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Egenvurderingstilsyn Klæbu kommune - opplysning, råd og veiledning
og økonomisk stønad til unge mellom 17-23 år
Det vises til varsel om tilsyn med tjenestene opplysning råd og veiledning,
økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram ved Klæbu kommune, sendt 18.3.16.
Opprinnelig skulle tilsynet gjennomføres som systemrevisjon, men dette måtte
endres pga stort arbeidsmengde hos Fylkesmannen.
Frist for å gjennomføring og innsendelse av egenvurderingen ble satt til
1.september. Det var da tatt høyde for merarbeidet dette medførte for
kommunen, samt ferieavvikling.
NAV Klæbu hadde funnet lovbrudd på alle tre områdene tilsynet omfattet, og
sendte inn en beskrivelse av lovbrudd, vurdering av årsak samt plan for lukking
av lovbrudd innen fristen 1.sept. Egenvurderingsskjema manglet og
Fylkesmannen etterspurte og purret på dette flere ganger, og fikk dette
ettersendt 8.februar 2017. Oppdatert versjon av egenvurderingsskjemaet ble i
tillegg levert i sluttmøte 28.mars 2017. Bakgrunnen for at møtet var utsatt var
utfordringer med å finne dato som passet deltagende parter.
I sluttmøtet møtte NAV-leder, to veiledere samt kommunalsjef. Kommunens
funn som var skriftliggjort i egenvurderingsskjema ble gått gjennom, hvorpå det
ble dialog rundt praksis og funn. I sluttmøtet fremkom det at NAV Klæbu ikke
hadde startet arbeidet med lukking av lovbrudd slik planen tilsa, og hadde heller
ikke gjennomført de planlagte tiltakene med oppfølging gjennom selvpålagt
egenvurdering. Det fremkom også at veiledere på området ikke var kjent med
planen som var laget.
Fylkesmannen har vurdert funnene og erfaringene fra egenvurderingstilsynet ved
NAV Klæbu, og har konkludert med at tilsynet ikke kan avsluttes før plan for
retting av lovbrudd er gjennomført.
Fylkesmannen setter 1.september 2017 som ny frist for gjennomføring av plan
og tiltak. Innen denne dato ber Fylkesmannen om å få tilsendt en redegjørelse
for hvor langt kommunen er kommet i arbeidet med å lukke lovbruddene,
hvordan dette arbeidet er gjennomført og hvilke erfaringer kontoret har gjort seg
i denne prosessen. Fylkesmannen ber samtidig om en redegjørelse for hvordan
kommunens ledelse skal følge med på og sikre at de planlagte tiltakene virker
etter sin hensikt.
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Dersom det er ønskelig med råd og veiledning i arbeidet med lukking av
lovbruddet, bes undertegnede kontaktes.

Med hilsen

Jan Vaage (e.f.)
fylkeslege

Grethe Lindseth
seniorrådgiver
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