioden 2014-2016: 8 flyktninger 

Økonomisk ramme 2014 18,757 mill. kroner 

 

I tillegg til ovennevnte vedtatte mål, fremgår følgende fem prioriterte, spesielle mål for NAV-

kontoret av Lederavtalen 2014 mellom rådmann og NAV-leder, se vedlegg 3: 

 

 
Målområde: Mål: 

Sosialhjelp: Avklare kjennetegn til de som har sosialhjelp for å 
kunne hjelpe dem videre. 

Prosjekt fra å leie til å eie: Få flere som kan over i egen bolig for å frigi boliger til 
vanskeligstilte. 
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Markedsarbeid: Sørge for å øke kompetanse om markedsarbeid for 
oppfølgerne. 

Kvalitet: Fokus på kvalitet på arbeidsevnevurderinger og 
tiltaksplaner. 

Sykefraværsoppfølging:  

 

Videre er NAV-leders resultatansvar nærmere beskrevet i Lederavtalen 2014. 

 

Revisors vurdering: 

Holmestrand kommune har nedfelt felles fokusområder og styringsmål for hele kommune, 

som også gjelder for NAV Holmestrand. Videre er det nedfelt målsettinger for 

kommunalområde Helse, sosial og omsorg (HSO). I tillegg fremgår det spesifikke mål for 

NAV Holmestrand. Ovennevnte mål fremgår av Holmestrand kommune budsjett- og 

økonomiplan for 2014-2017. I tillegg fremgår det mål for NAV Holmestrand i Lederavtalen 

2014 mellom rådmann og NAV-leder.  

 

 

5.3.1.3 Revisors konklusjon underproblemstilling 2: 

Hvilke kommunale mål er satt for NAV-kontoret? 
 

Holmestrand kommune har nedfelt felles fokusområder og styringsmål for hele kommunen, 

som også gjelder for NAV Holmestrand. Videre er det nedfelt målsettinger for 

kommunalområde Helse, sosial og omsorg (HSO). I tillegg fremgår det spesifikke mål for 

NAV Holmestrand. Ovennevnte mål fremgår av Holmestrand kommune budsjett- og 

økonomiplan for 2014-2017. I tillegg fremgår det mål for NAV Holmestrand i Lederavtalen 

2014 mellom rådmann og NAV-leder.  

 

Kommunale mål for NAV Holmestrand kan oppsummeres i følgende tabell: 

 

Kommunale mål 
Budsjett og økonomiplan: Lederavtalen: 

 Felles styringsmål for hele 
kommunen 

 Målsettinger for 
kommunalområde HSO 

 Spesifikke mål NAV; 
5. 10 deltakere pr, måned 

Kvalifiseringsprogrammet 
6. Maks 85 brukere med økonomisk 

sosialhjelp pr måned – maks 
snittkostnad pr bruker  
kr 8.250. 

7. Bosetting av 8 flyktninger pr. år i 
perioden 2014-2016? 

8. Økonomisk ramme 2014: 
18,757 mill. kroner. 

 Felles styringsmål for hele 
kommunen 

 Virksomhetens fem prioriterte, 
spesielle mål for avtaleperioden 
med områdene: 

6. Sosialhjelp 
7. Prosjekt fra leie til å eie 
8. Markedsarbeid 
9. Kvalitet 

10. Sykefraværsoppfølging 
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5.3.2 Underproblemstilling 3: 

Er det etablert et system for rapportering og oppfølging, og i tilfelle ja, 

hvordan fungerer dette i forhold til å sikre at kommunens ansvar og mål på 

tjenesteområdet sikres? 
 

5.3.2.1 Revisjonskriterier: 
 

o Det skal være et system for å rapportere og følge opp overholdelse av budsjett i tråd 

med krav i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett. Systemet bør sikre at arbeidet 

med mål og tiltak sees i sammenheng med budsjettoppfølgingen.  

 
o Krav til rapportering fra Lederavtalen: 

- Måneds- og tertialrapportering 

- Rapportering medarbeiderundersøkelser 

- Rapportering brukerundersøkelser 

 
o Revisjonskriteriet utledet fra samarbeidsavtalen mellom Holmestrand kommune og 

NAV Holmestrand pkt. 6: 
- Målsettinger, økonomiske forutsetninger og planersom fremkommer i 

kommunens plandokumenter innarbeides og tilpasses i NAV kontorets 

virksomhetsplan 

 
o Instrukser og rutiner skal utvikles, følges opp, evalueres og om nødvendig forbedres. 

 
o Kommunen skal skaffe seg oversikt over områder i virksomheten der det er fare for 

svikt eller mangel på oppfylling av myndighetskrav. 
2
 Vi ser spesielt på om 

kommunen: 

- har et system for å registrere avvik og følger opp at avvik lukkes 
 

5.3.2.2 System for rapportering og oppfølging av kommunale mål 
Vi har i denne undersøkelsen sett på hvilket system NAV Holmestrand har for rapportering til 

kommunen og oppfølging av de kommunale mål på tjenesteområdet. Vi har undersøkt 

rapporteringen til Holmestrand kommune i 2014. 

 

System for rapportering til Holmestrand kommune: 
 

 Årlig rapportering til bystyret 

NAV Holmestrand skal årlig rapportere på målene i økonomiplanen i forbindelse med 

årsrapporteringen til kommunestyret. Det ble rapportert til kommunestyret i 2014 vedrørende 

de spesifikke målene for driftsåret 2013. Rapporten viste at målet om maks 85 brukere med  

økonomisk sosialhjelp pr. mnd. ble oppfylt med et snitt pr. mnd. på 80 brukere, og 

snittkostnaden pr. bruker var tilnærmet likt målet. NAV Holmestrand rapporterte i 2013 et 

mindreforbruk på 0,83 mill. kroner. Resultatet var sammensatt av et mindreforbruk på 

økonomisk sosialhjelp på knapt 0,5 mill. kroner, merforbruk på 0,35 mill. kroner på 

introduksjonsstønad, og et mindreforbruk på vel 1 mill. kroner på kvalifiseringsstønad. Det 

ble bosatt 7 flytninger i 2013, målet var 8.  

 

                                                           
2
 Virksomheten er NAV-kontoret og myndighetskravene er krav satt i lov om sosiale tjenester i  NAV 
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 Tertialrapportering til formannskap og bystyret 

På grunn av litt ugunstige møtedatoer har de siste årene endt opp med 1. tertialrapport per 

30.04., halvårsrapport per 30.06., 3. kvartalsrapport pr. 30.09., i tillegg til årsrapportering. 

Månedsrapporteringen fra virksomhetene lager grunnlag for rapporteringen til formannskap 

og bystyret. Vi registrerer at data fra NAVs månedsrapportering går frem av rapporteringen til 

formannskap og bystyret.  

 

 Månedsrapportering til kommunalsjef Helse, sosial og omsorg 

Holmestrand kommune har en rutine for økonomisk månedsrapportering og det foreligger en 

mal for rapportering (excel-ark). Det er bestemt at den økonomiske månedsrapporteringen 

skal være en avviks-rapportering. Dersom det ikke foreligger avvik, er det tilstrekkelig at det 

gis tilbakemelding på det. Ved rapportering av negative avvik, skal det legges inn forslag til 

tiltak for å redusere avviket. Virksomhetene skal sende månedsrapporteringen til 

økonomiavdelingen innen den 10. i måneden etter rapporteringsmåneden. 

Økonomiavdelingen utarbeider deretter en samlet månedsrapportering, som sendes 

rådmannens ledergruppe innen den 20. i måneden etter rapporteringsmåneden.  

 

NAV Holmestrand rapporterer i dette systemet, på lik linje med øvrige virksomhetene i 

kommunen.  

