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Sammendrag
NAV består av et todelt partnerskap – stat og kommune, og det er kommunen som har ansvaret for de sosiale
tjenestene ved et NAV-kontor. Lover og forskrifter fastsetter hvilke tjenester og tiltak kommunene har ansvar
for. I korte trekk er kommunens ansvar å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for
vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
Økonomisk støtte (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett som skal sikre at alle har
midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre den enkelte mottaker
selvhjulpen, skape sosial trygghet og bedre levevilkårene. NAV har også plikt til å hjelpe de som trenger det
med å finne et midlertidig botilbud hvis de helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde seg.
Hovedformålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å finne forklaringer på hvorfor kommunen har
relativt lang gjennomsnittlig stønadstid for unge sosialhjelpsmottakere (18-26 år), samt identifisere mulige
forbedringstiltak for å redusere stønadslengden (dersom forvaltningsrevisjonen avdekker mangler).
Oppsummert er det vår vurdering at:



Kommunen har en hensiktsmessig organisering av arbeidet med sosiale tjenester. Kommunen har tatt
en rekke grep de siste årene, og det er i dag en god organisering og godt samarbeid mellom statlig og
kommunal del. Kommunen ser ut til å ha nødvendig kompetanse til å kunne sikre god oppfølging av
og gode tjenester til brukerne.



Kommunen har en rekke virkemidler som kan tas i bruk for å få unge sosialhjelpsmottakere ut i arbeid.
NAV har også mange prosjekter på gang, og de jobber stadig med å utvikle tjenestene basert på behov
og etterspørsel i samfunnet. Det er et høyt brukerfokus med ønske om å få unge over på arbeidstiltak
så raskt som mulig.



Det finnes ikke en entydig årsak til at Asker kommune har en lengre stønadstid for unge mottakere av
økonomisk sosialhjelp enn sine sammenligningskommuner. Det er imidlertid en faktor som skiller seg
ut, og som med høy sannsynlighet har bidratt til at kommunen ligger høyere enn andre kommuner når
vi ser på stønadslengde. Det er at rapportuttak fra SOCIO trolig ikke samsvarer med KOSTRAveiledningen, noe som slår negativt ut på statistikken til Asker kommune. Potensielt sett kan det være
snakk om at differansen utgjør en måned lavere gjennomsnittlig stønadslengde (fra 3,9 til 4,9
måneder). NAV har også hatt en utfordring med at det er for få plasser på enkelte tiltak. Eksempelvis
er oppfølgingstiltak fullbooket, og det er lang venteliste. En annen identifisert årsak til hvorfor
kommunen ligger høyere enn sammenlignbare kommuner, kan være ventetid på tiltak. I hvert fall hvis
det ikke finnes midlertidige eller alternative arbeidstiltak som kan benyttes.

Anbefalinger
Basert på våre vurderinger anbefaler vi kommunen å iverksette følgende tiltak:



Undersøke kommunens rutiner og praksis for registrering av utbetalinger i SOCIO, og vurdere hvorvidt
det er i tråd med KOSTRA-veiledningen
– Hvis det er avvik, bør det gjøres korrigerende grep som sikrer at data blir rapportert inn riktig




Utarbeide en felles rutine for registrering av utbetalinger i SOCIO
Vurdere behovet for å monitorere ventetid på arbeidstiltak. Dette for å kartlegge hvor mye tid som
faktisk går med til dette.
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1 Innledning
Bakgrunn og formål
Hovedformålet med forvaltningsrevisjonen er å finne årsaksforklaringer til at kommunen har en relativt lang
stønadstid for unge sosialhjelpsmottakere, samt identifisere mulige forbedringstiltak for å redusere
stønadslengden (dersom forvaltningsrevisjonen avdekker mangler).
Som en del av forvaltningsrevisjonen, vil KPMG også gi anbefalinger til hvilke tiltak kommunen kan iverksette
for å redusere stønadslengden, basert på våre funn og vurderinger.

Problemstillinger
På bakgrunn av formålet og vår oppdragsforståelse, har vi operasjonalisert tre hovedproblemstillinger med
underspørsmål.

1.

I hvilken grad har Asker kommune en hensiktsmessig organisering av arbeidet med sosiale
tjenester?
a.

2.

Kartlegging og vurdering av organisering, ressurssituasjon og samarbeid mellom statlig og
kommunal del for sosiale tjenester.

