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1.     SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

1.1 Sammendrag 

Viken kommunerevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på hovedproblemstillingene: 

 

Organisering 

NAV Nesodden gjennomførte i 2019 en omorganisering. Bakgrunnen var å få mere fokus på 

brukeren og ikke bare på ytelsen. Etter revisors skjønn er dagens organisering 

sammenfallende med de signaler som er sendt ut sentralt om at brukeren skal settes i fokus og 

ikke tjenesten, for derigjennom raskere å få brukeren i arbeid.  

 

En spørreundersøkelse blant de ansatte i NAV Nesodden viser at de fleste ansatte er av den 

oppfatning at den nye organiseringen er hensiktsmessig for å løse kontorets oppgaver. Vi 

registrerer likevel at én av fire har gitt en lavere score på spørsmålet. De har gitt kommentarer 

til hvorfor de mener organiseringen ikke er optimal. Vi anbefaler NAV Nesodden å ta med 

seg disse innspillene i sitt videre arbeid. 

 

Samarbeid 

Forvaltningsrevisjonen viser at det på mange områder er lagt godt til rette for samarbeid om 

brukeren på tvers av ytelser. Hovedtyngden av de ansatte i NAV Nesodden mener at det er et 

godt samarbeid om brukeren internt. Kontoret har egne team bl.a. rettet mot ungdom og 

flyktninger. Det er også gjennomført tverrfaglige prosjekter for å kartlegge sosialhjelps-

mottakere og deres behov.  

 

I spørreundersøkelsen til de ansatte ga noen uttrykk for et ønske om mer faglig kompetanse og 

ønske om mer relevant kursing og bedre kunnskap i bruk av saksbehandlingssystemene. Dette 

gjelder særlig blant de kommunalt ansatte. 

 

Ressursbruk 

Basert på de gjennomførte undersøkelsene av NAV Nesodden er det ikke avdekket store 

forskjeller mellom den ressursen som Nesodden kommune finansierer og de ressurser som 

blir benyttet på kommunale oppgaver. 

 

Det er fremkommet enkelte tilbakemeldinger fra ansatte om at kommunen ikke oppleves som 

en likeverdig partner med staten. Det bør vurderes om det er tiltak som kan gjøres for å unngå 

opplevd forskjellsbehandling mellom statlig og kommunalt ansatte, slik at de ansatte erfarer at 

partene fullt ut er likeverdige.  

 

Flyktninger på Nesodden får samme oppfølging som andre reelle arbeidssøkere i forhold til 

bistand etter NAV-lovens § 14 a.  

 

Samhandling 

Det er på flere områder lagt til rette for et samarbeid mellom brukerne på tvers av ytelsene. 

De ansatte har gitt klare tilbakemeldinger på at det samarbeides godt internt i NAV Nesodden 

om den enkelte brukeren. De aller fleste ansatte er også enige i at organiseringen internt er 
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god med tanke på å gi et godt tilbud til brukeren. Gjennom arbeidslag er det også en 

samhandling mellom statlige og kommunale tjenester mot brukeren.  

 

 

1.2 Anbefalinger 

Viken kommunerevisjon IKS anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende tiltak:  

 

 

 Iverksette ytterligere tiltak for å heve kompetansen til de ansattes ved NAV Nesodden. 

 Igangsette tiltak som kan bidra til at de ansatte opplever at kommunen er en likeverdig 

partner med staten i samarbeidet NAV Nesodden. 

 Vurdere innspillene fra ansatte i forhold til den nye organiseringen av arbeidet ved 

NAV Nesodden. 

 

 

  

 

 

 

Steinar Neby             Even Tveter  
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  prosjektleder 

statsautorisert revisor 
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2. PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 22.6.2018. Formålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven 

§ 23.3: «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak.»  

                

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) pålegger i revisor i § 24-2 at 

forvaltningsrevisjon planlegges, gjennomføres, dokumenteres og rapporteres i samsvar med 

lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har 

fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i 

forvaltningsrevisjon. Viken kommunerevisjon IKS følger denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder 

som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 

skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans 

(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennom-

føres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." 

Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av 

datagrunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

 

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalgets bestilling fastsatte følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:  

 

"Å undersøke samhandlingen mellom de statlige og de kommunale tjenestene ved Nesodden 

kommune når det gjelder oppgaveutførelse."  

   

Kontrollutvalgets bestilling i henhold til prosjektplanen inneholdt fire hovedproblemstillinger 

og tilhørende underproblemsstillinger:  
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 I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er formålstjenlig for å løse de 

kommunale oppgavene? 

 Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i virksomheten, og hvordan fungerer 

dette? 

 Er den faktiske bruken av ressurser i NAV Nesodden i tråd med inngåtte avtaler om 

kostnadsfordeling mellom staten og Nesodden kommune? 

 Blir NAV-lovens § 14a (Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe 

seg arbeid og rett til aktivitetsplan) ivaretatt også for flyktninger? 

 Hvordan fungerer samhandlingen mellom de statlige og de kommunale tjenestene i 

NAV Nesodden når det gjelder ivaretakelse av bruker med behov for både statlige og 

kommunale tjenester? 

 

2.3 Informasjon om kommunen – organisering 

Nesodden kommunes administrative organisering fremgår av vedlagt organisasjonskart. 

Kommunalområdene er inndelt i 29 virksomheter. 
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Det utføres totalt 1180 årsverk fordelt på 1568 medarbeidere
1
 i Nesodden kommune. Totale 

driftsutgifter var i 2019 om lag 1,42 mrd. kroner. 

  

Nesodden kommunes folketall vokste med 241 innbyggere (1,2 %) i 2019. 

 

Bilde under viser organiseringen av NAV nasjonalt.  

 

 

 
 

NAV Nesodden er fra 2019 organisert i to avdelinger med 28,7 stillinger og 31 ansatte:  
 

 

                                                           
1
 Pr. 1.1.20 

 

Partneskap 
med 356 

kommuner 

ARBEIDS-  OG VELFERDSDIREKTORATET 

Arbeids- og 
tjenestelinjen 

NAV Fylke med 
spesialenheter; 

ALS, ARK 

NAV-kontor i 
kommuner og 

bydeler 

NAV 
Kontaktsenter 

NAV Hjelpemidler 

Ytelseslinjen 

NAV Arbeid og 
ytelser 

NAV Familie- og 
pensjonsytelser 

NAV Kontroll 

NAV Klageinstans 

Økonomilinjen 

NAV Innkreving 

NAV Økonomi 
pensjon 

NAV Økonomi 
stønad 

NAV 
Økonomitjeneste 

NAV Leder 

Avdeling  Arbeid, 
marked og sosial 

12,5 stillinger 

Avdeling Arbeid, 
helse og inkludering 

14,4 stillinger 

Administrasjon 

0,8 stilliing 
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2.4 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er lovverk for kommunene og bransjestandarder, samt Nesodden 

kommunes reglementer og rutiner.  

 

Datakilder er kommunens dokumenter, regnskap og ansatte. Revisor har intervjuet sentrale 

personer i kommunen og i NAV Nesodden.   

 

Til hjelp for å kartlegge de ansattes erfaringer og meninger, er det gjennomført en 

spørreundersøkelse ved hjelp av Questback. Undersøkelsen er gjort digitalt ved bruk av epost-

adresser. Respondentene er blitt bedt om å avgi noe bakgrunnsinformasjon, men i selve 

undersøkelsen har de ansatte vært anonyme. Det deltok 24 ansatte i undersøkelsen, 12 

kommunalt ansatte og 12 statlig ansatte. Det vil si at 77,4 % av de ansatte ved NAV Nesodden 

tok del i undersøkelsen. Dette vurderer revisor som tilfredsstillende. Respondentene fordelte 

seg med 10 fra avdeling Arbeid, marked og sosial, og 14 fra avdeling Arbeid, helse og 

inkludering. 

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-

grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 

sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 

tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Viken 

kommunerevisjon IKS. 

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato:  Aktivitet:  

5.6.2019 Møte fungerende NAV leder Marit Killi og avdelingsleder Siri Prebensen 

21.6.2019 

13.11.2019 

12.2020 

17.1.2020 

19.2.2020 

19.2.2020 

Møte med kommuneadvokat i Nesodden kommune, Aslak Hovland Jakobsen 

Møte med fungerende NAV leder Laila Walin og avdelingsleder Siri Prebensen 

Gjennomføring av spørreundersøkelse blant ansatte 

Faktaverifisering av rapport 

Samtale med avdelingslederne Siri Pedersen og Marit Killi 

Høringsutkast oversendt kommunedirektør 

9.3.2020 Kommunedirektørs høringsuttalelse mottatt 
Personers navn oppgis første gang. Deretter benyttes tittel. 
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3. ORGANISERING 

 
 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 NAV Nesoddens aktiviteter skal planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i 

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen, ref. Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV  

 Organiseringen av NAV Nesodden skal være slik at oppgavene blir løst i samsvar med 

sentrale føringer. 

3.2 Datagrunnlag 

NAV Nesodden ble opprettet i 2009. I utgangspunktet ble det lagt flere oppgaver til NAV 

Nesodden enn det som opprinnelig var minimumsoppgaver for NAV-kontorene i 

kommunene. Tanken var at alle ansatte skulle kunne jobbe med alt. NAV Nesodden erkjente 

at kontoret måtte ha spesialister da regelverket var komplekst. Kontoret ble organisert i tre 

avdelinger:  

 
I 2014 ble det opprettet en stilling på kommunale midler som skulle jobbe mot arbeids-

avklaringspenger for å unngå fremtidige sosialklienter. Ved opprettelsen av kontoret ble 

kommunale tjenester som flykningstjenesten, rusoppfølging, forvaltning av startlån og 

skjenkebevilling lagt inn i NAV Nesodden sine oppgaver. Dette kom i tillegg til tjenester ytet 

etter lov om sosialtjenester og økonomisk rådgivning som var minimumsoppgavene som 

NAV-kontorer skulle utføre. 