 

Revisors kontroll – NAVs månedsrapportering november 2014 

 

Budsjett 2014  
(mill.kroner) 

Justert budsjett 2014 
(mill.kroner) 

Estimert resultat 2014 
(mill.kroner) 

Avvik 
(merforbruk) 

18.757 18.909 19.409 500’ 

 

I månedsrapporteringen for november 2014 rapporterer NAV at de påregner et merforbruk 

ved årets slutt på ca kr 500.000. Det rapporteres hvilke arter som ligger an til merforbruk og 

hvilke arter som ligger an til mindreforbruk. Det rapporteres blant annet at det ligger an til et 

merforbruk på ca kr 1.500.000 for art 1476 - bidrag økonomisk stønad og et 

stort mindreforbruk av kvalifiseringsstønad, et lite mindreforbruk av introduksjonsstønad, 

samlet for art 1089, totalt anslag mindreforbruk kr 850.000.  

Følgende tabell fremgår også av månedsrapporten for november: 

 
Tabellen viser at snittet for antall brukere med utbetaling av økonomisk sosialhjelp ligger på 

89 per november 2014. Videre er gjennomsnittlig utbetaling per bruker kr 9.655 per 

november.  
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Øvrig rapportering til Holmestrand kommune: 

 

 Månedlige møter i rådmannens ledergruppe (rådmann, kommunalesjefer, 

virksomhetsledere) 
Temaet på disse møtene er blant annet kommunens økonomi og aktuelle utfordringer. Det blir 

ikke skrevet referat fra disse møtene.  

 

 HSO (Helse, sosial, omsorg) Virksomhetsledermøter m/kommunalsjef hver 14. 

dag 
 

Faste temaer på disse møtene er diverse, politiske saker, økonomi og eventuelt. I tillegg 

melder deltakerne inn saker til møtet. Referat skrives. 

 

 Oppfølging av lederavtalen mellom rådmann og NAV-leder 

Det inngås en årlig avtale mellom rådmann og NAV-leder. Avtales evalueres i mai/juni hvert 

år. Kommunalsjef, tillitsvalgt og verneombud deltar. Tema for evalueringsmøtet kan være: 

status i driften ved NAV-kontoret, status på de prioriterte målene i lederavtalen, 

kommunikasjon mellom kommunen og NAV, forholdet mellom stat og kommune, 

gjennomgang av medarbeiderundersøkelser med mer. Avtalen blir fulgt opp med en 

statussamtale etter ca seks måneder.  

 

I tillegg er det en løpende kommunikasjon mellom NAV-leder og kommunalsjef eller 

rådmannen ved behov.  

 

 Rapportering medarbeiderundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen er en kommunal undersøkelse hvor kommunen har oversikt over 

resultatene.  

 

 Rapportering brukerundersøkelser 

Hvert år gjennomføres det en lokal brukerundersøkelse ved NAV Holmestrand i regi av NAV 

Stat. Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi 

tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon som brukes i utviklingen av de enkelte 

NAV-kontor. Det ble gjennomført en undersøkelse ved NAV Holmestrand høsten 2014.  

Undersøkelsen, som ble gjennomført i løpet av to uker, ble besvart av brukerne på 

publikumspc på Nav-kontoret. Brukerundersøkelsen for 2014 viser blant annet at NAV 

Holmestrand ligger blant de kontorene i Vestfold med høyest snittscore på spørsmålet ”Jeg 

får den service jeg trenger fra NAV-kontoret ”, som vises i vedlegg 5.  

Brukerundersøkelsen forøvrig viser gode resultater for NAV Holmestrand. 

Brukerundersøkelsen rapporteres i partnerskapsmøtet mellom rådmann, kommunalsjef, NAV-

leder Holmestrand og NAV Vestfold.  

 

System for oppfølging av kommunale mål 
Vi har undersøkt hvordan NAV Holmestrand har fulgt opp de kommunale målene for NAV.  

NAV Holmestrand har nedfelt styringsparametere med resultatkrav i virksomhetsplanen for 

2014 som omhandler både statlige og kommunale mål og resultatkrav, se tabellen på neste 

side.  
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I tillegg fremgår det av virksomhetsplanen en tabell med aktiviteter, ansvar og tidsfrister for 

hvordan NAV Holmestrand skal nå de ulike målene. I denne tabellen er aktiviteter knyttet til 

de kommunale målene Bidra til å styrke det boligsosiale arbeidet i kommunen og Økonomisk 

sosialhjelp beskrevet.  

 

Tilbakemeldinger fra ansatte om kjennskap til kommunale mål 

 

De ansatte ved NAV-Holmestrand ble spurt om I hvilken grad er du kjent med de 

kommunale målene ved NAV-kontoret? 

 
N-20 

 
 
75% av de ansatte svarer at de i stor grad eller svært stor grad er kjent med de kommunale målene ved 

NAV-kontoret.  

 
Revisors vurdering:  

Vi vurderer at Holmestrand kommune har tilrettelagt for et system for å rapportere og følge 

opp budsjett i tråd med kommuneloven og forskrift om årsbudsjett, gjennom kommunens 

system for økonomisk månedsrapportering. NAV Holmestrand rapporterer i dette systemet på 

lik linje med øvrige virksomheter i kommunen. Kontroll av månedsrapportering for november 

2014 viste at NAV Holmestrand rapporterte et estimert budsjettavvik på kr 500.000 i 

merforbruk for 2014. Tidligere månedsrapporter i 2014 har vist at NAV har rapportert avvik 

til Holmestrand kommune hver mnd.  

 

Vi har også registrert at NAV Holmestrand rapporterer på mer enn økonomi i 

månedsrapporten, se tabellen på side 28, men det er ikke et krav i månedsrapporteringen at det 

skal rapporteres på øvrige mål gjennom året.  

 

I tillegg til månedsrapportering angående økonomi, rapporteres det månedlig til kommunen på 

sykefravær i et eget dataverktøy. Kommunen utarbeider hver måned sykefraværsstatistikk for 

hele kommunen. NAV Holmestrand deltar også i kommunens medarbeiderundersøkelse, hvor 

kommunen har oversikt over resultatene.  

 

Resultater av den årlige brukerundersøkelsen ved NAV Holmestrand, rapporteres i 

partnerskapsmøtet mellom rådmann, kommunalsjef, NAV-leder Holmestrand og NAV 

Vestfold.  
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Vi har registrert at det er tilrettelagt for tett dialog mellom NAV Holmestrand og Holmestrand 

kommune, gjennom ulike fora. Revisors inntrykk er at dialogen mellom kommunen og NAV-

leder oppleves som god. 

 

NAV Holmestrand rapporterer årlig på de spesifikke målene i økonomiplanen i forbindelse 

med årsrapporteringen til kommunestyret. 

 

Vi registrerer at det i NAV Holmestrands virksomhetsplan for 2014 er nedfelt kommunale 

mål med resultatkrav som bygger på kommunens vedtatte mål forankret i kommunens 

plandokumenter. Dette viser at NAV Holmestrand følger opp de kommunale målene og følger 

opp samarbeidsavtalen med Holmestrand kommune og NAV Vestfold punkt 6. 

 

Revisor ser positivt på at de fleste ansatte svarer at de er godt kjent med de kommunale 

målene ved NAV-kontoret. Dette tyder på at de kommunale målene er godt forankret i 

organisasjonen.  

 

5.3.2.3 Instrukser og rutiner  
NAV Holmestrand skal utarbeide instrukser og rutiner for å sikre at lovpålagte oppgaver 

ivaretas. (en del av internkontrollsystemet). Rutinene bør følges opp, evalueres og om 

nødvendig forbedres. 

 

NAV Holmestrand har utarbeidet rutinesett, som sier hva de skal gjøre og hvordan oppgaver 

skal utføres. Rutinene ligger i et lokalt elektronisk arkivsystem som er tilgjengelig for ansatte 

ved NAV. Vi har fått opplyst at rutinene evalueres og endres ved behov. Når Holmestrand 

kommune får på plass rutineportalen i sitt nye kvalitetsstyringssystem ønsker NAV 

Holmestrand å legge inn sine rutiner der.   

 

Når det gjelder kunnskap om økonomisk sosialhjelp, så har NAV Vestfold og fylkesmannen i 

samarbeid etablert kompetanseveiledere. Disse skal stilles til rådighet ved NAV-kontorene i 

Vestfold. Kompetanseveilederne holder blant annet kurs for ansatte i NAV og tilbyr 

opplæring til nyansatte. NAV Holmestrand har en tett dialog med fylkesmannen om dette. 

