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Wencke S. Olsen
Sekretariatet
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27/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00146-10
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
27.05.2016

Saknr
27/16

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22. april 2016 legges fram for utvalget til formell
godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet den 22. april 2016.

SANDNES, 02.05.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Møteprotokoll
Sakslisten

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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28/16 Rapport forvaltningsrevisjon: Erfaringer med NAV
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

14/00103-5
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
27.05.2016

Saknr
28/16

Bakgrunn
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen «Erfaringer med NAV» i møte den 12.12.2014.
Formålet med prosjektet har vært «å vurdere erfaringene med NAV-organiseringen i Sandnes
kommune, med utgangspunkt i samarbeidet rundt yngre NAV-brukere».
Ut fra dette vedtok kontrollutvalget å se nærmere på følgende problemstillinger:
 Hvordan er NAV-kontoret i Sandnes styrt og organisert, og hvordan fungerer dette?
 Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i enheten, og hvordan fungerer dette?
 Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid mellom NAV og andre aktuelle instanser, og
hvordan fungerer dette?
 Hvilke mål er satt for NAV-kontoret og hvordan har måloppnåelsen vært? Hvilke
rapporteringsrutiner har kontoret?
 I hvilken grad er den eksisterende samarbeidsstrukturen med på å bidra til hovedmålet
om å få flere brukere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, spesielt innenfor de
yngste brukergruppene.

Saksutredning
Kontrollutvalget har mottatt rapport fra den gjennomførte forvaltningsrevisjonen som nå
legges fram til behandling i kontrollutvalget, med innstilling til bystyret.
Rapporten bygger i hovedsak på gjennomgang av lovbestemmelser samt kommunens
politiske og ad-ministrative vedtak innenfor dette området. I tillegg har revisor på sentrale
indikatorer sammenlignet NAV-kontoret i Sandnes med de syv største i Rogaland, foruten
snittet i Rogaland, ASSS-kommunene2 og landet. Revisor har også intervjuet et utvalg
nøkkelpersoner ved NAV-kontoret og sentrale samarbeidspartnere.
NAV Sandnes er det klart største NAV-kontoret i Rogaland, målt etter antall årsverk. Mens
man i Stavanger kommune har opprettet fire NAV-kontor, har Sandnes kun ett. Som det går
fram av rapporten er kontorets oppgave er først og fremst veiledning om overgang til arbeid
og aktivitet, i tillegg til vurdering av søknader om sosialhjelp. Kontoret forvalter tjenester
etter NAV-loven og lov om sosiale tjenester.
Kort oppsummert er revisors hovedkonklusjoner innenfor de enkelte problemstillingene:
 NAV-kontoret i Sandnes har både kommunalt og statlig ansatte, og samarbeidet er
regulert i den lokale partnerskapsavtalen. Alle lederne har derfor ansvaret for både
statlig og kommunalt ansatte, noe som i praksis innebærer to personalreglement, to
lønnssystem, to tidsregistreringssystem, dobbelt sett med intranettsider mv. NAV
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Sandnes har én felles kommunalt ansatt leder, med fire avdelingsledere som alle har
fullmakter på både statlige og kommunale tjenester.
Å ha gode kunnskaper innenfor NAVs store tjenestespekter kan være en utfordring.
Spørsmålet som raskt melder seg er om brukerne skal bli tatt hånd om av generalister
eller spesialister. Mens spesialisering sikrer gode kunnskaper om et begrenset tema,
kan det samtidig være et hinder for god brukerflyt; Den enkelte bruker må forholde
seg til to eller flere veiledere/ saksbehandlere, og man risikerer i tillegg at verdifull
informasjon går tapt ved overføring av saker. For å unngå forskjellsbehandling, bruker
de ansatte derfor mye tid på kvalitetssikring. Fra sentralt hold er det satt inn mye
ressurser for å også få til mer effektive IT-løsninger, noe som vil bedre integrasjon og
samordning på sikt.
NAV-Sandnes samarbeider først og fremst med barnevernet, fylkeskommunens
oppfølgingstjeneste og Mestringstjenesten (kommunens psykiske helsetjeneste).
Det er likevel forbedringspunkter når det gjelder samarbeidet med alle disse enhetene.
Med to eiere (stat og kommune) har kontoret fått en rekke ulike mål, som kan deles i
to kategorier: mål knyttet til andel brukere med overgang fra stønad til arbeid, og
aktivitetsmål. Sistnevnte forutsetter at utført aktivitet vil føre til økt andel med
overgang fra stønad til arbeid. Ut fra statistikk som revisor har utarbeidet i samarbeid
med eierne, ser man at resultatene varierer. Det er imidlertid stor usikkerhet om
hvordan data skal sammenlignes, da de ofte rapporteres forskjellig fra kontor til
kontor.
Til tross for at NAV Sandnes har satt i verk flere tiltak spesielt rettet mot ungdom,
peker revisor på at antallet sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18-24 år øker.
Konjunkturnedgang gjør det vanskelig for ungdom uten utdanning og arbeidserfaring
å få innpass på arbeidsmarkedet. Kommunens bruk av praksisplasser har gitt
ungdommene verdifull arbeidserfaring og ti prosent av deltakerne har etter endt
praksisperiode fått jobb. Dette må sies å være bra, men resultatet kan bli bedre.
Det ble gjennomført en brukerundersøkelse for alle NAV-kontorene våren 2015 via
publikums pc-er på det enkelte NAV-kontor. Resultatene i Sandnes ligger tett opp til
snittet i Rogaland og landet på samtlige spørsmål. I følge revisors vurdering kommer
NAV Sandnes godt ut i denne undersøkelsen.