 

Kostra-statistikk 

Tallene fra de to tabellene under er hentet fra Statistikkbanken i KOSTRA. Den første 

tabellen viser andel av innbyggerne i Follo-kommunene som mottok økonomisk sosialhjelp i 

tidsrommet 2015-2018. Den andre tabellen viser totalt utbetalte stønader i kroner delt på 

antall innbyggere totalt i kommunen:  

 

 Andel sosialmottakere i prosent av folkemengde  

 2015 2016 2017 2018 

Nesodden 2,03 % 1,97 % 1,82 % 2,02 % 

Vestby 2,07 % 2,00 % 1,86 % 1,78 % 

Ski 2,44 % 2,21 % 2,23 % 2,03 % 

Ås 1,92 % 1,91 % 1,67 % 1,77 % 

Frogn 1,63 % 1,74 % 1,77 % 1,62 % 

Oppegård 1,41 % 1,56 % 1,73 % 1,69 % 

Avdeling arbeid 
og helse 

Avdeling arbeid 
og mottak 

Avdeling sosial 
og arbeid 

Problemstilling nr. 1: «I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er 

formålstjenlig for å løse de kommunale oppgavene?» 
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 Samlede stønader i kroner per innbygger 

 2015 2016 2017 2018 

Nesodden 927 977 927 1 188 

Vestby 890 842 1 030 981 

Ski 1 311 1 368 1 519 1 468 

Ås 774 773 782 952 

Frogn 630 815 836 792 

Oppegård 686 864 881 949 

 

Tabellene viser at det er en relativt stabil andel av befolkningen i Nesodden kommune som 

mottar sosiale stønader. Det er bare Ski kommune som i perioden har hatt en høyere andel. 

Ser vi på utbetalingene i forhold til innbyggere er det også bare Ski kommune som har høyere 

utbetalinger. Nesodden kommune hadde en økning i perioden 2017 til 2018, i likhet med 

Oppegård og Ås kommune. 

 

Krav til internkontroll i kommunalt NAV 

De kommunale tjenestene i NAV er ved forskrift pålagt å etablere en velfungerende 

internkontroll. Formålet er å bidra til faglige forsvarlige sosiale tjenester og til at 

sosiallovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig 

forbedringsarbeid i tjenestene. Det følger av sosialtjenesteloven § 5 at kommunen må kunne 

gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten. 

 

Forskriftens § 3 angir at internkontroll betyr at det gjøres systematiske tiltak som skal sikre at 

virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Konkret betyr det følgende, ref. forskriftens § 4: 

 Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i, eller i 

medhold av, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

 

 Internkontroll innebærer at kommunen, som ansvarlig for virksomheten, skal: 

a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det 

skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er 

fordelt, 

b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for 

virksomheten, 

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 

innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, 
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d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes, 

e) gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende til 

forbedring av virksomheten, 

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller 

mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, 

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige 

prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp 

og forebygge overtredelse av sosiallovgivningen, 

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å 

sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i 

virksomheten.  

Det følges av forskriftens § 5 at internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang 

som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 

Videre skal dokumentasjonen til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

 

Organisering 

NAV Nesodden startet opp et omorganiseringsarbeid høsten 2018. Dette har medført en ny 

organisering fra 2019. Bakgrunnen for omorganiseringen var at det var ønske om større fokus 

på enkeltpersonen og ikke på selve ytelsen. Et overordnet fokus skulle være å få folk ut i 

arbeid med en mere helhetlig tankegang uansett hvilket behov brukeren skulle ha. Dette 

resulterte i at kontoret gikk fra tre avdelinger og over til å organisere seg i to avdelinger. 

Totalt er det 28,7 stillinger i NAV Nesodden pr. utgangen av 2019. 

 

Den nye organiseringen fra 2019 er: 

 
De kommunale hovedoppgavene til NAV Nesodden er i dag:  

 Utføre tjenester i medhold av Lov om sosiale tjenester for ordinære innbyggere og 

flyktninger.  

 Yte økonomisk rådgivning  

 Ivareta forvaltningen av startlånsordningen. 

 

Forskriften krever at kommunen, som virksomhetsansvarlig, skal sørge for at arbeidstakerne 

har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet, og at arbeidstakerne 

får medvirket til at samlet kunnskap og erfaring blir utnyttet.  

 

Avdeling 1 

•Fellesavdeling mellom arbeidsrettede og 
sosiale tjenester 

•13 stillinger 

Avdeling 2 

•Fellesavdeling mellom helseoppfølging, 
flyktningekonsulenter, jobbspesialister 
og kvalifiseringsprogrammet 

•16 stillinger 
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Avtalen mellom NAV Akershus og Nesodden kommune av 2010 sier i punkt 11 at det årlig 

skal utarbeides en kompetanseplan som regulerer oppgaver og ansvar ved kontoret, herunder 

økonomisk ansvar for kompetanseutvikling. Leder av NAV Nesodden er ansvarlig for at det 

gjennomføres systematisk kompetansekartlegging blant kontorets ansatte. Dette skal 

fortrinnsvis skje i forbindelse med medarbeidesamtaler. 

 

Revisjonen er kjent med at det i forbindelse med omorganiseringsprosessen ble utarbeidet en 

kompetanseplan for NAV Nesodden. Denne beskriver den felles kompetansen som alle 

ansatte skal ha. Alle roller i organisasjonen er beskrevet med innhold og krav til kompetanse. 

Alle ansatte har måttet søke på de «rollene» de ønsket. Det ble foretatt en gjennomgang av 

alle søknadene og de ansatte ble plassert i de respektive roller.  

 

Revisjonen har fått opplyst at kontoret ikke er helt i mål med detaljene rundt enkelte stillinger 

og deres nøyaktige innhold. Det er opplyst at det vil bli prioritert å få avklart dette framover, 

og at de ansatte vil bli involvert i dette arbeidet. Det er imidlertid presisert fra ledelsen at alle i 

dag har fått opplæring i hva som er deres oppgaver, myndighet og ansvar. 

 

NAV Nesodden har utarbeidet dokumentet «rolleoversikt». Her framgår den felles 

kompetansen som alle ansatte i NAV Nesodden skal besitte. Det er listet opp 14 punkter som 

konkretiserer kompetanse. Dette gjelder bl.a. kunnskap om IT-verktøy, standard for 

oppfølging av brukere, statlige og kommunale virkemidler og tiltak, økonomisk rådgivning og 

veiledningskompetanse. 

 

I rolleoversikten er det definert 32 roller (stillinger). For hver enkelt rolle er det beskrevet 

arbeidsoppgaver samt hvilken kompetanse den ansatte må ha for å kunne fylle denne rollen. 

Det er også definert hvilken avdeling den enkelte rolle tilhører. 

 

De ansattes kompetanse er i 2019 kartlagt opp mot de 14 punktene som anses som felles 

kompetanse som alle skal ha. Kompetansen for hvert punkt er vurdert på en skala fra 1 til 6. 

Gjennom kartleggingen er det avdekket hvilket behov for kompetansehevning den enkelte 

ansatte og NAV Nesodden samlet sett trenger. Det er opplyst at kompetansehevningen skjer 

på flere måter utfra det behovet som foreligger. 

 

Fungerende NAV-leder er av den oppfatning at dagens organisering er fornuftig i forhold til 

de oppgaver som NAV skal utføre. Den nye organiseringen har brukerne i fokus og er ikke 

organisert etter tjeneste. Den ene avdelingen har hovedfokuset mot de brukerne som er 

«nære» å kunne få jobb. Den andre avdelingen har fokuset mot de brukerne som er «lenger 

unna» å kunne komme i jobb. Tjenesten er nå mer standardisert arbeidsrettet mot oppfølging 

av brukeren. Dette søkes også bl.a. oppnådd gjennom en bredere kompetanse på bemanningen 

i mottak, ved at statlige og kommunalt ansatte jobber på tvers av hverandres fagområder.  

 

Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i NAV Nesodden. Ett av 

spørsmålene omhandlet i hvilken grad de ansatte mener at dagens organisering er optimal for 

å løse de kommunale oppgavene. Tabellen under viser de svar som ble avgitt: 
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Figur 1 Oppleves dagens organisering som optimal for å løse de kommunale oppgavene 

Det framgår av diagrammet at over 70 % av de ansatte har svart at de i stor grad eller i svært 

stor grad mener at dagens organisering er optimal for å løse de kommunale oppgavene som 

skal ivaretas. På spørsmålet om organiseringen er optimal for å løse statlige oppgaver, viser 

svarene det samme bildet. Her har 79 % svart i stor grad eller i svært stor grad.  

 

Èn av fire ansatte har med andre ord gitt uttrykk for at organiseringen bare i noen grad eller i 

liten grad oppfattes å være optimal mht å kunne løse de kommunale oppgavene. Ser man 

nærmere på respondentene blant de kommunalt ansatte, så svarer én av tre at de bare i noen 

grad eller i liten grad oppfatter organiseringen som optimal. 

 

I spørreundersøkelsen ble respondentene gitt mulighet til å gi kommentarer til hvorfor de 

mener at organiseringen ikke er optimal. Hovedpunktene i tilbakemeldingene er: 

 For dårlige overganger mellom statlige og kommunale 

vedtak/ytelser/oppfølging 

 Mottakere av sosialhjelp blir i for liten grad vurdert for statlige ytelser. 

 Uklarheter i forventninger til ansatte om hvordan oppgaven skal utføres. 

 

Statlige føringer 

Arbeids- og velferdsdirektør har i januar 2019 utarbeidet dokumentet NAV i endring versjon 

4. Dette er et dokument som er myntet på ledere i NAV og er direktørens framstilling av de 

endringer som for tiden skjer i NAV. Overordnet budskap er bl.a.: 

 Flere i arbeid, bedre brukermøter og pålitelig forvaltning 

 Flytte ressurser nærmere brukeren. Gjennomgripende endringer både digitalt 

og organisasjonmessig. 

 Organisasjonen må justeres etter hvordan oppgaver skal løses. 