Fylkesmannen har jevnlig tilsyn med NAV og følger opp av lovpålagte oppgaver ivaretas. 

Internt på NAV-kontoret holdes det hver 14. dag samarbeidsmøter for de som jobber med 

økonomisk sosialhjelp, hvor saker diskuteres med fagansvarlig. Ved behov diskuteres saker 

med fylkesmannen i Vestfold.  

 

Revisors vurdering: 

NAV Holmestrand har utarbeidet instrukser og rutiner for å sikre at lovpålagte oppgaver  

ivaretas. Rutinene ligger i et lokalt elektronisk arkivsystem som er tilgjengelig for ansatte ved 

NAV. Rutinene evalueres og endres ved behov.  

 

5.3.2.4 System for å registrere avvik og følge opp at avvik lukkes 
Avvikssystemet til NAV Holmestrand er ikke helt på plass. NAV Holmestrand har innkalt 

både stat og kommune for å diskutere dette. De opplyser at det har et godt system for 

sikkerhet ved kontoret. Det opplyses at mange brukere er ”tunge” og vanskelige, og som har 

liten respekt for oppførsel mot ansatte. Derfor er sikkerhet veldig viktig. De har blant annet en 

plan for hva de skal gjøre dersom det oppstår uønskede hendelser ved kontoret. System for å 

melde avvik på tjenester er ikke kommet på plass, som for eksempel avvik knyttet tilsosial 

bolig.  
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Svar fra spørreundersøkelse til ansatte i NAV Holmestrand vedrørende avvik: 

 

Vi ønsket å få de ansattes vurderinger om registrering av avvik, og de ble bedt om å ta stilling 

til spørsmålet: Dersom det oppstår faglige feil eller avvik, blir dette registrert som avvik? 
 
N-19 

  
 

Svarfordelingen tyder på at respondentene kan ha noe usikkerhet knyttet til avviksregistrering 

av faglige feil.  
 

De ansatte ble også bedt om å ta stilling til spørsmålet: Dersom det oppstår 

vold/trusselsituasjoner på jobb, vet du hva du skal gjøre? 

 
N-19 

 
 

Alle som har svart på dette spørsmålet vet hva de skal gjøre dersom det oppstår 

vold/trusselsituasjon på jobb.  
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Vi var også interessert i å få de ansattes vurderinger av om slike situasjoner ble registert som 

avvik og respondentene ble bedt om å ta stilling til følgende spørsmål: Dersom det oppstår 

vold eller trusselsituasjoner på jobb, registreres dette som avvik? 
 

N-20 

 

 

Grafen viser at vold og trusselsituasjoner på jobb i hovedsak registreres som avvik.  

 

Revisors vurdering:  

Avvikssystemet til NAV Holmestrand er ikke helt på plass. NAV Holmestrand har innkalt 

både stat og kommune for å diskutere dette. De opplyser at de har et godt system for sikkerhet 

ved kontoret. Tilbakemeldinger fra de ansatte viser også at de er klare på hva de skal gjøre 

dersom det oppstår vold eller trusselsituasjoner på jobb og at dette i hovedsak registreres som 

avvik. System for å melde avvik på tjenester er imidlertid ikke kommet på plass. 

 

Spørreundersøkelsen tyder på at de ansatte kan ha noe usikkerhet knyttet til avviksregistrering 

av faglige feil. Avviksmelding knyttet til vold og trusselsituasjoner på jobb synes å være på 

plass.  

 

Revisor anbefaler at NAV Holmestrand bør få på plass et system for registrering, rapportering 

og lukking av avvik og sørge for opplæring i avvikssystemene. Avvikene bør rapporteres til 

Holmestrand kommune. 

 

5.3.2.5 Revisors konklusjon underproblemstilling 3: 

Er det etablert et system for rapportering og oppfølging, og i tilfelle ja, 

hvordan fungerer dette i forhold til å sikre at kommunens ansvar og mål på 

tjenesteområdet sikres? 
 

Vi vurderer at Holmestrand kommune har tilrettelagt for et rapporteringssystem og følger opp 

budsjettet i tråd med kommuneloven og forskrift om årsbudsjett, gjennom kommunens system 

for økonomisk månedsrapportering. NAV Holmestrand rapporterer i dette systemet på lik 

linje med øvrige virksomheter i kommunen.  
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NAV Holmestrand rapporterer årlig på de spesifikke målene i økonomiplanen i forbindelse 

med årsrapporteringen til kommunestyret. 

I tillegg til månedsrapportering angående økonomi, rapporteres det månedlig til kommunen på 

sykefravær i et eget dataverktøy. Kommunen utarbeider hver måned sykefraværsstatistikk for 

hele kommunen. NAV Holmestrand deltar også i kommunens medarbeiderundersøkelse, hvor 

kommunen har oversikt over resultatene.  

 

Resultater av den årlige brukerundersøkelsen ved NAV Holmestrand, rapporteres i 

partnerskapsmøtet mellom rådmann, kommunalsjef, NAV-leder Holmestrand og NAV 

Vestfold.  

 

Vi har registrert at det er tilrettelagt for tett dialog mellom NAV Holmestrand og Holmestrand 

kommune, gjennom ulike fora. Revisors inntrykk er at dialogen mellom kommunen og NAV-

leder oppleves som god. 

 

Vi har videre registrert at NAV Holmestrand har fulgt opp de kommunale målene, ved at de 

har nedfelt kommunale mål med resultatkrav i virksomhetsplanen for 2014, som bygger på 

kommunens vedtatte mål forankret i kommunens plandokumenter. Dette vurderes å være i 

tråd med revisjonskriteriet fra samarbeidsavtalen mellom Holmestrand kommune og NAV 

Vestfold pkt. 6, om at målsettinger, økonomiske forutsetninger og planer som fremkommer i 

kommunens plandokumenter innarbeides og tilpasses i NAV kontorets virksomhetsplan. Vi 

registrerer at NAV Holmestrand har satt opp strengere resultatkrav enn kommunens mål på 

enkelte parametere. 

 

NAV Holmestrand har utarbeidet instrukser og rutiner for å sikre at lovpålagte oppgaver  

ivaretas. Rutinene ligger i et lokalt elektronisk arkivsystem som er tilgjengelig for ansatte ved 

NAV. Rutinene evalueres og endres ved behov. Dette vurderes å være i tråd med 

revisjonskriteriet. 

 

Avvikssystemet til NAV Holmestrand er ikke helt på plass. NAV Holmestrand har innkalt 

både stat og kommune for å diskutere dette. De opplyser at de har et godt system for sikkerhet 

ved kontoret. Tilbakemeldinger fra de ansatte viser også at de er klare på hva de skal gjøre 

dersom det oppstår vold eller trusselsituasjoner på jobb og at dette i hovedsak registreres som 

avvik. System for å melde avvik på tjenester er imidlertid ikke kommet på plass.  

 

Revisor anbefaler at NAV Holmestrand bør få på plass et system for registrering, rapportering 

og lukking av avvik og sørge for opplæring i avvikssystemene. Avvikene bør rapporteres til 

Holmestrand kommune. 
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I tabellen nedenfor har revisor oppsummert NAV Holmestrands kommunale mål, rapportering 

på mål og måloppnåelse: 

 

Kommunale mål 
Budsjett og økonomiplan Rapportering og 

oppfølging av mål  

Måloppnåelse 2014 

 Felles styringsmål for hele 
kommunen 

 

  

 Målsettinger for 
kommunalområde HSO 
 

  

 Spesifikke mål NAV;   

- 10 deltakere pr, måned 
Kvalifiseringsprogrammet. 

Tilfredsstillende 
rapportering. 
Målet fremgår av NAVs 
virksomhetsplan. 

Ikke godkjent -  
Snittdeltakere KVP 2014 pr. 
mnd.: 3 deltakere 

- Maks 85 brukere med økonomisk 
sosialhjelp pr måned – maks 
snittkostnad pr bruker  

               kr 8.250. 

