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Avslutning av tilsyn med sosiale tjenester i Tana kommune ved
NAV Deanu-Tana 12. og 20. mai 2011

Fylkesmannen viser til endelig rapport etter tilsyn med sosiale tjenester i Tana kommune ved
NAV Deanu-Tana 21.07.2011, og virksomhetens plan og oppfølging for lukking av avvik
mottatt her 16.0.12.Vi har også mottatt kopi av 7 vedtak.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Under tilsynet ble det påpekt 2 avvik:

Avvik 1:
Tana kommune ved NAV- kontoret sikrer ikke at det foreligger en individuell vurdering som
grunnlag for valg av stønadsnivå av økonomisk sosialhjelp.

Avvik 2:
Tana kommune ved NAV- kontoret fatter ikke vedtak om avvisning/ avslag på øk. stønad ved
manglende innlevering av dokumentasjon

Det vises til tilsynsrapporten, der avvikene er nærmere beskrevet.

Fylkesmannen har gjennomgått kommunens tilbakemelding. Vi vurder at kommunen har
igangsatt tiltak for å lukke avvikene og dermed sikrer rettssikkerheten for brukerne.
Gjennomgang og implementering av rutiner i kontoret synes å være hensiktsmessige, det
samme gjelder for gjennomlesing av vedtakene og ukentlige fagmøter for videre styrking og
sikring av fagområdet på lokalkontoret.

Det er ikke beskrevet i tilbakemeldingen hvordan kommunen sikrer og kontrollerer at de
igangsatte tiltakene virker i praksis, og hvordan kommunen går fram dersom det oppdages
svikt i praksisen ved saksbehandlingen. For å finne ut om tiltakene har effekt må tjenestene
overvåkes slik at svikt oppdages, dokumenteres og korrigeres, for igjen å kunne benytte
erfaringene til videre planlegging og forbedring av tjenestene. Vi viser i den forbindelse til
formålet for tilsynet. Påpekte lovbrudd skal rettes, og det skal legges til rette for at tjenesten
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fremover vil kunne ytes i samsvar med de krav som stilles i lov om sosiale tjenester i NAV og
forvaltningslovens med tilhørendeforskrifter. Dette er kommunens ansvar.
De sosiale tjenenestene må styres på en slik måte at de til enhver tid er i henhold til lov- og
forskriftskrav. Kravet til internkontroll innebærer at kommunen og NAV sin ledelse har ansvar
for å sikre etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig
forbedring.

Under forutsetning av dette blir gjennomført, vurderer Fylkesmannen at Tana kommune ved
NAV Deanu-Tana, med sine nye rutiner, arbeidsmetoder og at tjenesten styres jf det som er
skrevet over, har lukket avvikene påpekt ved tilsyn. Vi ber om å bli orientert dersom denne
forutsetningen ikke blir innfridd.

Vi har noen avsluttende kommentarer som kan tas med i kommunens videre arbeid.

Gjennomgangen av de siste tilsendte vedtakene viser at saksbehandlingen i kontoret har
gjennomgått positive endringer, og dermed kvalitetsmessige forbedringer. En enhetlig faglig
plattform, forståelse og utøvelse av faget dannes gjennom felles møter med drøfting av
fagutøvelsen og plan for å sikre brukernes rettigheter. Ved aktivt å benytte kontorets gode
skriftlige rutiner og kollegaveiledning/gjennomlesing av vedtak, har kontoret iverksatt tiltak for
å kvalitetssikre at vedtakene bygger på en total/ helhetlig situasjon, at de er vurdert og
begrunnet individuelt, i henhold til rett lovverk og rett paragraf. Saksbehandlingen blir
etterprøvbar i forhold til journalnotat, godt utfylte søknadsskjemaer, gode og forståelige
vedtak. Vedtakene opplyser om hvilke momenter og opplysninger som legges til grunn for
kartlegging, utmåling og utbetaling i hvert enkelt tilfelle.

Kommunens rutiner viser til vedtak om at statens veiledende sats skal benyttes. Vi
understreker plikten til å foreta individuelle vurderinger som kan medføre at rettmessig ytelse
både kan være høyere og lavere enn statens veiledende sats, og at nivået må vurderes,
forsvarliggjøres og begrunnes.

Lov om sosiale tjenester i NAV § 18 inneholder langt flere elementer og større spillerom enn
"kjerneområdet" tilsier. Lovforståelse samt kunnskap og forskrifter og rundskriv er derfor
vesentlig i faglig utøvelse i saksbehandlingen (rundskriv 1-34/2001 er erstattet med rundskriv
hovednummer 35 av 22.06.2012). § 19 vil dermed også i en del tilfeller får en ny betydning
og endret virkeområde.

Vi gjør også oppmerksom på at "oppramsing" av lovparagrafer flere ganger i vedtakene, ofte
oppleves som kaotisk og dermed lite opplysende.
Vilkår må ses i sammenheng med det vedtak som er fattet og ikke bare settes/skrives som
rutine.
Meldinger til søker, må også være relevant og formålstjenelig for videre samarbeid.

Fylkesmannen anser dermed tilsynet som avsluttet, og vi takker for godt samarbeid.

Dersom noe skulle være uklart eller dere har behov for diskusjon, råd og veiledning videre,
stiller rådgiver hos Fylkesmannen åpen for videre samarbeid.
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Med hilsen

Linda Kråkenes Elisabeth Munkebye Lamøy
seksjonsleder rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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