Se ellers rapporten for utfyllende opplysninger.
Oppsummert anbefaler revisor følgende:
 Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere hvordan man kan sikre at
partene i NAV-samarbeidet har felles prioriterte målsettinger og en lik
forståelse av hvordan mål- og resultatstyringen skal utøves.
 Vi anbefaler NAV Sandnes å styrke samarbeidet med barnevernet og
fylkes-kommunens oppfølgingstjeneste ved å etablere møter på systemnivå.
 Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere behovet for å styrke
brukermedvirkningen, ved å revitalisere brukerutvalget.
 Vi anbefaler Sandnes kommune å analysere hvorfor antall
sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 24 har økt så sterkt de siste
årene, spesielt sammenlignet med Stavanger, for om mulig å finne
årsakssammenhenger som kan peke fram mot aktuelle tiltak.
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I tråd med revisjons-forskriften har rådmannen fått anledning til å uttale seg om rapporten.
Rådmannen gir her en tilbakemelding på revisors anbefalinger i rapporten – kort oppsummert:
 Kommunen har utarbeidet tydelige måleparameter for den kommunale delen av NAV,
samt oppdragsbrev med tydelige innsatsområder og resultatkrav. Kommunen opplever
at en ikke kan legge premisser for hvordan mål- og resultatstyringen i de statlige
oppgavene skal utformes. Det oppleves likevel at det er stor vilje til at en i fellesskap
skal sikre at brukere får forsvarlige NAV-tjenester.
 Det er nylig utarbeidet nye retningslinjer for samarbeidet mellom tjenester ved
overgang fra «barne»-tjenester til «voksen»-tjenester, inkludert NAV og barnevernet.
Levekårsdirektøren vil ta initiativ til reetablering av samhandlingsfora på system-nivå
for tjenester som samhandler tett i overgangsfaser, deriblant barnevernet og NAV.
Levekår v/ representant for kommunaldirektør, deltar i Utvidet Skoleeierforum ca 1
gang pr år, der også Oppfølgingstjenesten er representert. Kommunen vil gå nærmere i
dialog med Oppfølgingstjenesten for å se på behovene og hvordan samarbeidet på
systemnivå kan styrkes.
 Levekår har besluttet å gjøre en utredning av ulike metoder og strategier for brukertilbakemeldinger som grunnlag for tjenesteutvikling. Her vil en se på ulike metoder for
ulike brukergrupper og ulike formål. Også NAV Sandnes vil bli involvert i dette.
Gjenetablering av brukerråd vil være en del av vurderingen av hvordan NAV Sandnes
kan styrke brukermedvirkningen på systemnivå.
 KS skal sammen med en forskningsinstitusjon og to ASSS-kommuner utrede årsakene
til økt sosialhjelp også blant unge. Sandnes har meldt seg svært interessert i å være en
av de to kommunene i utredningsarbeidet.
Arbeidet rettet mot ungdomsledighet har høyeste prioritet, med utvidet overvåkning på
utvikling og tydelige resultatmål i intern kontrakt og oppdragsbrev. Målene omhandler aktivitetsplikt i UKA for alle unge sosialhjelpsmottakere som vurderes å ha arbeidsevne, redusert stønadslengde, og høy avgang til jobb, skole eller annen arbeidsrettet aktivitet.
Se rådmannens tilbakemelding for utdyping av punktene.
Forskriften pålegger kontrollutvalget å se til at bystyrets vedtak knyttet til gjennomført
forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på
oppfølging av bystyrets vedtak ca. 6 måneder etter bystyrets behandling. Sak om oppfølging
av rapporten videresendes bystyret etter behandling i kontrollutvalget.
I medhold til Forskrift om kontrollutvalg § 11 fremmer kontrollutvalget sin innstilling direkte
til bystyret.