Tilfredsstillende 
rapportering. 
Målet fremgår av NAVs 
virksomhetsplan. 

Ikke godkjent -  
93 personer i snitt for 2014 – 
snittkostnad kr 9.608 

- Bosetting av 8 flyktninger pr. år i 
perioden 2014-2016. 

Tilfredsstillende 
rapportering. 
Målet fremgår av NAVs 
virksomhetsplan. 

Godkjent –  
Bosetting av 8 flyktninger 
2014 
 

- Økonomisk ramme 2014: 
18,757 mill. kroner. 

Tilfredsstillende 
rapportering. 
Målet fremgår av NAVs 
virksomhetsplan. 

Godkjent –  
Avvik i forhold til justert 
budsjett på 0,7% 

Lederavtalen   

 Felles styringsmål for hele 
kommunen 

  

 Virksomhetens fem 
prioriterte, spesielle mål for 
avtaleperioden 
med områdene: 

- Sosialhjelp 
- Prosjekt fra leie til å eie 
- Markedsarbeid 
- Kvalitet 

- Sykefraværsoppfølging 

NAV-leder rapporterer 
status i årlig ledersamtale.   

Lite konkrete mål som det er 
vanskelig å måle. 

 

Rød= ikke godkjent  Gul= delvis godkjent  Grønn = godkjent 

 

 



Rapport – Forvaltningsrevisjon – NAV Holmestrand 

 

Utarbeidet av   Side 34 av 62 

5.4 Tema 3 - Kompetanse 

5.4.1 Underproblemstilling 4: 

I hvilken grad sikrer NAV Holmestrand at ansatte har tilstrekkelig 

kompetanse? 
 

5.4.1.1 Revisjonskriterium: 
- De ansatte som utøver oppgaver på kommunalt ansvarsområde skal få nødvendig 

opplæring og ha tilstrekkelig kunnskap på sitt fagfelt.  

 

- Fra samarbeidsavtalen pkt. 12: ”Det skal utarbeides en årlig felles kompetanseplan i 

samarbeid med organisasjonene, som regulerer oppgaver og ansvar, herunder 

økonomisk ansvar for kompetanseutvikling. Det er enighet om at alle ansatte ved 

kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak.”  

 

5.4.1.2 Ansattes kompetanse 
Gjennom intervju med Holmestrand kommune og NAV Holmestrand, har vi fått 

tilbakemeldinger om at NAV Holmestrand har god kompetanse. For å øke kompetanse ved 

kontoret, har de benyttet seg av fylkesmannens kompetanseveiledere og deltatt på 

kompetansehevende kurs i regi av fylkesmannen i Vestfold. NAV opplyser at de er godt 

fornøyd med dette tilbudet og opplyse at de har en tett dialog med fylkemannen knyttet til 

dette. 

 

I følge samarbeidsavtalen pkt. 12, skal det utarbeides en årlig kompetanseplan i samarbeid 

med organisasjonene som regulerer oppgaver og ansvar, herunder økonomisk ansvar for 

kompetanseutvikling. Videre skal alle ansatte ved kontoret ha likeverdig tilgang til 

kompetanseutviklingstiltak. I følge NAV Holmestrand har de foreløpig ikke utarbeidet en slik 

kompetanseplan, men de jobber med det. I forbindelse med årlige medarbeidersamtaler, blir 

kompetansebehov kartlagt, rapportert i NAV stats system og fulgt opp av NAV-leder. Det 

opplyses at alle ansatte har lik mulighet til kompetanseutvikling og at kommunen sørger for at 

NAV får den kompetansen som de trenger.  
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5.4.1.3 Resultat fra spørreundersøkelse til ansatte i NAV Holmestrand 

 

De ansatte ble bedt om å ta stilling til påstanden: Jeg kjenner godt til regelverket på eget 

ansvarsområde. 
  
N-20 

 
 
Svarfordelingen viser at de ansatte kjenner godt til regelverket på eget ansvarsområde. 

 

De ansatte ble også bedt om å ta stilling til følgende påstand: Jeg får tilbud om tilstrekkelig 

opplæring til å utføre jobben min. 
 
N-20 
 

 

 

Svarfordelingen viser at ansatte ved NAV-kontoret mener de får tilbud om tilstrekkelig 

opplæring for å utføre jobben.  
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De ansatte ble også bedt om å ta stilling til: I hvilken grad mener du at alle ansatte ved 

kontoret får likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak? 

 
N-20 

 
 

75 % mener at alle ansatte får likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak, mens 25% 

mener til en viss grad.  

 

5.4.1.4 Revisors konklusjon på problemstilling 4: 

I hvilken grad sikrer NAV Holmestrand at ansatte har tilstrekkelig 

kompetanse? 
 

Vi har blant annet undersøkt om kriteriene om kompetanse i samarbeidsavtalen mellom 

Holmestrand kommune og NAV Vestfold er ivaretatt ved NAV Holmestrand. Ved NAV 

Holmestrand har de ikke utarbeidet en årlige felles kompetanseplan i samarbeid med 

organisasjonene, som regulerer oppgaver og ansvar, herunder økonomisk ansvar for 

kompetanseutvikling. Disse forholdene er ikke i tråd med revisjonskriteriene fra 

samarbeidsavtalen, som sier at det årlig skal utarbeides en årlig felles kompetanseplan. NAV-

Holmestrand opplyser imidlertid at de jobber med dette nå. 

 

Gjennom intervju med ledelsen ved NAV-Holmestrand opplyses det at NAV Holmestrand har 

god kompetanse. I arbeidet med kompetanseutvikling, benytter de seg av fylkesmannens 

kompetanseveileder og deltar på fylkesmannens kompetansehevende kurs.  

 

Svar fra spørreundersøkelsen til de ansatte ved NAV Holmestrand tyder på at det er god 

kompetanse om regelverket på eget ansvarsområde. Videre mener alle at de får tilbud om 

tilstrekkelig opplæring til å utføre jobben.  

 

Ledelsen og ansatte ved NAV Holmestrand mener alle har lik tilgang til 

kompetanseutviklingstiltak, i tråd med revisjonskriteriet fra samarbeidsavtalen som sier at alle 

ansatte ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak. 

 

På bakgrunn av ovennevnte vurderinger og tilbakemeldinger fra NAV Holmestrand og 

Holmestrand kommune vurderer vi at NAV Holmestrand sikrer at ansatte har tilstrekkelig 

kompetanse.  
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5.5 Tema 4 - Etterlevelse av sosialtjenesteloven 
 

5.5.1 Underproblemstilling 5: 

Utfører NAV-Holmestrand oppgaver og tjenester som er pålagt i 

sosialtjenesteloven? 

 
5.5.1.1 Revisjonskriterium: 
 

I følge Lov om sosial tjenester i NAV § 1. er formålet med loven å bedre levevilkårene 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. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og 

samordnet tjenestetilbud. 

 

I følge lovens § 3 er kommunen ansvarlig for å utføre oppgavene etter denne lov som ikke er 

lagt på et statlig organ og å yte tjenester etter loven til alle som oppholder seg i kommunen. 

I følge lovens § 3 skal fylkesmannen føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter 

kapittel 4, Individuelle tjenester, og § 16 første ledd. 

 

NAV Holmestrand skal utføre følgende oppgaver og tjenester i følge kapittel 4 i 

Sosialtjenesteloven: 

 

 

1. Gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale 

problemer 

2. Gi økonomisk stønad til livsopphold til de som ikke kan sørge for sitt livsopphold 

gjennom arbeid. Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og 

tjenester. 

3. Skaffe midlertidig botilbud for dem som ikke klare det selv 

4. Utarbeide individuell plan til de som har behov for langvarige og koordinerte 

tjenester. Planen skal utformes i samarbeid med tjenestemottakeren.  

5. Kvalifiseringsprogrammet – for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt 

arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter 

folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. 

 

 

5.5.1.2 Oppgaver og tjenester ved NAV Holmestrand 

 
Revisor har undersøkt om NAV Holmestrand utfører ovennevnte oppgaver og tjenester jf. 