 

Velferdsdirektøren har påpekt hvilke prinsipper det skal jobbes etter framover: 

 Smidig utvikling av tverrfaglige team, primært med egne ansatte. 

 Danne produktområder utfra brukerens behov. 

 

Av NAV sin årsrapport 2017 framgår det: «For 2018 er det klare politiske forventninger om 

en forsterket innsats for å inkludere og integrere utsatte grupper på arbeidsmarkedet, øke 
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overgangen til arbeid ved å være tettere på både arbeidsgivere og personbrukere og å bidra til 

mer målrettede og effektive stønadsløp. 

Samtidig er det igangsatt et stort endringsarbeid i NAV med økt digitalisering og omstilling, 

og arbeid knyttet til utvikling av NAV-kontor, kommunesammenslåinger og fremtidig 

regionalisering av fylkesleddet». 

 

Hvert år utarbeider Arbeids- og velferdsdirektoratet «kommunebrevet», som sendes alle 

landets kommuner. Her gis det nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i 

arbeids- og velferdsforvaltningen. For 2019 ble det gitt følgende føringer for prioriteringer og 

satsninger for de sosiale tjenestene: 

 Individuelle og konkrete vurderinger av brukers hjelpebehov 

 Tilgjengelige tjenester 

 Økt kompetanse 

 Introduksjonsprogrammet 

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Økonomisk rådgivning 

 

I august 2019 sendte Arbeids- og velferdsdirektoratet ut «kommunebrevet» for 2020, hvor 

årets mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 

fremgår. Flere av temaene går igjen, men det er også noen nye, bl.a. internkontroll. Temaer 

som vektlegges i brevet for 2020 er følgende: 

 

 Tilgjengelige tjenester 

 Internkontroll, med vekt på de ansatte kompetanse, at det er god faglig kvalitet i 

tjenesteleveransene, og at tjenestene som utøves følger god forvaltningsskikk 

 Opplysning, råd og veiledning – herunder økonomisk rådgivning 

 Konkrete og individuelle vurderinger 

 Aktivitetsplikt 

 God utnyttelse av kvalifiseringsprogrammet 

 Boligsosialt arbeid 

 DIGISOS – prosjekt digitale innbyggertjenester, sosiale tjenester 

 Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret 

 Integrering av innvandrere 

 

Det er opplyst at NAV Nesodden forholder seg til disse brevene.  

 

Føringene fra direktoratet innebærer at det forventes en skjerpet innsats fra kommunen om å 

sikre tilgjengelighet for sosialtjenestene. Digitale løsninger kan bidra til å bedre 

tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene, men ikke alle har mulighet til å benytte digitale 

løsninger og ikke alle behov kan løses digitalt. Det er innbyggernes behov som skal være 

styrende, og derfor er det viktig at kommunen gjennom partnerskapet vurderer hvordan kravet 

til tilgjengelighet best kan ivaretas fremover. 

 

NAV Nesodden vurderer at kontoret på punktet om kvalifiseringsprogrammet ikke har vært 

gode nok. På dette punktet er det ønskelig med forbedring. Målet er å få flere personer inn i 

programmet, og dette vil kontoret jobbe aktivt mot. Dette er et virkemiddel for at mennesker 

med behov for tett og individuell tilrettelegging, kommer inn i arbeidslivet. Fra 2019 er det 

foretatt endringer i regelverket for å gjøre programmet mer anvendelig og fleksibelt. 

Endringene innebærer blant annet at utdanning kan være en del av programmet. Programmet 



 

15 
Viken kommunerevisjon IKS | NAV Nesodden 

er derfor nå mer egnet for ungdom som har utfordringer med å fullføre et utdanningsløp for å 

komme i arbeid. 

I vår spørreundersøkelse hos NAV Nesodden er de ansatte blitt bedt om å vurdere kvaliteten 

på samarbeidet internt om kvalifiseringsprogrammet. Her svarte om lag 80 % at de i stor grad 

eller i svært stor grad mente at dette var godt. 8,3 % svarte «vet ikke».  

 

Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og 

styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. På det boligsosiale området anser 

kontoret at det gjøres en god jobb. På dette feltet benyttes bl.a. en bo-veileder i NAV. Det er 

likevel ønskelig å jobbe mere på tvers på området.  

 

Etter sosialtjenesteloven § 17 har kommunen et særlig ansvar for økonomisk rådgivning, 

dersom innbyggerne ber om det. Økonomisk rådgivning er sentralt i kommunens rådgivnings- 

og veiledningsplikt. De som har behov for denne tjenesten må få informasjon om den og 

kommunen må ha kompetanse til å gi tjenesten.  

 

Innenfor tjenesteområdet økonomisk rådgivning vurderer kontoret at NAV Nesodden gjør en 

tilfredsstillende jobb og gir en god tjeneste til de som har behov for dette. På dette området 

har kommunen hatt en stabil ressurs lenge, og Nesodden kommunen gir uttrykk for at den har 

hatt et høyt antall tjenester på dette feltet sammenlignet med andre kommuner.  

 

Internkontroll handler bl.a. om å skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare 

for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Det handler også om å sette mål for 

forbedringsarbeidet. 

 

Deler av dette internkontrollarbeidet kan illustreres som følger: 
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Hensikten med de enkelte elementene er at de sammen skal bidra til at sosiallovgivningen 

ikke overtres. Forskriften krever at det systematisk skal foregå et overvåkingsarbeid med 

gjennomgang av de enkelte elementene for å sikre at systemet fungerer som forutsatt og at 

arbeidet bidrar til en kontinuerlig forbedring i virksomheten.  

 

Når direktoratet velger å fokusere på internkontroll og kompetansen til de ansatte, så markerer 

det også et krav til ledelsen og deres kompetanse innenfor fagfeltet internkontroll, og at 

systemet er tilfredsstillende ivaretatt.  

 

Hovedprinsippet for sosialhjelp er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av 

hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. Ut fra de nasjonale mål og prioriteringer som er 

satt, skal helhetsperspektivet, familien og særlig barna, vektlegges når det gjelder de 

lovpålagte tjenestene.   

 

Fra 1.1.2017 ble det innført vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk 

stønad til personer under 30 år. Erfaringene med ordningen tyder på at mange NAV-kontorer 

har et relativt godt aktivitetstilbud til de som står nærmest arbeidslivet, mens de har 

utfordringer med å kunne tilby meningsfulle aktiviteter til alle i målgruppen. Det er reist 

spørsmål ved om kommunene har nødvendige og relevante aktiviteter å kunne tilby 

sosialhjelpsmottakere med ulike forutsetninger. Likeledes om hele virkemiddelapparatet som 

NAV-kontorene rår over, er tilgjengelige for alle med behov, slik at aktiviteten bedrer 

muligheten for selvhjulpenhet for de som deltar. 

Prosjekt Digitale innbyggertjenester, sosiale tjenester (DIGISOS) er et samarbeidsprosjekt 

mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, kommuner og KS. Per utgangen av november 2019 

kan innbyggere i over 100 kommuner nå søke digitalt og få innsyn i egen sak, herunder kunne 

se status om en søknad er mottatt, er under behandling eller om den er ferdig behandlet. Etter 

hvert vil brukerne også kunne lese vedtaksbrevet digitalt. Med disse digitale 

innsynsløsningene, er det et mål at brukerne skal bli mer selvhjulpne og få økt eierskap til 

egen sak. De vil kunne slippe å måtte ta kontakt med NAV på telefon eller ved å besøke 

NAV-kontoret for å høre om status i søknaden sin og om når pengene blir utbetalt. Dette antas 

å gi en enklere hverdag for mange brukere og vil også kunne frigjøre tid for veilederne på 

NAV-kontoret, slik at de kan bruke tiden på mer oppfølging. Nesodden kommune har ikke 

tatt DIGISOS i bruk ennå, men det vil komme. 

Fra et nasjonalt perspektiv har regjeringen i sin integreringsstrategi tatt utgangspunkt i at for 

mange innvandrere står utenfor arbeidslivet, og at den lave yrkesdeltakelsen i hovedsak kan 

forklares med mangel på kompetanse som det norske arbeidslivet etterspør. Derfor er det lagt 

føringer for at kommunene tidlig må kartlegge hvilke kvalifiseringsbehov den enkelte har, og 

legge til rette for at kvalifisering tilbys som en del av introduksjonsprogrammet. 

 

Revisjonen har fått opplyst at NAV Nesodden har et styrket tilbud til innvandrere. Ledelsen 

har gitt uttrykk for at den anser at kommunen har et bedre tilbud enn andre sammenlignbare 

kommuner. Det er et eget team som jobber mot flyktninger; to kommunale og en statlig ansatt 

jobber i dette teamet. Ved behov for andre tjenester får flyktninger oppfølging fra andre 

ansatte i NAV Nesodden. Revisjonen har erfart at NAV Nesodden har et godt samarbeid med 

flyktningtjenesten i kommunen. Det er utarbeidet en avtale mellom partene som bl.a. regulerer 

ansvarsforholdet. Det er opplyst av NAV-leder at avtalen etterleves og fungerer. 
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3.3 Vurderinger 

NAV Nesodden har i 2019 foretatt en omorganisering av virksomheten. Kontoret har gått fra 

tre avdelinger til to avdelinger. Bakgrunnen for omorganiseringen var å få mere fokus på 

brukeren og ikke bare på ytelsen. Prosessen med omorganisering fremstår etter revisors 

vurdering som grundig. Alle roller i den nye organisasjonen er tydelig beskrevet både med 

arbeidsoppgaver og definert kompetansebehov. For enkelte stillinger har noen detaljer 

gjenstått, og arbeidet med å få det nøyaktige innholdet definert i disse, oppgis å være en 

prioritert oppgave, hvor også de ansatte er involvert. Per februar 2020 er det opplyst at fokus 

nå er å sikre nok kompetanse i utførelsen av de nye stillingene. 

 

Den enkelte ansattes kompetanse er blitt kartlagt i 2019. I henhold til avtalen med NAV 

Akershus skal det utarbeides en kompetanseplan årlig. De ansatte er med ny organisering 

plassert inn i de enkelte roller basert på bl.a. eget ønske og aktuell kompetanse.  