I hvilken grad har kommunen en hensiktsmessig bruk av virkemidler rettet mot målgruppen
unge sosialhjelpsmottakere?
a.

Kartlegging og vurdering av kommunens mål/strategier, rutiner og praktiske arbeid relatert
til:
i. økonomisk sosialhjelp (stønad)
ii. andre/forebyggende tiltak

3.

Hva er mulige årsaker til at Asker kommune har en lengre stønadstid for unge mottakere av
økonomisk sosialhjelp enn sine sammenligningskommuner?
a.

Identifisering av eventuelle opplevde problemområder og mulige andre årsaksforklaringer
til stønadstiden for unge sosialhjelpsmottakere.

Metode
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krav i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon.
I prosjektet har dokumentanalyse og intervjuer blitt brukt for å samle inn data.

Til grunn for rapporten ligger gjennomgang og analyse av dokumenter fra omstillingsprosessen i helse og
omsorg. Dokumentasjonen som vi har mottatt er listet i vedlegg 1.
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I forbindelse med denne forvaltningsrevisjon er det gjennomført ni intervjuer. Intervjuer er gjennomført i
Asker kommune i perioden 12. – 13.05. 2016. Da snakket vi med:









Direktør for helse og omsorg
Virksomhetsleder NAV
Avdelingsleder
Fagkoordinator
Koordinator for ungdomsteamet
Rådgiver ungdomsteamet
To veiledere i ungdomsteamet

I tillegg har vi snakket med:





Leder og mellomleder for MODUS
Oppvekst om forebyggende arbeid for unge
NAV i Bærum, Skedsmo og Nittedal kommune om hvordan sosiale tjenester for unge blir organisert,
praktisert etc.

Informasjon fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs. at hver respondent har fått anledning til å
lese igjennom sitt referat og gjøre eventuelle korrigeringer.
Intervjuene har vært en sentral kilde for å få informasjon om omstillingsprosessen. Informasjonen fra
intervjuene utfyller og supplerer dokumentasjonen vi har mottatt.
Vi finner at det samlede datagrunnlaget, dvs. dokumentasjon og verifisert informasjon fra intervjuer, gir
tilstrekkelig grunnlag for at vi kan gjøre våre faglige vurderinger og svare på oppdraget fra kontrollutvalget.
Datainnsamlingen ble avsluttet 30.05.2016
Rapport er sendt rådmannen til uttalelse.

Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunen blir revidert i forhold til. Valg av
revisjonskriterier styres av de spørsmål som kontrollutvalget ønsker svar på. I denne forvaltningsrevisjonen
har følgende kilder blitt brukt for å utlede revisjonskriterier:






Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, kapittel 3.
Lov om sosiale tjenester i NAV, kapittel 4.
Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og NAV
Virksomhetsplanen

I vedlegg 2 redegjøres det nærmere for revisjonskriteriene.
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2 Fakta og vurdering
Om sosiale tjenester
NAV består av et todelt partnerskap – stat og kommune, og det er kommunen som har ansvaret for de sosiale
tjenestene ved et NAV-kontor. Lover og forskrifter fastsetter hvilke tjenester og tiltak kommunene har ansvar
for. I korte trekk er kommunens ansvar å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for
vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling, og forebygge sosiale problemer.
Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, mens den statlige delen har ansvar for de statlige arbeids- og
velferdstjenestene, herunder arbeid, trygd og pensjon.
Den enkelte kommune bestemmer, sammen med Arbeids og velferdsetaten, hvilke kommunale tjenester
som skal inngå i NAV-kontoret utover det som er et lovpålagt minimum, som er kvalifiseringsprogrammet,
sosialhjelp, opplysning, råd og veiledning, midlertidig husvære, økonomisk rådgivning og tilbud om individuell
plan.
Under følger en kort omtale om de enkelte tjenestene som er underlagt den kommunale delen av NAV:

Økonomisk støtte (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett som skal sikre at alle har
midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre den enkelte mottaker
selvhjulpen, skape sosial trygghet og bedre levevilkårene. Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse
der alle søkere har krav på en individuell vurdering ut fra sitt behov. Sosial ulikhet er ofte knyttet til
arbeidslivet, og NAV har som mål at alle skal være i stand til å forsørge seg selv gjennom arbeid og aktivitet.