Sosialtjenesteloven kapittel 4. Vi har gjennomgått NAVs plandokumenter og hatt intervju og 

telefonsamtaler med NAV-leder. 
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 Oppgaver, jf. Sosialtjenestelovens kapittel 4 Status ved NAV Holmestrand 
1 Gi opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning Tjenesten utføres 

2 Gi økonomisk stønad til livsopphold Tjenesten utføres 

3 Skaffe midlertidig botilbud Tjenesten utføres* 

4 Utarbeide individuelle planer Tjenesten utføres, men sjelden 
av NAV alene – ofte i samarbeid 
med andre virksomheter, da de 
fleste brukere også har andre 
tjenester i kommunen. 

5 Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad Tjenesten utføres** 

 

* NAV utfører tjenesten om å skaffe midlertidig bolig, men NAV Holmestrand opplyser at de 

har hatt utfordringer knyttet til å skaffe midlertidige boliger, pga manglende boliger i 

kommunen. Det foregår et Boligsosialt utviklingsprogram i Holmestrand kommune, som er en 

del av regjeringens samlede innsats for å bekjempe fattigdom og motvirke sosiale ulikheter i 

befolkningen. Denne innsatsen skal bidra til å bekjempe bostedsløshet og sikre vanskeligstilte 

trygg og tilpasset bolig. Virkemidler for å få dette til vil være startlån, bostøtte og 

gjeldsrådgivning. NAV Holmestrand har et mål om at prosjektet ”fra leie til eie” skal 

gjennomføres.  

 

** Kvalifiseringsprogrammet tilbys ved NAV Holmestrand, men de hadde et måltall for 

deltakere på KVP på 10 deltakere pr. mnd. Rapportert snitt-tall for 2014 er 3 deltakere pr. 

måned.  

 

Revisors vurdering: 

NAV Holmestrand utfører oppgavene og tjenestene som fremgår av kapittel 4 i 

Sosialtjenesteloven. 

 

 

5.5.1.3 Fylkesmannens tilsyn med NAV Holmestrand 
I perioden 2012 – 2014 har Fylkesmannen i Vestfold gjennomført to tilsyn ved NAV 

Holmestrand.  

 

I 2012 ble det ført tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad. Formålet med 

tilsynet var å vurdere om kommunen gjennom sine styringsaktiviteter (internkontroll) sørger 

for av NAV-kontoret behandler søknader om økonomisk stønad i samsvar med lov- og 

forskriftskrav. Det ble lagt særlig vekt på å undersøke hvordan henvendelser om økonomisk 

stønad ble håndtert, herunder om reglene om taushetsplikt ble ivaretatt i brukersenteret, og om 

det foretas en tilstrekkelig kartlegging av hjelpebehovet og om søknader blir avgjort etter en 

konkret og individuell vurdering. Resultat av tilsyn var et avvik på at NAV Holmestrand ikke 

sikrer at alle søknader om økonomisk stønad vurderes og avgjøres i tråd med lov og forskrift. 

Videre står det i tilsynsrapporten
3
 at NAV Holmestrand kan forbedre tjenesten ved å avklare 

nærmere hvordan oppgaver knyttet til kartlegging av hjelpebehov skal ivaretas. I etterkant av 

dette tilsynet har NAV Holmestrand sendt plan for lukking av avviket til fylkesmannen. 

Fylkesmannen i Vestfold har besvart brevet fra NAV Holmestrand og konkludert med at 

tiltakene anses som tilfredsstillende for å lukke avviket. Videre konkluderte fylkesmannen 

med at tilsynet dermed var avsluttet.   

 

                                                           
3
 Kilde: Helsetilsynet.no 
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I 2014 ble det ført et tilsyn med Holmestrand kommunes forvaltnings etter lov om 

introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). 

Resultatet av tilsynet viste ingen avvik. Fylkesmannens konklusjon var at Holmestrand 

kommune tilbyr et introduksjonsprogram som er helårlig.  

 

Revisors vurdering: 

NAV Holmestrand har gitt en tilbakemelding på plan for lukking av avvik etter tilsyn med 

behandling av søknader om økonomisk stønad i 2012. Fylkesmannen har videre konkludert 

med at tiltakene er tilfredsstillende for å lukke avviket.  

 

Revisor registrerer at fylkesmannens tilsyn med Holmestrand kommunes forvaltning etter lov 

om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven) i 2014, ikke viste noen avvik.     

 

5.5.1.4 Saksstatistikk 
 
STATESTIKK NAV 
HOLMESTRAND 

Antall 
sakerbehandlet 

Klager får ikke 
medhold 

Klager får helt 
eller delvis 
medhold 

Opphevet og 
sendt tilbake 
for ny 
behandling 

Klagesaker  2013 7 5 0 2 

Klagesaker  2014 14 10 3 1 

 

Revisors vurdering: 

Tabellen viser at antall klagesaker til fylkesmannen i Vestfold har økt fra 2013 til 2014. De 

fleste sakene får imidlertid ikke medhold av fylkesmannen.  

 

 

5.5.1.5 Revisors konklusjon på problemstilling 5: 

Utfører NAV-Holmestrand oppgaver og tjenester som er pålagt i 

sosialtjenesteloven? 

 
Lov om sosiale tjenester i NAV kapittel 4, beskriver hvilke oppgaver og tjenester som NAV 

Holmestrand er pålagt. Revisor vurderer at NAV Holmestrand utfører oppgavene som 

fremgår av kapittel 4, dvs. de gir opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk 

rådgivning, som kan bidra til eller løse forebyggende sosiale problemer. Videre gir NAV 

Holmestrand økonomisk stønad til livsopphold, skaffer midlertidig bolig til de som ikke 

klarer det selv. Individuelle planer utarbeides i samarbeid med andre virksomheter i 

kommunen. Kvalifiseringsprogrammet tilbys ved NAV Holmestrand, men de har hatt færre 

deltakere enn måltallet i 2013 og 2014.  

 

Det er fylkesmannen i Vestfold som fører tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter 

kapittel 4. I perioden 2012 – 2014 gjennomførte fylkesmannen i Vestfold to tilsyn ved NAV 

Holmestrand. Tilsynet i 2012 konkluderte med avvik på at NAV Holmestrand ikke sikrer at 

alle søknader om økonomisk stønad vurderes og avgjøres i tråd med lov og forskrift. NAV 

Holmestrand har fulgt opp avviket ved å gi en plan med tiltak for lukking av avvik til 

fylkesmannen.  Fylkesmannen har videre konkludert med at tiltakene er tilfredsstillende for å 

lukke avviket.  
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Fylkesmannens tilsyn med Holmestrand kommunes forvaltning etter lov om 

introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) i 

2014, viste ingen avvik.     

 

5.5.2 Underproblemstilling 6: 

Er saksbehandlingen i tråd med kravene i sosialtjenesteloven når 

det gjelder responstid og brukermedvirkning? 

 
5.5.2.1 Revisjonskriterier: 
 

- Saksbehandlingstid/responstid: 

I lov om sosiale tjenester kapittel 5, slås det fast at det er forvaltningsloven som regulerer 

saksbehandlingen. I forvaltningslovens § 11a heter det at foreløpig svar sendes dersom  

henvendelser ikke kan behandles i løpet av en måned.  

 

- Brukermedvirkning: 

§ 42 i lov om sosiale tjenester i NAV, sier at tjenestetilbudet skal, så langt som mulig, 

utformes i samarbeid med tjenestemottaker. Det skal legges stor vekt på hva vedkommende 

mener.  

 

§ 15 i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen omhandler brukermedvikning på individnivå. 