 

Etter revisors skjønn er dagens organisering sammenfallende med de signaler som er sendt ut 

sentralt. Sentrale føringer går på at brukeren skal settes i fokus og ikke tjenesten; målet er å få 

brukeren ut i arbeid. Brukerne i Nesodden skal kunne hjelpes i de enkelte avdelinger 

uavhengig av hva slags tjenester de har behov for. I begge avdelinger er det både statlige og 

kommunalt ansatte, og de besitter tverrfaglig kompetanse. Det er vurderingen av hvor langt 

brukeren er unna arbeid som er styrende for hvilken avdeling som skal håndtere brukeren.  

 

I spørreundersøkelsen ble de ansatte bedt om å ta stilling til om de mente at dagens 

organisering var optimal for å løse kontorets oppgaver. Over 70 % svarte at de var av den 

oppfatning at dagens nye organisering er optimal for å løse kommunale oppgaver. Det ble gitt 

litt høyere score for å løse statlige oppgaver. Revisjonen ser det som positivt at så mange av 

de ansatte er av den oppfatning at organiseringen er formålstjenelig for å løse de oppgaver 

som NAV Nesodden har.  

 

Vi registrerer likevel at én av fire har gitt en lavere score på spørsmålet. De har gitt 

kommentarer til hvorfor de mener at organiseringen ikke er optimal. Vi anbefaler at NAV 

Nesodden tar med seg disse innspillene i det videre arbeidet. Spesielt kan det være verdifullt 

at ledelsen ser nærmere på organiseringen av oppfølgingen av de statlige ytelsene i forhold til 

sosialhjelpsmottakerne, samt at en søker å få etablert og tydeliggjort enda klarere hvilke 

forventninger ledelsen har til den enkelte ansattes oppgaveutførelse. 

 

På bakgrunn av de sentrale føringene er det anbefalt at kommunen i 2020 gjennomgår 

internkontrollsystemet relatert til NAV Nesodden med sikte på å sikre tilstrekkelig kvalitet i 

tjenestene og at utøvelsen løpende følger god forvaltningsskikk. I dette ligger også til 

kommunen å se nærmere på hvordan NAV-kontoret dokumenterer hvordan etterlevelse av 

internkontrollforskriftens krav oppfylles på alle punkter. Dokumentasjonen skal i henhold til 

forskriften til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

 

3.4 Konklusjon 

Etter vårt skjønn har NAV Nesodden en organisering som gjør at det ligger godt til rette for at 

både kommunale og statlige oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte. Den gjennomførte 
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omorganiseringen har satt bruker i fokus. Dette er sammenfallende med de signaler som er 

sendt ut sentralt.  

 

NAV Nesodden vurderer at kontoret på punktet om kvalifiseringsprogrammet ikke har vært 

gode nok. På dette punktet er det ønskelig med forbedring. 
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4. SAMARBEID  
 
 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

 Det må være lagt til rette for samarbeid om brukeren slik at denne kan følges opp på 

best mulig måte. 
 Lokal samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og NAV Akershus etterleves. 

 

4.2 Datagrunnlag 
 

Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV stiller krav om at virksomheten skal sørge for 

at de ansatte medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring i virksomheten utnyttes, F § 4, 2. 

ledd d). 

 

Samarbeidsavtalen mellom NAV Akershus og Nesodden kommune om NAV Nesodden har 

som formål å bidra til å skape et godt arbeidsfellesskap, hvor samarbeidspartnerne sammen 

skaper et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne. 

Dagens avtale ble gjort gjeldene fra 1.1.2010. En ny avtale er i ferd med å utarbeides, men er 

per februar 2020 ennå ikke signert. Det forventes at ny avtale vil bli signert når ny leder for 

NAV Nesodden er på plass i mars 2020.  

 

En av grunnene til den siste omorganiseringen i NAV Nesodden var ønsket om å sette 

brukeren enda mer i sentrum og ikke selve ytelsen. Man ønsket å jobbe mere på tvers av 

fagområdene hvor perspektivet var arbeid først. De to avdelingene er delt i forhold til hvor 

langt unna brukeren er fra å komme i arbeid og ikke hva slags tjeneste som etterspørres. Det 

er opplyst at begge avdelingene innehar både arbeidsrettet kompetanse og helsefaglig 

kompetanse. 

 

Det er redegjort for at det et matrisesamarbeid mellom de to avdelingene. Det er et arbeidslag 

for ungdom. Det er videre arbeidslag for flyktninger som får oppfølging i NAV og i Nesodden 

kommune. Det pågår også et prosjekt med spisset arbeidsrettet oppfølging for brukere som 

mottar både arbeidsavklaringspenger, dagpenger og sosialhjelp.  

 

Det er opplyst at det er lagt til rette for samarbeid internt i virksomheten med tanke på 

oppfølging mot arbeid og for å ivareta rettsikkerhet med lik behandling av stønader.  

 

Det er utarbeidet eget internt kurs for langtidsledige uavhengig ytelse, og det er laget interne 

cv og arbeidssøkerkurs for flytninger.   

 

Kontoret gjennomfører tverrfaglig tiltaksmøter hver annen måned. 

 

 

 

 Problemstilling nr. 2: «Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i virksomheten, og 

hvordan fungerer dette?» 
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Virksomhetsplan/strategier 

 

Nav Nesodden sin strategi er:  

 Arbeid først 

 Individuell behovsvurdering 

 Helhetlig oppfølging uavhengig av ytelse 

 Sømløs oppfølging av ytelser og tiltak 

 Fokus på prioriterte grupper 

 Myndig NAV-kontor 

 

NAV Nesodden har utarbeidet en virksomhetsplan for 2019. Dette er en plan for de aktiviteter 

NAV Nesodden ønsker å prioritere og ønsker å ha særskilt fokus på i 2019. Planen er det 

operative styringsdokumentet for NAV Nesodden og bygger på sentrale mål- og resultatkrav 

fra stat og kommune og lokale mål for 2019. Det er opplyst at planen er forankret gjennom 

lokale prosesser, der medarbeidere ved NAV Nesodden har deltatt. 

 

Hovedmålene er: 

 et velfungerende arbeidsliv med høy yrkesdeltakelse 

 et inkluderende samfunn som sikrer alle muligheter til deltakelse 

 økonomisk trygghet for den enkelte 

 bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller 

 en helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og velferdsforvaltning 

 

Planen er delt opp i målgrupper: 

 Nyregistrerte arbeidssøkere med dagpenger 

 Arbeidssøkere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 

 Ungdom 

 Innbyggere utenfor EØS-området 

 Sykemeldte 

 Brukere med arbeidsavklaringspenger (AAP) 

 Arbeidsgivere og veiledere 

 

For alle målgruppene er det fastsatt mål og beskrevet aktiviteter som må gjøres for å nå målet. 

Både ansvarlig saksbehandler og frist er fastsatt. Planen er ikke delt opp i avdelinger, men i de 

aktiviteter som skal gjennomføres. 

 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen blant ansatte ved NAV Nesodden svarte om lag 35 % 

at de i stor grad og i svært stor grad kjenner til virksomhetsplanen, mens 32 % kjenner dårlig 

til den og har svart i liten grad eller i svært liten grad. 

 

Rolleoversikt 

I forbindelse med omorganiseringsprosessen ble det utarbeidet et dokument med rolleoversikt 

som beskriver de forskjellige roller i NAV Nesodden. I tillegg ble det pekt på hvilke 

kompetanseområder som bør representere «felles kompetanse» for veiledere i NAV 

Nesodden. Den enkelte rollebeskrivelse beskriver de områdene som krever spisskompetanse.  

 

Dokumentet viser videre til at med økte krav til effektivisering, er det nødvendig å etablere en 

oversikt over hva som bør være felles kompetanse hos den enkelte veileder som arbeider med 



 

21 
Viken kommunerevisjon IKS | NAV Nesodden 

brukeroppfølging ved NAV-kontoret. Kompetansen vil være nødvendig for å imøtekomme, 

forstå og bidra til å løse brukernes ulike behov, situasjoner de står overfor, m.m.  

 

Felles kompetanse for NAV Nesodden er listet opp som følger: 

 

 «Standard for arbeiderettet brukeroppfølging» - kvalitetsstandard for oppfølging av 

brukere.  

 NAV-lovens §14a - Innsatsbehov og endringer i innsatsbehov.  

 Arbeidsevnevurdering (AEV).  

 Råd og veiledning – LOST. 

 Boligtjenesten for vanskeligstilte. 

 Veiledningskompetanse. 

 Kjenne til Tiltak og virkemidler – statlige og kommunale.   

 Inkluderingskompetanse. 

 Kunnskap om kanalstrategi og bevissthet til gevinstrealisering.  

 nav.no – god kjennskap til tjenester for brukere, arbeidsgivere og samhandlere 

 Kjenne til kommunens tjenester ut over tjenestene lagt til NAV-kontor.   

 Grunnleggende kjennskap til økonomisk rådgivning; kunne bistå i enkle saker, henvise 

videre. 

 Kjennskap til spesialenheter, roller og samhandling. 

 Markedskunnskap. 

 

I rolleoversiktene er det beskrevet arbeidsoppgaven for den enkelte rolle. Videre er det 

vurdert hvilken generell og spesialkunnskap rollen skal inneha. 

 

Tverrfaglig samarbeid 

NAV Nesodden har gjennomført et tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Her har ansatte fra begge 

avdelinger gått gjennom alle brukere som mottar sosialhjelp for å kartlegge deres utfordringer 

og ressurser i forhold til å komme ut i arbeidsrelatert aktivitet og/eller ordinært arbeid. 

Målsettingen var å kartlegge og avklare brukeres totale bistandsbehov i NAV, da man så at 

mange sosialmottakere mottok doble ytelser fra NAV til livsopphold. Formålet var å få 

redusert antall sosialmottakere og bistå brukere i prosessen med å bli selvhjulpne. Det ble 

laget en metodebeskrivelse for dette prosjektet. Fungerende NAV-leder har opplyst at tanken 

er at dette skal være en løpende prosess. Ved å jobbe på tvers av fagområdene kan kontoret 

lettere fange opp om det er personer som har krav på andre tjenester. 