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE
VEDTAK:
Bystyret i Sandnes tar rapporten «Erfaringer med NAV» til orientering.
Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og
anbefalinger.
Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget på hvordan
rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.
5

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

SANDNES, 03.07.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
RR Sandnes 2016 Erfaring med Nav organiseringen.pdf
Sakslisten

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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29/16 Innspill fra rådmannen/administrasjonen til ny
Plan for forvaltningsrevisjon.
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00079-11
144
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes
2 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
22.04.2016
27.05.2016

Saknr
23/16
29/16

Kontrollutvalget i Sandnes har behandlet saken i møte 22.04.2016
sak 23/16
Møtebehandling
Kontrollutvalget foreslo å utsette saken til neste møte.
Votering
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes til neste møte.

Bakgrunn:
I forbindelse med utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget be om
innspill til aktuelle områder både fra politikerne og fra administrasjonen i Sandnes kommune.
Kontrollutvalget avholdt møte med politikerne den 7. mars 2016.

Saksutredning:
Rådmannen er invitert til å komme med innspill fra administrasjonen til dette møtet.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens innspill til aktuelle områder for
forvaltningsrevisjon i ny Plan for forvaltningsrevisjon til orientering.

SANDNES, 29.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Saksliste

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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30/16 Oppfølging av rapport "Brukere med behov for
sammensatte tjenester"
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

14/00102-10
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
27.05.2016

Saknr
30/16

Bakgrunn
Bystyret i Sandnes behandlet i møte den 13.10.15 forvaltningsrevisjonsrapporten Brukere med
behov for sammensatte tjenester, og fattet følgende vedtak:
Bystyret i Sandnes tar forvaltningsrevisjonen «Brukere med sammensatte
tjenester» til orientering.
Rapporten videresendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og
anbefalinger.
Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er
fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.

I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen:
 Kommunen anbefales å vurdere hvordan andelen brukere med individuell plan kan
økes
 Kommunen anbefales å vurdere hva som kan gjøres for å øke tilgangen på kommunale
boliger/enheter
 Kommunen anbefales å vurdere hvordan man kan ta i bruk brukerundersøkelser også i
Mestringsenheten og Samordningsenheten
 Kommunen anbefales å skriftlig-gjøre sine habilitetsvurderinger for å sikre at de
vurderinger som blir foretatt er i tråd med lovverket og kan kontrolleres i etterkant.