Vi dere omhandler pkt. 10 i samarbeidsavtalen mellom NAV Vestfold og Holmestrand 

kommune; for å forbedre tjenestekvaliteten i det felles lokale kontoret og for å tilpasse 

tjenestene til brukernes behov, skal kontoret ha følgende samhandlingsformer med brukerne: 

 

På individnivå: 

- Brukermedvirkning på individnivå skal følge § 15 i Arbeids- og 

velferdsforvaltningsloven. Den enkelte bruker av NAV sine tjenester skal kunne utøve 

påvirkning på de tjenester og tiltak som igangsettes. Tjenestetilbudet ved NAV 

Holmestrand skal så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren og 

brukerens mening og synspunkter skal tillegges stor vekt. Det vises til § 8-4 i lov om 

sosiale tjenester.  

 

På systemnivå: 

- NAV Holmestrand vil invitere brukerorganisasjonene til å velge ut representanter til å 

delta i et brukerutvalg.  

- Brukerutvalget skal bidra til kvalitetsutvikling av NAVs sine tjenester. Brukerutvalget 

skal være sammensatt slik at det kan dekke samarbeidet mellom 

brukerorganisasjonene og NAV. 

 

- Samhandlingen skal evalueres i samarbeid med brukerrepresentantene minst en gang 

pr. år.  

 

5.5.2.2 Saksbehandlingstid/responstid NAV Holmestrand 

 
Vi har fått opplyst av NAV Holmestrand behandler søknader om økonomisk sosialhjelp så 

raskt som mulig. De har satt en intern frist for saksbehandlingstid på maks tre uker for å sikre 
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kravet etter forvaltningsloven, som er på en måned. Fremlagt dokumentasjon fra NAV 

Holmestrand viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid de to siste årene var 10 dager.  

 

Enkelte saker haster mer enn andre og får prioritet før andre saker. NAV Holmestrand hadde i 

2014 i snitt 93 brukere med økonomisk sosialhjelp pr. måned. NAV Holmestrand opplyser at 

de praktiserer å gi korte vedtak, ofte på en måned av gangen. Begrunnelsen for dette er at de 

får tettere kontakt med brukeren og kan følge opp brukeres situasjon til enhver tid, som f.eks. 

aktiviteter, arbeidssituasjon, flyttinger mm.  

 

Revisors kontroll av saksbehandlingstid og restanser 

Vi har foretatt en kontroll av saksbehandlingstid på søknad om økonomisk sosialhjelp i 

desember 2014. Vi ba om en liste over søknader fra 1.12.2014 – 31.12.2014. Totalt 107 

søknader ble mottatt i desember 2014. Vi kontrollerte saksbehandlingstiden for 10 tilfeldig 

utvalgte søknader fra denne listen. Saksbehandlingstiden varierte fra behandling av søknad 

samme dag til 21 dagers behandlingstid. Snitt behandlingstid for de kontrollerte sakene var 6 

dager.  

 

Vi ba også om en restanseliste for ubehandlede saker pr. 9.1.2015.  Listen viste 35 

ubehandlede saker pr. 9.1. Totalt fire av disse sakene var mottatt for mer enn en måned siden 

og den eldste var fra 18.12.2014. 

 

Revisors vurdering: 

Vi registrerer at NAV Holmestrand de to siste årene har hatt en gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid som er godt innenfor kravet i forvaltningsloven. Videre viste vår kontroll 

av ti søknader om økonomisk sosialhjelp for desember 2014, at snitt behandlingstid for de 

kontrollerte sakene var seks dager. NAV Holmestrand har også få restanser på saker som ikke 

er ferdigbehandlet innen 30 dager. 

 

5.5.2.3 Brukermedvirkning:  
I følge NAV Holmestrand har de tilrettelagt brukermedvirkning på følgende måte: 

 

- De snakker med alle brukerne som søker om ytelser fra NAV 

- Alle brukere har faste saksbehandlere som følger opp brukeren 

- De gir korte vedtak som tvinger brukeren til å ta kontakt med NAV ved ytterligere 

behov for ytelser 

- I tillegg er det etablert et brukerråd, som skal ivareta de tjenestene som de har. NAV 

møter brukerrådet tre til fire ganger i året. De er med på de kommunale planene som 

de er med på. Det opplyses at NAV kan bruke de mer. Brukerrådet er sammen med 

HOF, Sande og Svelvik.  
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De ansatte ble bedt om å ta stilling til I hvilken grad mener du tjenestetilbudet ved NAV 

Holmestrand blir utformet i samarbeid med brukeren og brukerens mening om 

synspunkter? 

 
N-20 

 
 

85% av de ansatte mener at tjenestetilbudet ved NAV Holmestrand i stor grad eller svært stor 

grad blir utformet i samarbeid med brukeren.  

 

De ansatte ble også spurt om I hvilken grad bidrar brukerutvalget til kvalitetsutvikling av 

NAV Holmestrand sine tjenester? 

 
N-18 

 
55 % av de ansatte mener at brukerutvalget til en viss grad eller liten grad bidrar til 

kvalitetsutvikling ved NAV-kontoret, mens 45% mener at brukerutvalget bidrar i stor grad 

eller svært stor grad. Brukerundersøkelsen 2014 viser også at brukerne opplever at veileder 

legger vekt på det brukeren har å si og er interessert i å finne gode løsninger sammen med 

brukeren. 

 

Revisors vurdering: 

Vi vurderer at NAV Holmestrand har lagt til rette for brukermedvirkning ved å snakke med 

alle brukerne som søker om ytelser fra NAV. I tillegg har alle brukere faste saksbehandlere 

som følger opp brukeren. De ansatte mener også tjenestetilbudet ved NAV Holmestrand blir 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Svært liten 
grad

Liten grad Til en viss 
grad

Stor grad Svært stor 
grad

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

Svært liten 
grad

Liten grad Til en viss 
grad

Stor grad Svært stor 
grad



Rapport – Forvaltningsrevisjon – NAV Holmestrand 

 

Utarbeidet av   Side 43 av 62 

utformet i samarbeid med brukeren. Brukerundersøkelsen 2014 viser også at brukerne 

opplever at veileder legger vekt på det brukeren har å si og er interessert i å finne gode 

løsninger sammen med brukeren. Tilrettelagt brukermedvirkning ved NAV Holmestrand 

vurderes å være i tråd med revisjonskriteriet om at tjenestetilbudet så langt som mulig skal 

utformes i samarbeid med brukeren. 

 

Det er også etablert et brukerråd, som skal ivareta de tjenestene som NAV har. Dette er i tråd 

med revisjonskriteriet hentet fra samarbeidsavtalen mellom Holmestrand kommune og NAV 

Vestfold. NAV Holmestrand opplyser at de kan bruke brukerrådet mer og flesteparten av de 

ansatte mener at brukerutvalget i større grad kan bidra til kvalitetsutvikling ved NAV-

kontoret. 

 

Vi anbefaler derfor at brukerutvalget i større grad involveres i kvalitetsutviklingsarbeidet ved 

NAV Holmestrand.  

 
5.5.2.4 Revisors konklusjon på problemstilling 6: 

Er saksbehandlingen i tråd med kravene i sosialtjenesteloven når det 

gjelder responstid og brukermedvirkning? 

 
Kravet til responstid/saksbehandlingstid er regulert i forvaltningsloven § 11 a, hvor det heter 

at foreløpig svar sendes dersom henvendelser ikke kan behandles innen en måned.  

 

Vi har fått opplyst av NAV Holmestrand behandler søknader om økonomisk sosialhjelp så 

raskt som mulig. De har satt en intern frist for saksbehandlingstid på maks tre uker for å sikre 

kravet i forvaltningsloven. NAV Holmestrand har de to siste årene har hatt en gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid som er godt innenfor kravet i forvaltningsloven.  

 

Revisors kontroll av ti søknader om økonomisk sosialhjelp desember 2014 viste at snitt 

behandlingstid for de kontrollerte sakene var seks dager. NAV Holmestrand har også få 

restanser på saker som ikke er ferdigbehandlet innen 30 dager.   