 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om samarbeidet om brukeren er 

godt. Det ga følgende respons på spørsmålet om hvordan samarbeidet oppleves internt: 
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Figur 2 De ansattes vurdering av om samarbeidet om brukerne internt i NAV Nesodden er godt 

 

Svarene tyder på at det er en klart større andel av statlig ansatte som synes samarbeidet internt 

om brukerne er godt, enn blant de kommunalt ansatte. I sistnevnte gruppe har 33,3 % svart i 

noen grad eller i liten grad. 

 

Det er likevel verdt å merke seg at samlet sett mener hele 83,3 % av respondentene at det er et 

godt samarbeid om brukerne internt. Disse har enten svart i stor grad eller i svært stor grad. 

Det er kun 4,0 % av de samlede respondentene som har svart i liten grad på dette spørsmålet. 

 

Revisjonen har også sett på hvordan samarbeidet med andre virksomheter i kommunen 

oppleves:   

 

 
 
Figur 3 De ansattes vurdering av om samarbeidet om brukerne med andre virksomheter i kommunen er godt 

De ansatte i NAV Nesodden viser med stemmegivningen at samarbeidet eksternt med andre 

virksomheter i kommunen om brukerne oppleves som noe mer utfordrende enn samarbeidet 

internt. Også på dette området er de kommunalt ansatte mindre tilfreds med samarbeidet enn 

de statlig ansatte. 
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I overkant av 52 % av respondentene har her svart at de i stor grad eller svært stor grad 

mener at det er et godt samarbeid. Samlet er det i underkant av 15 % som synes at 

samarbeidet i svært liten grad eller i liten grad fungerer godt. Alle disse er kommunalt 

ansatte.  

 

På spørsmålet om de ansatte opplever samarbeidet om brukerne med andre enheter i NAV 

som godt, fremkom følgende svar: 

 

 
Figur 4 De ansatte vurdering av om samarbeidet om brukerne med andre enheter i NAV er godt 

Figuren viser at de statlig ansatte anser samarbeidet med andre NAV-enheter som rimelig 

godt. Også på dette feltet uttrykker de kommunalt ansatte en større grad av uenighet til 

påstanden. Det er likevel grunn til å merke seg at majoriteten opplever samarbeidet med andre 

NAV-enheter som enten svært godt eller godt. Samlet er det 13 % som uttrykker i liten grad 

om samarbeidet er godt.  Disse er alle ansatt i den kommunale delen. 

Når det kommer til spørsmålet om samarbeidet oppleves som godt når det gjelder 

kvalifiseringsprogrammet, så svarer henholdsvis 83,3 % og 75,0 % at de enten mener 

samarbeidet fungerer svært godt eller godt. De kommunalt ansatte gir her uttrykk for en 

sterkere grad av tilfredshet med samarbeidet.  
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Figur 5 a De ansattes vurdering av om samarbeidet om kvalifiseringsprogrammet har vært godt. 

Samlet sett er responsen god på at de ansatte opplever samarbeidet om 

kvalifiseringsprogrammet som godt.  

 

 
Figur 5 b De ansattes samlede vurdering av ulike samarbeid 

 

Kompetanse 

Internkontrollforskriften krever at virksomheten skal sikres tilgang til aktuelle lover og 

forskrifter som gjelder for virksomheten, at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og 

ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet, samt om virksomhetens internkontroll. 

 

I de sentrale føringene legges det også stor vekt på at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse 

slik at tjenestene som utøves har god faglig kvalitet og følger god forvaltningsskikk. 
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I spørreundersøkelsen til de ansatte stilte vi spørsmål om i hvilken grad de har fått 

tilstrekkelig opplæring i relevant regelverk. 

 

 
Figur 6  De ansattes vurdering av om de har fått tilstrekkelig opplæring i relevant regelverk. 

Figuren viser at de fleste ansatte mener de har fått tilstrekkelig opplæring i relevant regelverk. 

Vi registrerer likevel at 29 % av respondentene har svart i noen grad, og at dette gjelder for 50 

% av de kommunalt ansatte som har svart. Ingen har svart i liten grad eller i svært liten grad. 

 

 
 

Vi har også stilt spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever at de har fått tilstrekkelig 

opplæring i saksbehandlingssystemene: 

 

 
Figur 7 De ansattes vurdering av om de har fått tilstrekkelig opplæring i saksbehandlingssystemene. 

De langt fleste gir uttrykk for at de har fått tilstrekkelig opplæring i saksbehandlingssystemet, 

men 37 % av respondentene har svart i noen grad. Også her er det de kommunalt ansatte som 

uttrykker at opplæringen kunne ha vært bedre. Det er en signifikant forskjell i svarene som er 

avgitt for de to ansattgruppene. For de kommunalt ansatte svarer hele to av tre (67 %) at de 

bare i noen grad har fått tilstrekkelig opplæring i saksbehandlingssystemene. Blant de statlig 

ansatte utgjør denne andelen bare 8 %. 

 

Samarbeidsavtalen mellom Nesodden kommune og NAV Akershus angir i punkt 6 at de 

ansatte kan utføre oppgaver på tvers av ansettelsestilhørighet. Med det som utgangspunkt er 
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det interessant å se nærmere på hvordan de statlig og kommunalt ansatte vurderer hvilken 

kompetanse de har i bruk av de ulike saksbehandlingssystemene. 

 

Revisjonen har stilt spørsmålet om de statlige ansatte opplever å ha god kompetanse på 

kommunale saksbehandlingssystemer og om kommunalt ansatte har god kompetanse på 

statlige saksbehandlingssystemer. Her viste svarene at statlig ansatte i liten grad har god 

kompetanse på de kommunale saksbehandlingssystemene. Svarene viser at de ansatte mener 

at de kommunalt ansatte har betydelig bedre kompetanse på statlige systemer, enn statlig 

ansatte har på kommunale systemer. 

 

I begge avdelinger er det opplyst å være både arbeidsrettet kompetanse og helsefaglig 

kompetanse. Det gjennomføres matrisesamarbeid mellom de to avdelingene. Det er ett team 

for ungdom og ett for flyktninger. Det pågår også et prosjekt med spisset arbeidsrettet 

oppfølging for brukere som mottar både arbeidsavklaringspenger, dagpenger og sosialhjelp. 

Det gjennomføres også egne kurs for langtidsledige uavhengig av ytelse. Kontoret avholder 

tverrfaglige tiltaksmøter hver andre måned. 

 

Det er videre opplyst at det er lagt til rette for samarbeid internt i virksomheten med tanke på 

oppfølging mot arbeid og for å ivareta rettsikkerhet med lik behandling av stønader. Fra NAV 

Nesodden sin side er følgende momenter påpekt som viktig for samarbeid om brukerne: 

 

 Helhetlig oppfølging på tvers av ytelser 

 Arbeid først – mantra for alle ansatte i organisasjonen 

 Felles samarbeidsorganer 

 Fagmøter, kontormøter 

 Ungdomsteam 

 Tverrfaglige brukermøter, kartlegging, tiltak og mål 

 Felles metodikk og bruk av fagsystemer 

 Felles kompetanse opplæring 

 Nye digitale verktøy 

 Felles deling av kompetanse med Teams og Yammer 

 Oppfølging av alle brukere i samme fagsystem 

 

I 2019 er det gjennomført et tverrfaglig samhandlingsprosjekt. Målsettingen med prosjektet 

har vært å kartlegge og avklare brukers totale bistandsbehov i NAV. Bakgrunnen for dette var 

at mange sosialmottakere mottok doble ytelser fra NAV til livsopphold. NAV Nesodden 

ønsket å redusere antall sosialhjelpsmottakere og bistå brukere i prosessen med å bli 

selvhjulpne gjennom arbeid. Det ble utarbeidet en metodebeskrivelse for gjennomføringen av 

dette prosjektet. Metoden beskrev hvordan oversikt over aktuelle brukere både på statlige og 

kommunale ytelser skulle framskaffes. Helsemessige og psykososiale utfordringer ble også 

kartlagt. 

 

Videre beskriver metoden det videre arbeidet mot brukeren med bl.a. arbeidsevnevurderinger 

og digital aktivitetsplan.  

 

4.3  Vurderinger 

NAV Nesodden sitt planverk har fokus på samarbeid på tvers av kommunale og statlige 

tjenester. Revisjonens undersøkelser understøtter at det på mange områder er lagt godt til rette 
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for samarbeid om brukeren på tvers av ytelser. Begge avdelinger er sammensatt med 

tverrfaglig kompetanse og kontoret jobber også i team mot enkelte grupper. Tverrfaglige 

tiltaksmøter gjennomføres også jevnlig.  

 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen svarer over 83 % av de ansatte at de opplever at det 

er et godt samarbeid internt om brukeren. Kontoret har egne team rettet spesielt mot ungdom 

og flykninger som begge kan være sårbare grupper. Det er også gjennomført et tverrfaglig 

prosjekt for å kartlegge sosialhjelpsmottagere og sørge for at disse får den bistanden de har 

krav på.   

 

Kommunen har et ansvar for internkontrollen i driften av de sosiale tjenestene. Dette omfatter 

å sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse og at arbeidstakerne får medvirket slik at 

samlet kunnskap og erfaring utnyttes til beste for brukerne. 

Det faktum at halvparten av de kommunalt ansatte i NAV Nesodden uttrykker at de bare i 

noen grad har fått tilstrekkelig opplæring i relevant regelverk, er et tankekors. Dette bør følges 

opp nærmere av ledelsen. Det fremgår også at hele to av tre (66,7 %) av de kommunalt ansatte 

erfarer at de bare i noen grad har fått tilstrekkelig opplæring i saksbehandlingssystemene. 

NAV Nesodden gjorde et omfattende kartleggingsarbeid med tanke på kompetanse blant de 

ansatte i forkant av omorganiseringen. Det ser likevel ut som det er behov for å ha ytterligere 

fokus på kompetanse fremover. 

