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Tilbakemelding på egenvurdering om bruk av vilkår etter
sosialtjenesteloven
Fylkesmannen i Trøndelag viser til egenvurderingen deres i tilsyn om bruk av vilkår i
vedtak om økonomisk stønad, sendt til oss 07.11.2018.
Oppfølging av forbedringsområder
Dere har konkludert med at dere har en praksis som er i tråd med loven.
Fylkesmannen skal ikke overprøve vurderingen deres, med mindre vi oppdager
åpenbare lovbrudd i den innsendte vurderingen som dere ikke har påpekt selv.
Vi har ikke funnet åpenbare lovbrudd i dokumentasjonen dere har sendt oss. Det
betyr at tilsynet er avsluttet.
Dere har samtidig beskrevet enkelte områder der dere kan bli bedre. Fylkesmannen
oppfordrer dere til å følge opp disse funnene slik dere ellers jobber systematisk for å
forbedre kvaliteten i tjenestene deres (internkontrollen).
Annen informasjon
Fylkesmannen legger ved kopi av brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til
Fylkesmannen i Vestfold datert 21.11.2017, som vi omtalte under det
oppsummerende møtet 13.12.2018. Brevet utdyper hva som er rett forståelse av
forskjellen mellom vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 eller § 20 a og krav om
dokumentasjon.
Fylkesmannen henviste under det oppsummerende møtet også til informasjon i
forarbeidene til sosialtjenesteloven. Dette gjaldt en grundigere omtale av hva som
ligger i kriteriet «tungtveiende grunner» i sosialtjenesteloven § 20 a enn det som
fremgår av rundskriv Hovednr. 35. Omtalen finner dere i Prop. 13 L (2016-2017)
kapittel 2.4.3, som er tilgjengelig på Regjeringens nettsider.
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Fylkesmannen takker dere for at dere ville delta i tilsynet, og for at dere har gjort et
grundig arbeid som legger grunnlaget for å gi enda bedre tjenester til personer som
mottar sosiale tjenester. Vi takker også for konstruktive tilbakemeldinger om form og
innhold i tilsynet.
Ta gjerne kontakt hvis dere har noen andre innspill eller spørsmål i forbindelse med
dette tilsynet.

Med hilsen

Margrethe Taule (e.f.)

Daniel Bergamelli
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