Saksutredning
Rådmannen har i brev av 15.04.16 gitt tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp, se
vedlegg. I sitt svar gjør rådmannen rede for hvilke tiltak som er iverksatt i forhold til de ulike
anbefalingene.
Kort oppsummert gir rådmannen slik tilbakemelding:
 Kommunen vil ha høy fokus på Individuell Plan (IP) som koordinerende verktøy. Det
pekes videre på at andre formaliserte samhandlingsmåter også kan dekke formålet.
 Boligsosiale utfordringer vil ha høy fokus framover, og kommunen vil - i en krevende
økonomisk situasjon – følge utviklingen nøye.
 Rådmannen peker på at samordningsenheten i mindre grad kan måle egen brukertilfredshet. Mange i brukergruppen har problemer med å forholde seg til slike undersøkelser, så rådmannen har derfor etablert alternative måter for tilbakemeldinger.
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Rådmannen vil utarbeide en rutine for vurdering, praksis og dokumentasjon i
habilitets-spørsmål.

Det vises til vedlegget for en mer utfyllende tilbakemelding fra rådmannen.
Rådmannen har svart på alle anbefalinger i rapporten. I følge kontrollutvalgsforskriften med
merknader tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporten. Det ligger
ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste
avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannen sitt ansvar. Kontrollutvalget kan
likevel melde saker videre til bystyret dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp
på en tilfredsstillende måte.

FORSLAG TIL VEDTAK:



Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av
rapporten «Brukere med behov for sammensatte tjenester» til orientering.
Melding om oppfølging sendes bystyret i Sandnes til orientering.

SANDNES, 18.04.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Notat oppfølging av forvaltningsrevisjon sammensatte tjenester.docx
Saksliste

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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31/16 Regnskapsoversikt 1. tertial 2016 - kontroll og
tilsyn
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00085-5
212
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
27.05.2016

Saknr
31/16

Bakgrunn:
Som en konsekvens av kontrollutvalgets ansvar for å legge fram årlige budsjettforslag for
kontroll og tilsyn (egen sak) følger også ansvar for budsjettoppfølging overfor eget budsjett.
Rapporten baserer seg på tilbakemelding fra Sandnes kommune på forbruk registrert
pr. 30.04.2016.

Saksutredning:
Kommunen rapporter tertialvis, og 1. tertial er pr. 30.04.16. Gjennomsnittlig forbruk pr.
30.04. ligger på ca. 33% av budsjettet. For revisor vil dette likevel variere i løpet av året, da
noen perioder er mer arbeidsintensive enn andre, bl.a. gjelder det i forhold til årsavslutningen,
som i hovedsak kommer i første tertial. Sekretariatet fakturer et fast beløp i 3 terminer, og skal
derfor ligge på normalforbruket i forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag.
Kontrollutvalgets budsjett for 2016 er redusert av bystyret, da det ble vedtatt å videreføre
utvalgets budsjett for 2015 uten den økningen som ble vedtatt av kontrollutvalget. For
øyeblikket er det ikke ført utgifter til godtgjørelse eller skyss/kurs. Forbruket på
kontrollutvalgets område er derfor minimalt. Det er likevel foreløpig ingen signaler i
regnskapet som tyder på at kontrollutvalgets budsjett for 2016 ikke skulle være tilstrekkelig.
Forbruket ligger pr. rapporteringsdato på omtrent 35% av vedtatt budsjett.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 1. tertial 2016 for kontroll
og tilsyn til orientering.

SANDNES, 12.05.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Saksliste

Vedlegg:
Regnskapsoversikt 30.04.
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32/16 Statusoversikt pr. mai 2016
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00178-13
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
27.05.2016

Saknr
32/16

Bakgrunn:
Sekretariatet legger til hvert møte i kontrollutvalget fram en oppdatert oversikt over status på
saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor. Den viser
status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se
vedlegget.

Saksutredning:
Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også
lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og
avklare endringer om det er nødvendig.
Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende
valgperiode.
Til dette møte er disse sakene til behandling:
Rapport forvaltningsrevisjon – erfaringer med NAV
Oppfølging av tidligere rapport vedr. brukere med sammensatte tjenester.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mai 2016 til orientering.

SANDNES, 02.05.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Statusoversikt
Click here to enter text.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Saksliste
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Referat-/meldingssaker:
4/16

Vedtak fra bystyret - Rapport: Energi - og
økonomieffektivisering

5/16

Vedtak i representantskapet i Rogaland Revisjon IKS

6/16

ATT: Rådmann Bodil Sivertsen
U.OFF. OFL § 13
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