 

4.4 Konklusjon 
 

Det er lagt til rette for samarbeid på mange områder om brukeren på tvers av ytelser. De 

ansatte er også av den oppfatning at det samarbeides godt internt om den enkelte bruker.  

Spørreundersøkelsen viser at det blant de ansatte oppleves å være noen mangler ved både 

faglig kompetanse og kompetanse på saksbehandlingssystemene. Dette bør følges opp.   
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5. RESSURSBRUK 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 
 Ressursbruken må være i samsvar med inngått avtale med NAV Akershus. 

 NAV-lovens § 14 a må også bli ivaretatt for flyktninger. 

 
 

5.2 Datagrunnlag 

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Nesodden kommune er inngått, ref. NAV-

loven § 14, 1.ledd. Av gjeldende avtale fremgår det at «kommunen og staten er likeverdige 

samarbeidspartnere som aktivt skal bidra til å skape et godt arbeidsfellesskap. Sammen skal 

samarbeidspartene skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en 

enhet for brukerne». I avtalen framgår det at de ansatte kan utføre oppgaver på tvers av 

ansettelsestilhørighet. Årlige budsjetter godkjennes av fylkesdirektøren og 

kommunedirektøren. NAV-loven §§ 13 og 14 regulerer ansvarsforholdet og samarbeidet 

mellom stat og kommune. 

 

Fungerende NAV-leder ved NAV Nesodden har oppgitt at det er leders handlingsrom å 

bemanne og fordele ressurser i de to styringslinjene ut ifra de budsjetter som er tilgjengelige. 

Dette gjøres med bakgrunn i omverdenanalyser, arbeidsledighet, sosial nød, barnefattigdom 

og andre prognoser. NAV-leder har ansvaret for å vurdere hvordan oppgavene best mulig skal 

løses, gitt de budsjetter som er tilgjengelig. Endringer av stillinger og årsverk kan endres på 

bakgrunn av reduksjon av oppgaver og endrede arbeidsmetoder, opplyser NAV-leder.  

 

I NAV Nesodden er det totalt 28,7 stillinger fordelt på 31 ansatte. Organisasjonen består av 

NAV-leder, en person i administrasjon, to avdelinger med hhv. 14 og 16 ansatte inkludert 

avdelingsleder.  

 

Av de 31 ansatte er det 14 som er ansatt i staten og 16 som er kommunalt ansatt. NAV-leder 

står i en mellomstilling og velger selv ansettelse i kommune eller stat og finansieres 50 % av 

hver. Til sammen utføres det 28,7 årsverk. 

 

For de to avdelingene viser organisasjonskartet følgende fordeling av ressurser: 

 

Problemstilling nr. 3: «Er den faktiske bruken av ressurser i NAV Nesodden i tråd med 

inngåtte avtaler om kostnadsfordeling mellom staten og Nesodden kommune? 

 Blir NAV-lovens § 14 a (vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe 

seg arbeid og rett til aktivitetsplan) ivaretatt også for flyktninger?» 
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Figur 8 Fordeling av årsverk på de to avdelingene etter oppgaveart (kilde: NAV Nesodden) 

NAV-leder, med 1,0 årsverk, er holdt utenom de to avdelingene i figuren over. 

 

Figuren viser en antatt fordeling av årsverk på oppgavenivå som tilsier 11,7 årsverk til statlige 

oppgaver og 16,0 årsverk til kommunale oppgaver, til sammen 27,7 årsverk. Med leder likt 

fordelt på de to ansvarsområdene er fordelingen 12,2 årsverk til statlige oppgaver og 16,5 

årsverk til kommunale oppgaver. 

 

Oppstillingen bygger på en oversikt utarbeidet av NAV Nesodden fra høsten 2019 over 

samtlige ansatte, kommunale og statlige, samt hva deres oppgaver er og i hvilket omfang de 

jobber med kommunale og statlige oppgaver. Ser man dette opp mot finansieringen 

fremkommer følgende beregning: 

 

 
Figur 9 Kommunale og statlige årsverk 

Oversikten fra NAV Nesodden viser at det arbeidet som etter deres syn utføres er 16,5 

kommunale årsverk og 12,2 statlige årsverk. Nesodden kommune betaler for 15,8 årsverk og 

staten for 12,9 årsverk. Det er altså i følge NAV Nesodden en oppgitt differanse i favør av de 
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kommunale tjenestene på 0,7 årsverk, med andre ord en kommunal underfinansiering i 

forhold til fordelte oppgaver på ansattnivå mellom de to ansvarsfeltene. Revisjonen har fått 

opplyst at det er en konkret vurdering av de enkelte stillingene ved kontoret høsten 2019 som 

ligger til grunn for beregningen av ressursfordelingen mellom kommunale og statlige 

oppgaver. Ressursinnsatsen mellom ansvarsområdene er oppgitt å ville kunne variere noe 

over tid. 

 

NAV-leder har opplyst at de statlige årsverkene er blitt noe redusert de siste årene, da 

tjenestene har endret seg mye som en konsekvens av digitalisering og sentralisering av 

administrative oppgaver. Parallelt med dette øker brukermassen i de kommunale 

tjenestelinjene, og brukere med behov for sosiale tjenester har mere komplekse og langvarige 

hjelpebehov.  

 

Oversikten fra NAV Nesodden viser at 12 av de 31 ansatte er satt opp i stillinger som 

innebærer å arbeide med oppgaver både innenfor det statlige og det kommunale 

ansvarsområdet. Dette bekreftes også i den gjennomførte undersøkelsen blant de ansatte i 

NAV Nesodden: 

 

 
Figur 10 Arbeider med oppgaver både innenfor det statlige og det kommunale ansvarsområdet 

Det fremgår av diagrammet at 50 % av de 24 respondentene har svart at de i noen grad eller i 

stor grad arbeider med oppgaver innenfor både det statlige og kommunale ansvarsområdet. 

Andelen som ikke arbeider med oppgaver innenfor begge ansvarsfelter er størst blant de 

statlig ansatte respondentene. 

 

Revisjonen har valgt å se nærmere på hvordan de ansatte selv oppfatter at deres arbeidsinnsats 

er fordelt på de to ansvarsområdene. I spørreundersøkelse ble de bedt om å ta stilling til dette. 

Det er avgitt 24 svar; 12 fra kommunalt ansatte og 12 svar fra statlige ansatte.  
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Figur 11 - Andel av arbeidsinnsats på de to ansvarsområdene 

 

De 12 statlig ansatte respondentene har anslått at de brukte om lag 1,5 årsverk til kommunale 

oppgaver (vår beregning). For de kommunalt ansatte respondentene er anslaget om lag 2,0 

årsverk (vår beregning). I og med at ikke alle ansatte har besvart undersøkelsen og svarene er 

angitt anslagsvis og ikke eksakt, er det rimelig å anta at begge tallene er satt litt lavt for begge 

grupper.  

 

Det er likevel grunn til å merke seg at undersøkelsen ikke gir direkte støtte til påstanden om 

kommunal underfinansiering. Svarene i undersøkelsene indikerer at de kommunalt ansatte 

utfører minst like mye av statlige oppgaver, som de statlig ansatte gjør av kommunale 

oppgaver. Vi presiserer dog at det ligger en feilkilde i at statsansatte som ikke har deltatt i 

undersøkelsen kan ha en reell arbeidsfordeling som innebærer at en større andel av deres 

arbeidsinnstas består av oppgaver av kommunal karakter, og vice versa. Avdelingslederne ved 

NAV Nesodden gir uttrykk for at de ikke kjenner seg helt igjen i de svarene som har 

fremkommet, sett i lys av den grundige gjennomgangen som har vært gjort internt i å definere 

innholdet i de ulike stillingene presist etter oppgaveart. 

 

Likeverdige partnere 

Avtalen mellom NAV Akershus og Nesodden kommune slår fast at kommunen og staten er 

likeverdige partnere. Dette prinsippet er også inntatt i forslag til ny avtale mellom partene.  

 

I spørreundersøkelsen ble de ansatte stilt spørsmål om i hvilken grad de mente at kommunen 

og staten var likeverdige partnere. I underkant av 59 % svarte at de i stor grad eller i svært 

stor grad mente at de er likeverdige partnere. 12 % svarte at de i liten grad mente at staten og 

kommunen er likeverdige partnere. De statlige respondentene mente i større grad at stat og 

kommune var likeverdige partnere, enn hva de kommunalt ansatte respondentene gjorde. Som 

kommentarer til hvorfor de ikke er likeverdige partnere ble det bl.a. anført: 

 De kommunale ansatte blir ikke ivaretatt i like stor grad, ulike regler på arbeidstid og 

feriedager. 

 Den kommunale ledelsen i partnerskapet er usynlig. 

 All informasjon handler om statlige føringer. 

 Fravær av tilgang til kommunale kvalitetssystemer og avviksrapportering 
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5.3 NAV-loven § 14 a - Flyktninger 

Kontrollutvalget i Nesodden har gjennom sin bestilling valgt å sette et særlig søkelys på 

praktiseringen av NAV-lovens § 14 a i forhold til flytninger.   

 

Lovgrunnlaget 

NAV-loven § 14 regulerer arbeidssøkendes rett til bistand fra NAV-kontoret. Alle som 

henvender seg til kontoret har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. De som har behov for en 

mer omfattende vurdering, har også rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukerne skal få en 

skriftlig vurdering av: 

a) sine muligheter til å komme i arbeid 

b) hva slags arbeid som skal være målet  

c) behovet for bistand for å komme i arbeid 

d) om, og eventuelt, hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt 

e) hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren. 

 

Brukere som har fått fastslått at de har et bistandsbehov, har rett til å delta i utarbeidelsen av 

en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitetsplan). Utarbeidelse av en 

aktivitetsplan gjelder likevel ikke for brukere som har rett til å delta i kvalifiserings-

programmet. 