 

Revisor vurderer videre at NAV Holmestrand har lagt til rette for brukermedvirkning ved å 

snakke med alle brukerne som søker om ytelser fra NAV. I tillegg har alle brukere faste 

saksbehandlere som følger opp brukeren. De ansatte mener også tjenestetilbudet ved NAV 

Holmestrand blir utformet i samarbeid med brukeren. Brukerundersøkelsen 2014 viser også at 

brukerne opplever at veileder legger vekt på det brukeren har å si og er interessert i å finne 

gode løsninger sammen med brukeren. Tilrettelagt brukermedvirkning ved NAV Holmestrand 

vurderes å være i tråd med revisjonskriteriet om at tjenestetilbudet så langt som mulig skal 

utformes i samarbeid med brukeren. 

 

Det er også etablert et brukerråd, som skal ivareta de tjenestene som NAV har. Dette er i tråd 

med revisjonskriteriet hentet fra samarbeidsavtalen mellom Holmestrand kommune og NAV 

Vestfold. NAV Holmestrand opplyser at de kan bruke brukerrådet mer og flesteparten av de 

ansatte mener at brukerutvalget i større grad kan bidra til kvalitetsutvikling ved NAV-

kontoret. Revisor konkluderer med at NAV Holmestrand følger kravene i sosialtjenesteloven 

når det gjelder responstid og brukermedvirkning.  
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6. REVISORS ANBEFALINGER 
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7. RÅDMANNENS UTTALELSE 
 

 
Revisors anbefalinger tas til etterretning. 
 
Delegasjonsvedtak vil være på plass i løpet av uke 8-15. 
 
De andre anbefalingene er allerede en del av NAV Holmestrand sin virksomhetsplan 
for 2015 og vil være gjennomført i løpet av første halvår. 
 
Inger Michelsen 
NAV Leder. 
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Vedlegg 1 - Utdrag fra Samarbeidsavtale mellom Holmestrand kommune og 
NAV Vestfold, datert 11. mai 2011. 

 

Gjeldende samarbeidsavtalen omfatter blant annet: 

 

2. Formål. Det er vist til målene i arbeids- og velferdsforvaltningen og rammeavtale om 

arbeids- og velferdsforvaltningen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og 

KS.  I tillegg fremkommer andre lokale mål til grunn for samarbeidet.  

 

3. Styring og ledelse i felles lokalkontor 

 

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokal kontoret. Felles leder tilsettes 

på statlige vilkår. 

 

5. Medbestemmelse.  

 

6. Lokale mål- og resultatkrav. Det er vist til at leder har ansvar for at det utarbeides 

årlig virksomhetsplan for det felles lokal kontoret i samarbeid med ansattes 

organisasjoner. Tidsplan for periodisk resultat gjennomgang i kommunen er månedlig 

og per tertial,siste tertial i form av en samlet årsrapport. Målsettinger, økonomiske 

forutsetninger og planer, som fremkommer i kommunens plandokumenter, innarbeides 

og tilpassesi NAV kontorets virksomhetsplan. 

 

7. Utføre oppgaver på hverandres myndighetsområde. Partene er blitt enige om å ha 

felles administrativ og faglig ledelse for den statlige og kommunale delen av kontoret. 

Lederens fullmakter fremgår av delegasjonsvedtak. Samarbeidspartene er enige om at 

de ansatte i Arbeids- og velferdsetaten kan utføre oppgaver på kommunens 

myndighetsområder og at de ansatte i kommunen kan utføre oppgaver på Arbeids- og 

velferdsetatenes myndighetsområder. Nærmere angivelse av hvilke oppgaver dette 

gjelder, fremgår av delegasjonsvedtak.  

 

Det fremgår at delegert myndighet må utøves innenfor de til enhver tid gjeldende 

styringsdokumenter, lover, forskrifter og instruksjoner. Delegasjonsvedtakene kan til 

enhver tid endres eller trekkes tilbake. Det skal etableres entydig delegajsonsreglement 

slik at utfordringer knyttet til ulikt lovverk og ulike styringssystemer for statsansatte 

og kommunalt ansatte elimineres mest mulig.  

 

8. Tjenesteområder som inngår i det felles lokale kontoret. Kontoret har ansvar for 

Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Holmestrand kommune. Dette omfatter 

følgende tjenester etter lov om folketrygd, lov om arbeidsmarkedstjenester og lov om 

arbeids- og velferdsforvaltningen.  

Utover kommunes ansvar for økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester, råd og 

veiledning og arbeidet med individuelle planer, skal kontoret også dekke følgende 

tjenester som ligger til sosialkontoret i Holmestrand kommune: 

- Bostøtte, statlig bostøtte 

- Gjeldsrådgivning 

- Bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI 

- Introduksjonsordning for flyktninger 

- Midlertidig husvære 

- Tildeling av kommunale boliger og boliger med tildelingsrett 
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- Startlån og andre tilskuddsordninger i Husbanken 

- Kvalifiseringsprogrammet - et program med bl.a. arbeidsrettede tiltak og 

arbeidssøking for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og 

inntekstevne 

 

9. Samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjenester. Partene er enige om 

at samhandling med andre kommunale og statlige tjenester enn de som etter denne 

avtale inngår i det felles lokale kontoret, eventuelt reguleres i følgende 

samarbeidsavtaler/samarbeidsrutiner/særavtale: Eksisterende avtaler i Holmestrand 

kommune og andre statlige avtaler.  

 

10. Brukermedvirkning. 

 

11. Universell utforming. 

 

12. Kompetanseutvikling. Det skal årlig utarbeides en felles kompetanseplan i samarbeid 

med organisasjonene som regulerer oppgaver og ansvar, herunder økonomisk ansvar 

for kompetanseutvikling. Det er enighet om at alle ansatte ved kontoret skal ha 

likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak. 

 

13. Personvern/Informasjonssikkerhet/Beredskap.  
 

14. Informasjon/profil 
 

15. Drift. Kostnadsprinsipp: Det vises til egen driftsavtale. 

 

16. Prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet. 
 

17. Revisjon. Riksrevisjonen, Arbeids- og velferdsetatens internrevisjon, kommunens 

revisor og kommunens internrevisor gis tilgang til lokalkontoret for å kunne utføre 

sine oppgaver på en hensiktsmessig måte.  

 

18. Avtaleperiode.  
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Vedlegg 2 – NAV Holmestrands evaluering av samarbeidsavtalen mellom 
Holmestrand kommune og NAV Holmestrand 

Samarbeidsavtale 
 

Holmestrand kommune og NAV 
Vestfold 

Vurderinger fra 
NAV Holmestrand 
Ikke fulgt 
opp/delvis fulgt 
opp/fulgt 
opp/ikke aktuelt 

Kommentarer 
 

Avtalen gjelder fra om med 
signeringstidspunktet 11. mai 2011, 
og skal evalueres hvert kalenderår, 
neste gang innen utgangen av 2012. 
Har den årlige evalueringen vært 
fulgt opp?  
 

 
 
Fulgt opp. 

 
Avtalen blir evaluert årlig i 
partnerskapsmøte og endret ved behov. I 
2014 ble driftsavtalen endret i forhold til 
kostnadsfordeling.  

Styring og ledelse i felles 
lokalkontor 
 
Har det felles lokale kontoret i 
Holmestrand fulgt opp 
ledermodellen Enhetlig 
administrativ og faglig ledelse?  
 

 
 
 
Fulgt opp. 

 

Gjennomføres det møter mellom 
rådmannen i Holmestrand 
kommune og fylkesdirektør for 
Arbeids- og velferdsetaten 
minimum 4 ganger pr. år, for å 
samordne overordnede 
styringssignaler for virksomheten 
fra kommune og stat? 
 

 
 
 
Fulgt opp. 

 

Tilsetting av leder og 
medarbeidere i det felles lokale 
kontoret 
 
Deltar tillitsvalgte fra både statlig og 
kommunal sektor i 
tilsetningsprosessene?  

 

 
 
 
Fulgt opp. 
 
 
 

De deltar i kartlegging av analyse i 
forkant av utlysning. Tillitsvalgt stat 
deltar i intervjuer og innstilling på statlige 
stillinger. Tillitsvalgt kommune deltar på 
intervju og innstilling kommunale 
stillinger. 

Medbestemmelse 
 
Utøves medbestemmelse innenfor 
rammen av hovedavtalene? 

