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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
Vedlegg
Plan for lukking av avvik etter landsomfattende tilsyn
Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester iNAV til personer mellom 17 og 23

Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6.
oktober 2009 og 15. oktober 2014 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag
tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen
og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av
tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Det
samme gjelder for egenvurderinger som tilsynsmyndighetene ber kommunene om å
gjøre.
Tilsynsrapporten vedr. sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 er
utarbeidet etter systemrevisjon ved Agdenes kommune i perioden
19.01.16 – 15.04.16. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte
tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av det landsomfattende tilsynet
med NAV i 2015-16.
Formålet med det landsomfattende tilsynet Fylkesmannen gjennomfører med
NAV, er å undersøke om kommunen gjennom sine styringsaktiviteter sikrer
forsvarlige sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år.
En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og
andre undersøkelser.



Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov
eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for
forbedring

Agdenes kommune fikk to avvik og en merknad etter gjennomført tilsyn:
Avvik 1
Agdenes kommune sikrer ikke at det fattes vedtak når tjenesten opplysning, råd
og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 gis ungdom 17 – 23 år, med unntak
av økonomisk råd og veiledning.
Avvik 2
Agdenes kommune sikrer ikke at tildeling av økonomisk stønad til unge mellom
17 – 23 år, skjer i henhold til kravene i lov og forskrift.

Merknad 1:
NAV Agdenes har et forbedringspotensial i å dokumentere den oppfølgingen som
er gitt.

Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon
om tilsynet.
Fylkesmannen sier i sitt brev av 13.09.2016 at de ikke har flere bemerkninger til de
beskrevne tiltakene som Agdenes kommune har skissert og anser avvikene som
lukket. Fylkesmannen ber om å få en kort tilbakemelding innen 1.juni 2017 på
hvordan tiltakene har fungert.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår
fylkesmannens tilsynsrapport og legger denne til grunn som en del av sin
rutinemessige oppfølging av virksomheten i Agdenes kommune.