 

Det er arbeids- og velferdsetaten som har ansvar for at vurderingene blir gjennomført, og at 

aktivitetsplanene blir utarbeidet. 

 

For brukere som samtidig har krav på en individuell plan etter NAV-loven § 15, skal arbeids- 

og velferdsforvaltningen legge til rette for at aktivitetsplanen og den individuelle planen så 

langt som mulig blir samordnet.   

 

Praktiseringen av NAV-loven § 14 a 

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og NAV Nesodden, datert 

29.4.2019, om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Hensikten med 

samarbeidsavtalen er å avklare ansvarsforholdene mellom NAV Nesodden og kommunen, 

forhindre dobbeltarbeid og sikre best mulig introduksjonsprogram for hver enkelt deltager.  

 

I avtalen er det redegjort for både kommunens og NAV Nesodden sitt ansvar og oppgaver i 

denne sammenhengen. Hovedlinjene for ansvarsfordeling er avtalt relativt detaljert. 

 

Av avtalen fremgår følgende: ”Den grunnleggende kvalifiseringen av nyankomne innvandrere 

i kommunen skal, for de grupper som omfattes av introduksjonslovens § 2, organiseres i et 

introduksjonsprogram. Programmet skal bidra til at nyankomne innvandrere får en raskere 

overgang til ordinært arbeid eller utdanning. Målet er at deltagerne i løpet av en toårsperiode 

skal kunne delta aktivt i samfunnslivet og fungere i ordinært arbeid eller benytte seg av 

ordinære utdannings- eller kvalifiseringstilbud.” 

 

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven) gir nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år på vilkår en rett og en 

plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, ref § 2. Selve programmet er tilrettelagt for 

personer som har behov for grunnleggende kvalifisering i norsk, norsk samfunnsliv, samt 

forberede for deltakelse i yrkeslivet. For den som skal delta i introduksjonsprogrammet følger 

det av lovens § 6 at det skal utarbeides en individuell plan, og at denne skal utformes på 
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bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak 

vedkommende kan nyttiggjøre seg.  

 

NAV Nesodden har i juni 2019 utarbeidet følgende oversikt som angir omfanget av tiltak, 

vedtak og utbetalinger fra NAV Nesodden som knytter seg til bosatte flytninger på Nesodden.  

 

Oppfølging av flyktninger 
i Nesodden kommune 

Antall 
flyktninger 

 

Personer 
på tiltak 

 

Antall med 
vedtak 

etter § 14 a 
 

Antall med 
utbetaling av 

sosialtjenester 

Bosatt mindre enn 5 år 68 
 

6 
 

40 
 

54 

Bosatt mer enn 5 år 64 
 

8 
 

47 
 

45 

Sum 132 
 

14 
 

87 
 

99 

 

 

NAV Nesodden bekrefter at flyktninger mottar bistand i samme grad som andre 

bistandstrengende ved NAV Nesodden. Det skilles mellom flyktninger som er deltakere i 

introduksjonsordningen og de som har gjennomført introduksjonsprogrammet. 

Introduksjonsordningen løper vanligvis over to eller tre år. Det er først etter avsluttet 

introduksjonsprogram at arbeidsledige flytninger får status som arbeidssøkende og kan få 

vedtak etter § 14 a på linje med andre i samme situasjon. NAV Nesodden viser til at det fra 

deres side ikke er identifisert noen forskjell i praktiseringen av de som er berettiget til § 14 a-

vedtak. Saksbehandlingsrutinene er like for alle som henvender seg til kontoret.  

 

Til revisor er det opplyst fra NAV Nesodden at Nesodden kommune har et styrket tilbud til 

flyktninger og at NAV Nesodden har et godt samarbeid med flyktningetjenesten i kommunen. 

NAV Nesodden har et eget team som jobber mot flyktninger, bestående av to kommunalt og 

en statlig ansatt. Ved behov for andre tjenester får flyktninger oppfølging fra andre ansatte i 

NAV Nesodden. Avtalen mellom NAV Nesodden og Nesodden kommune etterleves og 

fungerer, i følge NAV-leder. 

 

5.4 Vurderinger 

Lokal samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og NAV Akershus regulerer ikke eksakt 

fordeling av kommunalt og statlige ansatte på kontoret. Årlige budsjetter godkjennes av 

fylkesdirektøren og kommunedirektøren. Det er NAV-leder som har ansvaret for å bemanne 

kontoret med bakgrunn i de budsjetter som foreligger. Oversikt utarbeidet av NAV Nesodden 

tilsier at oppgaver tillagt de respektive stillinger medfører at det for tiden blir utført noe mere 

kommunale oppgaver enn det kommunen betaler for. Oversikten skal være utformet med en 

høy grad av presisjon. 

 

I spørreundersøkelsen til de ansatte ble de spurt om hvor mye de arbeidet innenfor både 

statlige og kommunal oppgaver. Svarene som ble gitt indikerte at det kunne se ut som de 

kommunalt ansatte brukte litt mere tid på statlige oppgaver enn det de statlige ansatte gjorde 

på kommunale oppgaver. Svarene er anslag fra respondentene i undersøkelsen og kan derfor 

inneholde feilmarginer i forhold til hele populasjonen.  

 

Basert på undersøkelsene som er gjort er det få indikasjoner på at statlige ressurser blir brukt 

på kommunale oppgaver i større grad enn kommunale ressurser blir brukt på statlige 

oppgaver.  
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Det er gitt noen tilbakemeldinger fra de ansatte på at kommunen ikke oppfattes som en 

likeverdig partner med staten. Det bør vurderes om det er tiltak som kan gjøres for å forhindre 

opplevde forskjeller mellom statlige og kommunalt ansatte, og om det er tiltak som kan gjøres 

slik at de ansatte opplever at partene er likeverdige. Av den lokale samarbeidsavtalen fremgår 

det at staten og kommunen skal være likeverdige partnere.    

  

Revisjonen ser det som positivt av NAV Nesodden samarbeider med Nesodden kommune om 

flyktninger slik at de skal få best mulig oppfølging. Revisjonens undersøkelser tyder på at 

flyktninger får samme oppfølging som andre reelle arbeidssøkere i forhold til bistand etter 

NAV-lovens § 14 a. Flykninger som fortsatt er i introduksjonsordningen, har eget oppfølging 

gjennom dette programmet. Det er først etter gjennomført introduksjonsprogram at disse vil 

kunne få vedtak etter § 14 a. 
 
 

5.5 Konklusjon 

Gjennom revisjonen er det ikke avdekket store forskjeller mellom den ressursen som 

Nesodden kommune finansierer og de ressurser som blir benyttet til kommunale oppgaver. 

Kommunalt ansatte jobber med statlige oppgaver og omvendt, og omfanget vil kunne variere 

noe avhengig av arbeidsmengde på de forskjellige områdene.  

 

Av den lokale samarbeidsavtalen fremgår det at staten og kommunen skal være likeverdige 

partnere. Flere ansatte gir uttrykk for at de ikke oppfatter forholdet mellom de to partene på 

den måten. 

 

Revisjonen har ikke funnet indikasjoner på at flyktninger ikke får samme oppfølging som 

andre reelle arbeidssøkere i forhold til å motta bistand etter NAV-lovens § 14 a.   
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6. SAMHANDLING 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 

 Det bør være samhandling mellom kommunale og statlige tjenester til det beste for 

brukeren. 

 Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV § 4 etterleves, herunder at 

virksomheten sørger for at arbeidstakerne medvirker til at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes. 
 
 

6.2 Datagrunnlag 

Et av formålene med omorganiseringen av NAV Nesodden var å sette brukeren i fokus 

istedenfor ytelsen. Å arbeide på tvers av fagområdene er derfor sentralt. Den nye 

organiseringen tar utgangspunkt i hvor langt brukeren er unna å kunne komme i arbeid. NAV 

Nesodden er fra 2019 organisert i to avdelinger. Slik tjenesten nå er organisert skal brukeren i 

utgangspunktet bare forholde seg til én avdeling. Arbeid er hovedfokuset for kontoret. Det er 

opplyst at det er jobbet mye på tvers av fagområdene for å implementere dette. Det skal være 

en helhetlig tankegang som skal gjelde mot brukeren uansett hvilket behov denne har.  

 

Det er opplyst at sosialtjenesten alltid starter med å vurdere om bruker har rettigheter på 

statlige ytelser som dagpenger, bostøtte, arbeidsavklaringspenger, sykepenger osv. Prinsippet 

om fokus på «arbeid først» for bruker, styrer hvilke tiltak eller fagkompetanse som bruker 

trenger. 

 

NAV Nesodden jobber også i arbeidslag for å kunne gi det beste tilbudet til brukerne. 

Kontoret har arbeidslag for: 

 Ungdom 

 Flykninger 

 Statlige ytelser og sosialhjelp 

 Langtidsledige 

 

Et kjennetegn ved arbeidslagene er at det jobbes tverrfaglig mot brukerne. 

 

Det er felles samarbeidsorganer på kontoret. Det gjennomføres tverrfaglige tiltaks-

/brukermøter hver måned, samt at det avholdes regulære kontormøter.   

 

NAV Nesoddens strategi bygger på samhandling mellom både kommunale og statlige 

oppgaver. Det er bl.a. fokus på: Individuell behovsvurdering, helhetlig oppfølging uavhengig 

av ytelse, sømløs oppfølging av ytelser og tiltak. Det er også opplyst at kontoret har tatt i bruk 

nye digitale verktøy som gjør at brukerne kan følges opp i samme fagsystem.  

Problemstilling nr. 4: «Hvordan fungerer samhandlingen mellom de statlige og de kommunale 

tjenestene i NAV Nesodden når det gjelder ivaretakelse av bruker med behov for både statlige 

og kommunale tjenester?» 
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Gjennom omorganiseringen har både kompetansen og kompetansebehovet blant ansatte blitt 

kartlagt. I den gjennomførte spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om opplæring i 

saksbehandlingssystemene, ref. punkt 4.2 på side 25. Selv om de fleste respondentene mente 

at de hadde fått tilstrekkelig opplæring i saksbehandlingssystemene, svarte likevel 67 % av de 

kommunalt ansatte respondentene at de bare i noen grad har fått tilstrekkelig opplæring i 

saksbehandlingssystemene.  