 
 
Fulgt opp. 

 

Har stat og kommune lagt til rette 
for hensiktsmessige systemer for 
god samhandling og reell 
medbestemmelse i kontoret?  
 

 
 
Fulgt opp.  

 

Lokale mål- og resultatkrav 
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Samarbeidsavtale 
 

Holmestrand kommune og NAV 
Vestfold 

Vurderinger fra 
NAV Holmestrand 
Ikke fulgt 
opp/delvis fulgt 
opp/fulgt 
opp/ikke aktuelt 

Kommentarer 
 

Blir det utarbeidet årlig 
virksomhetsplan i samarbeid med 
ansattes organisasjoner?  
 

 
Fulgt opp.  

 

Blir målsettinger, økonomiske 
forutsetninger og planer, som 
fremkommer i kommunens 
plandokumenter, innarbeidet og 
tilpasset i NAV kontorets 
virksomhetsplan?  
 

 
 
 
Fulgt opp. 

 

Rapporterer NAV månedlig og per 
tertial til kommunen, og siste tertial 
i form av en samlet årsrapport? 
 

 
 
Fulgt opp. 

 

Utføre oppgaver på hverandres 
myndighetsområder 
 
Blir delegert myndighet utøvd 
innenfor de til enhver tid gjeldende 
styringsdokumenter, lover, 
forskrifter og instruksjoner?  

 
 
 
Fulgt opp. 
 

Delegasjonsvedtak mangler 

Samhandling med tilliggende 
kommunale og statlige tjenester 
 
Er samhandling med andre 
kommunale og statlige tjenester, 
enn de som inngår i det felles lokale 
kontoret, eventuelt regulert i 
eksisterende avtaler i Holmestrand 
kommune og andre statlige avtaler?  
 

 
 
 
Fulgt opp. 

 
Vi har avtale i forhold til fengsel. 
Vi har en dataavtale i samarbeid mellom 
stat/kommune. 
 

Brukermedvirkning 
 
Blir tjenestetilbudet ved NAV 
Holmestrand utformet i samarbeid 
med brukeren og at brukerens 
mening og synspunkt tillegges stor 
vekt? 
 

 
 
Fulgt opp. 

NAV Holmestrand, NAV Svelvik, NAV Hof 
og NAV Sande har felles brukerråd hvor 
dette er tema. Vi har brukerundersøkelse 
en gang pr. år som blir gjennomgått i 
brukerrådet. 

Har NAV Holmestrand invitert 
brukerorganisasjonene til å velge ut 
representanter til å delta i et 
brukerutvalg? 
 

 
Fulgt opp. 
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Samarbeidsavtale 
 

Holmestrand kommune og NAV 
Vestfold 

Vurderinger fra 
NAV Holmestrand 
Ikke fulgt 
opp/delvis fulgt 
opp/fulgt 
opp/ikke aktuelt 

Kommentarer 
 

Bidrar brukerrepresentantene til 
kvalitetsutvikling av NAV sine 
tjenester?  
 

 
Fulgt opp. 

Brukerrepresentantene har nå fått mer 
kompetanse og har blitt mer aktive i 
forhold til kvalitetsutvikling av våre 
tjenester. 

Blir samhandlingen med brukerne 
evaluert i samarbeid med 
brukerrepresentantene minst en 
gang pr. år? 
 

 
Fulgt opp.  

Vi gjennomgår brukerundersøkelsen med 
med brukerrepresentantene en gang pr. 
år. 

Universell utforming 
 
Er kravene til universell utforming 
ivaretatt, jf lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen § 13.  
 

 
 
Fulgt opp. 

 
Kravspesifikasjon, innleie av lokaler for 
NAV Holmestrand, krav til universell 
utforming er fulgt. Vi flyttet inn i nytt 
bygg for tre år siden. Brukerrepresentant 
var med underhele prosessen og 
godkjente det som ble gjort. 
 

Kompetanseutvikling 
 
Utarbeides det årlig en felles 
kompetanseplan i samarbeid med 
organisasjonene, som regulerer 
oppgaver og ansvar, herunder 
økonomisk ansvar for 
kompetanseutvikling? 
 

 
 
Delvis fulgt opp. 

 
 
De jobber med dette nå. De ønsker å lage 
en lokal plan som bygger på dokumentet 
Kompetanseplan for NAV-kontorene i 
Vestfold.  

 
Har alle ansatte ved kontoret 
likeverdig tilgang til 
kompetanseutviklingstiltak?  
 

 
 
Fulgt opp. 

 

Personvern/informasjonssikkerhet/ 
beredskap 
 
Er det lokale arbeidet som gjøres i 
enheten med personvern, 
informasjonssikkerhet og 
beredskap, dokumentert?  
 

 
 
 
Fulgt opp.  

Ja, vi har en egen sikkerhetsplan, vi har 
blitt kurset samt at vi øver på aktuelle 
hendelser. Vi har også utarbeidet egen 
beredsskapsplan. 
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Vedlegg 3 – Lederavtale 2014 
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Vedlegg 4 – Fra brukerundersøkelsen ved NAV Holmestrand 2014 
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Vedlegg 5 – Spørreundersøkelse NAV Holmestrand  

 

I hvilken grad opplever du at det er et godt samarbeid internt i eget team? 
N-19 

 
  

I hvilken grad opplever du at det er et godt samarbeid internt i NAV kontoret samlet? 
N-20 

 
 
I hvilken grad opplever du at det er et godt samarbeid mellom ledergruppa og øvrige ansatte 
ved NAV Holmestrand? 
N-20 
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I hvilken grad opplever du at de tillitsvalgte blir involvert i sentrale beslutningsprosesser ved 
NAV Holmestrand? 
N-19 

 
 
 
I hvilken grad mener du NAV Holmestrand har en formålstjenelig organisasjon for å løse de 
kommunale og statlige oppgavene? 
N-20 

 
 
 
I hvilken grad er du kjent med de kommunale målene ved NAV-kontoret? 
N-20 
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Dersom det oppstår faglige feil/avvik, registreres det som avvik? 
N-19 

 
 
Dersom det oppstår vold/trusselsituasjoner på jobb, vet du hva du skal gjøre? 
N-19 

 
 
Dersom det oppstår vold/trusselsituasjoner på jobb, registreres det som avvik? 
N-20 
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Hvor uenig eller enig du er i følgende påstander: Jeg kjenner godt til regelveket på eget 
ansvarsområde 
Skala fra 1-6, hvor 1 er ”helt uenig” og 6 ”helt enig” 
N-20 

 
 
 
Hvor uenig eller enig du er i følgende påstander: Jeg får tilbud om tilstrekkelig opplæring til å 
utføre jobben min 
Skala fra 1-6, hvor 1 er ”helt uenig” og 6 er ”helt enig” 
N-20 
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Hvor uenig eller enig du er i følgende påstander: Jeg kan komme med innspill til forbedring av 
måten vi jobber på 
Skala fra 1-6, hvor 1 er ”helt uenig” og 6 er helt enig” 
 
N-20 
 

 
 
 
Hvor uenig eller enig du er i følgende påstander: Mine innspill til forbedring blir tatt med i 
arbeidet med kvalitetsutvikling 
Skala fra 1-6, hvor 1 er ”helt uenig og 6 er ”helt enig” 
 
N-19 
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I hvilken grad mener du at alle ansatte ved kontoret får likeverdig tilgang til 
kompetanseutviklingstiltak? 
N-20 

 
 
 
 
I hvilken grad mener du tjenestetilbudet ved Nav Holmestrand blir utformet i samarbeid med 
brukeren og brukerens mening om synspunkter? 
N-20 

 
 
 
I hvilken grad bidrar brukerutvalget til kvalitetsutvikling av NAV Holmestrand sine tjenester? 
N-18 
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Vedlegg 6 – Litteratur og kilder 

 

Lover,  forskrifter: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 

 Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15. desember 2000 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen av 18.12.2009 

 Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen av 

19.11.2010 

 Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16.06.2006 

 Forskrift om delegering mellom stat og kommune av 26.01.2007 
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