
 
Bestilling av forvaltningsrevisjon - økonomisk sosialhjelp 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 02.12.2022 49/22 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE-217, TI-&58 
Arkivsaknr 22/255 - 2 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema økonomisk sosialhjelp. 
2. Revisjonen bes sende prosjektplanen med forslag til problemstillinger, ressursramme 

og leveringstidspunkt til sekretariatet innen 01.02.2023. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt sekretariatet legge fram en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon 
av økonomisk sosialhjelp, se møte 11.11.2022, sak 42/22. Temaet er en del av plan for 
forvaltningsrevisjon for valgperioden. I planen er det lagt opp til at revisjonen skal undersøke 
om tjenesten gjennomføres i henhold til gjeldende lover samt kommunen egne vedtatte 
retningslinjer.  
Om økonomisk sosialhjelp 
Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte til de som ikke kan forsørge seg selv. Alle har 
rett til å søke om økonomisk sosialhjelp, og NAV skal vurdere hver søknad individuelt. Staten 
gir anbefalinger for størrelsen på den økonomiske sosialhjelpen, det er opp til kommunene å 
følge anbefalingene. Desember 2022 er satsene som følger: 
  
  
Enslige kr  6 650 
Ektepar/samboere kr  11 150 
Person i bofellesskap kr  5 600 
Barn 0-5 år kr  3 250 
Barn 6-10 år kr  3 350 
Barn 11-17 år kr  4 400 

  
NAV skal stille vilkår om aktivitet for å innvilge økonomisk sosialhjelp til mottakere som er 
under 30 år. Vilkårene skal ifølge sosialtjenesteloven “ha nær sammenheng med vedtaket” 
og ikke være “uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller 
hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte.” 
  
I forbindelse med barnevernreformen gjelder nye bestemmelser om samordning av 
velferdstjenestene fra 1. august 2022. Kommunenes plikt til å samordne tjenestene skal 
bidra til at én kommunal tjeneste får hovedansvaret for samordningen av tjenestene.   
  
Vurdering 
Temaet økonomisk sosialhjelp kan belyses på flere måter. Én vinkling kan være å undersøke 
om kommunene følger regler for formelle krav til saksbehandling; saksbehandlingstid, 
begrunnelse og utforming av vedtak, behandling av klager og bruk av vilkår om aktivitetsplikt. 
Det kan også være aktuelt å undersøke rammene for tjenesten og hvordan de ansatte 
opplever dem: Er saksbehandlerne satt i stand til å yte gode tjenester ved at de får 
nødvendig opplæring og har tilstrekkelige personalressurser? Og med henblikk på drapet på 
en NAV-ansatt i Bergen: opplever saksbehandlerne at sikkerheten deres er ivaretatt? En 
tredje mulig vinkling kan være å belyse samordningen av velferdstjenestene. Er det etablert 
gode rutiner for samordne tjenestene og hvordan fungerer de i så fall? 
  



Forvaltningsrevisor Merete Montero, Revisjon Midt-Norge, vil være til stede under 
behandlingen av saken og kan diskutere innretningen av undersøkelsen med 
kontrollutvalget. Diskusjonen i møtet vil danne grunnlaget for bestillingen til revisjonen. 
Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av økonomisk 
sosialhjelp, og at revisor legger fram en prosjektplan i neste møte.  
  
  
  
 
 