 

På spørsmålet om den ansatte mener at de statlig ansatte har god kompetanse på de 

kommunale saksbehandlingssystemene, var svarene svake. Det fremgår av figur 12 at andelen 

som hadde svart i svært liten grad og i liten grad var fullstendig dominerende.  

 

 

 
Figur 12 Vurdering av de STATLIGE ansattes kompetanse i de KOMMUNALE saksbehandlingssystemer 

På spørsmålet om den ansatte mener at de kommunalt ansatte har god kompetanse på de 

statlige saksbehandlingssystemene, var svarene noe mer differensierte. 

 

 
Figur 13 Vurdering av de KOMMUNALT ansattes kompetanse i de STATLIGE saksbehandlingssystemene 

Figur 13 viser at kompetansen oppfattes å være noe høyere for de kommunalt ansatte i i 

forhold til de statlige systemene, enn motsatt. 
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På spørsmål om den ansatte får delta på relevante kurs, fremkommer følgende fordeling: 

 

 
Figur 14 Får delta på relevante kurs 

Om lag 75 % av respondentene har svart at de i stor grad eller i svært stor grad får delta på 

relevante kurs. Av de om lag 25 % som har svart i noen grad eller i liten grad, er alle 

kommunalt ansatte. 4 % har svart «vet ikke» på spørsmålet og er holdt utenom svarfordelingen 

over. 

 

Det er opplyst at NAV Nesodden har et spesielt fokus på ungdom og innvandrere. Tiltak mot 

ungdom er gjennomført uavhengig av ytelse. For flyktninger er det team som jobber mot 

denne gruppen bestående av både kommunalt og statlige ansatte.  

 

Det er opplyst at NAV Nesodden er et middelsstort NAV-kontor der de ansatte har god 

oversikt over hverandres oppgaver og porteføljer. Dette betyr at det også vil foregå en del 

ikkeformalisert samarbeid internt. Brukeren skal ha en ansvarlig veileder, men saker drøftes 

på tvers i ulike drøftingsfora. 

 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen ga de ansatte uttrykk for at samarbeidet internt om 

brukeren var godt. De ansatte var, uavhengig av ansettelsestilhørighet, gjennomgående enige i 

at brukeren fikk mulighet til å uttale seg i sin egen sak. 

 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om dagens organisering av 

NAV Nesodden er optimal for å løse både kommunale og statlige oppgaver. Svarene viser at 

de ansatte i hovedsak er enige i at organiseringen er god for å løse oppgavene. Men de statlig 

ansatte ga et klarere uttrykk for dette, enn de kommunalt ansatte.  

 

NAV Nesodden har gjennomført en egenvurdering av kontorets håndtering av barns behov 

ved søknad om økonomisk sosialhjelp (oktober 2019). 18 konkrete saker er gjennomgått. 

Kartleggingen konkluderer med flere forbedringer av tjenesten: 

 Sjekkliste ved godkjenning av vedtak 

 Faglig avvikssystem til kvalitetssikring og utvikling 

 Kartleggingsskjema for kartlegging av barn 

 ROS-analyse av internkontrollsystemet 

 Barneansvarlig på kontoret 
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 Helhetlig oppfølging av barnefamilier 

 

Det gjennomføres ikke lenger brukerundersøkelser ved lokale NAV-kontorer. NAV har 

gjennomført sentrale undersøkelser siden 2016. Undersøkelsen for 2018 har også med seg 

sammenligningstall fra 2016 og 2017. Svar fra brukerne viser at flere kommuniserer mot 

NAV via digitale plattformer nå enn tidligere. På spørsmål om hvor fornøyd du er med 

servicen fra NAV samlet sett svarer om lag 60 % på nasjonalt nivå at de er svært fornøyd eller 

fornøyd. Om lag 12 % svarer at de er misfornøyd eller svært misfornøyd. 
   

6.3 Vurderinger 

Et av formålene med omorganiseringen var å sette brukeren i fokus uavhengig av selve 

ytelsen. Som omtalt i kapittel 4 er det på flere områder lagt til rette for samarbeid mellom 

brukerne på tvers av ytelsene. De ansatte har gitt en klar tilbakemelding på at det samarbeides 

godt internt i NAV Nesodden om den enkelte brukeren. De aller fleste ansatte er også enige i 

at organiseringen internt er god med tanke på å gi et godt tilbud til brukeren. Gjennom de 

arbeidslagene som er organisert i NAV Nesodden er det også en samhandling mellom statlige 

og kommunale tjenester mot brukeren.  

 

Våre undersøkelser indikerer at NAV Nesodden bør styrke opplæringen for sine ansatte i 

deres egne saksbehandlingssystemer. Særlig blant de kommunalt ansatte synes behovet å være 

størst.  

 

Kompetansen i forhold den andre ansattgruppens saksbehandlingssystemer fremstår som 

svak. Dette er trolig ikke like kritisk, så lenge systemene benyttes effektivt av de som primært 

skal benytte disse. 

 

Undersøkelsene tyder på at en stor andel av de kommunalt ansatte ønsker seg mer faglig 

påfyll med mer kursing. 

 

6.4 Konklusjon 

I NAV Nesodden er det lagt til rette for at det skal være en samhandling mellom statlige og 

kommunale tjenester for å ivareta brukerens behov. De ansatte er også av den oppfatning at 

det samarbeides godt internt om brukeren. 

 

Det synes som NAV Nesodden bør vurdere om tiltak bør iverksettes for å styrke kompetansen 

i saksbehandlingssystemene, spesielt blant de kommunalt ansatte. Det helhetlige kurstilbudet 

bør også gjennomgås i forhold til de ansattes behov.   
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7. KILDER 
 

Lover og forskrifter
2
 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven); 22.6.2018. 

 Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 

[NAV-loven]; 20.12.2018 

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

18.12.2009 

 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven); 4.7.2003 

 Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen; 

19.11.2010 

 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon; 17.6.2019 

 

NAV Nesodden 

 Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Nesodden kommune 2010 

 Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Nesodden kommune 2018 (utkast) 

 Virksomhetsplan for NAV Nesodden 2019 

 Samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og NAV Nesodden om 

introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. 

 Samarbeide med flyktningtjenesten og Nav i Nesodden kommune. 

 Egenvurdering 2019 

 Tverrfaglig samhandlingsprosjekt ved NAV Nesodden 

  

Bransjelitteratur m.m. 

 Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV (§14), Arbeids og velferdsdirektoratet 

 NAVs personbrukerundersøkelse 2018 

 Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og 

velferdsforvaltningen 2019 

 Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og 

velferdsforvaltningen 2020 

 Rundskriv G27/2017 – Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten 

om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere  

 Mål- og disponeringsbrev 2019 til NAV fylke 

 

 

 

                                                           
2
 Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no.  
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VEDLEGG 1: KOMMUNEDIREKTØRENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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Konstituert NAV-leder har orientert kommunen om at prosess rundt kompetanseheving er startet. 

Det er nylig gjennomført en omfattende kompetansekartlegging av alle kontorets medarbeidere, der 

hver og en har kartlagt seg selv innen 14 ulike temaer. Medbestemmelsesapparatet (MBA) og 

ledergruppa har deretter utarbeidet en prioritert plan for gjennomføring av kompetanseaktiviteter 

utover året.  

 

Når det gjelder statistikk på hvor mange brukere på Nesodden som går fra den statlige ytelsen 

arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp, så ser vi for eksempel at NAV Nesodden har lavere tall her 

enn andre omkringliggende kontorer. Det forteller at kontoret har god kontroll på hvilke saker som 

avsluttes og hvordan de avsluttes.  

 

En større utfordring som må jobbes videre med, er at mottakere av sosialhjelp i for liten grad blir 

vurdert for statlige ytelser, og bør henvises til kvalifiseringsprogrammet.  

 

Kommentarer kulepunkt 2:  
Ny Nav-leder Pål Ronny Bråthen tiltrer 9.3.20. Kommuneledelsen har vært opptatt av at kommunen 

skal ha personalledelsen for ny Nav-leder, siden det de senere årene har vært statlig personalledelse. 

Dette er viktig for både faktisk og opplevd balanse mellom staten og kommunen.  

 

Kommunedirektøren er fornøyd med at dette blir gjennomført fra ny Nav-leder tiltrer. Nav-leder 

skal lede, rapportere og ha lojalitet i begge linjer, men som forvaltningsrevisjonsrapporten påpeker 

vil det nå være viktig å styrke tilknytning til og kompetansen om kommunale tjenester. 

Virksomheter som Integrering og mangfold og Psykisk helse og rus vil ligge under samme 

kommunalområde (Helse, omsorg og sosial), noe som sees på som svært positivt. Dette svarer i stor 

grad ut det rapporten påpeker med tanke på at de ansatte skal oppleve at kommunen er likeverdig 

partner med staten.  

 

Kulepunkt 3:  
Når det gjelder tilbakemeldingene fra de ansatte, som går på uklarheter i forventningene til hvordan 

oppgaver skal utføres, vil dette være svært viktig informasjon til ny leder. Informasjon vil gi en god 

inngang til å bli kjent med medarbeiderne, finne ut hvordan de jobber og hvordan de mener at 

oppgavene bør løses. Deretter vil Nav-leder benytte informasjonen i sitt arbeid med samhandling, 

forventningsavklaring og videre utvikling av tjenestene.  

 

Slik kommunedirektøren ser det vil revisjonsrapporten være til god hjelp for ny leder, og være et 

viktig dokument i arbeidet med å bli kjent med organisasjonen. Nav-leder vil her få oversikt over 

utfordringsområder og forbedringspotensialet.  

 

Det vil på et senere tidspunkt være aktuelt å evaluere effekt av omorganiseringen av Nav-kontoret.  

 

 

Vennlig hilsen  

 

Wenche Folberg  

kommunedirektør  

 

Dokumentet er elektronisk signert. 