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning,
råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å
gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og
veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har vært regjeringens viktigste virkemiddel for å motvirke fattigdom.
Programmet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Det handler i stor grad
om personer som uten et slikt program, ville vært avhengig av økonomisk sosialhjelp som
hovedinntektskjelde over lengre tid. Programmet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening, det skal bestå
av arbeidsrettede aktiviteter i kombinasjon med andre tiltak som kan forberede overgangen til arbeid.
Rettleder og bruker skal sammen planlegge innholdet i programmet, som skal utgjøre 37,5 t/uke. Det er viktig
at bruker har stor innflytelse på innholdet i programmet og får tilpasset oppfølging.
I april måned var det 38 deltakere i KVP i Asker kommune, men det var ikke bare ungdom. KVP gjør en
helhetsvurdering om hvilke brukere skal tas inn. Det skal være noen som har gode muligheter for å klare seg
i arbeidslivet etterpå. Kommunen samarbeider godt med næringslivet i området om praksisplasser.
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NAV har plikt til å hjelpe de som trenger det med å finne et midlertidig botilbud hvis de helt akutt ikke har et
sted å sove og oppholde seg. NAV skal finne et midlertidig botilbud i akutte situasjoner til de som ikke klarer
dette selv. Et midlertidig botilbud skal brukes i en akutt situasjon, og bør kun unntaksvis vare lenger enn 3
måneder.
NAV Asker har en dedikert ansatt som jobber med bosetting.

Råd og rettledning tilknyttet egen økonomi er svært viktig i arbeidet med sosialhjelp. Formålet er ikke bare å
løse eksisterende problem, men å forebygge at problem oppstår. Tilbudet kan innebære rettledning i
samband med oppsett av husholdningsbudsjett og til å få oversikt over egen økonomi. Det blir sammen med
bruker jobbet med å finne årsaker til overforbruk og tiltak for å redusere forbruket. Slikt arbeid gir gode
resultater hos mange av brukerne.
I Asker kommune er økonomisk rådgivning lagt til brukertorget, men med tett samarbeid med NAV-kontoret.
Ettersom økonomisk rådgivning er underlagt NAVs ansvarsområde, er de med på å signere alle enkeltvedtak
som gjelder økonomisk rådgivning.

Formålet med individuell plan er at tjenestemottakeren skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset
tjenestetilbud. Arbeidet med planen går blant annet ut på å kartlegge tjenestemottakerens mål, ressurser og
behov for tjenester i ulike områder, samt å vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke
tjenestemottakerens bistandsbehov. Formålet med individuell plan er å styrke samhandlingen mellom
tjenesteyter og tjenestemottaker, og mellom tjenesteytere og etater i ulike nivåer i forvaltningen.
Koordinerende enhet v/ Brukertorget har det overordnede ansvar for arbeidet med individuell plan.
Koordinerende enhet er en lovpålagt oppgave, og er et kontaktpunkt for samarbeid internt og eksternt. NAV
Asker har brukere med individuell plan, og saksbehandlere fra NAV deltar på møter om brukeren når de blir
invitert.

Om organiseringen
NAV Asker er som nevnt et partnerskap mellom stat og kommune. Partnerskapet baserer seg på en
samarbeidsavtale, som er inngått med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltinga, §§ 13-14. Asker
kommune og Arbeids- og velferdsetaten (den statlige delen av NAV) er i samsvar med denne avtalen
likeverdige samarbeidsparter.
Det lokale partnerskapet har handlefrihet til å finne løsninger for NAV-kontoret som er tilpasset lokale behov
og utfordringer. Det gjelder, for eksempel hvilke kommunale tjenester som legges inn i NAV-kontoret. Det
går frem av den gjeldende samarbeidsavtalen mellom partene, som ble signert 11.05.2016. Den gjeldende
samarbeidsavtalen mellom partene ble signert 11.05.2016.I avtalen går det frem at NAV-kontoret har
ansvaret for Arbeids- og velferdsetaten sine tjenester i Asker kommune. Kontoret skal ivareta kommunen
sine oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det omfatter generelle oppgaver og de individuelle
tjenestene: opplysning, råd og rettledning, økonomisk stønad, midlertidig bosted, individuell plan og
kvalifiseringsprogram. I tillegg skal NAV Asker gi tjenester innen flyktningtjenesten og gjeldsrådgiving.
NAV kontoret har en leder med administrativt og faglig ansvar for både de statlige og de kommunale
tjenestene. Lederen er underlagt kommunaldirektør for helse og omsorg, og er likestilt med kommunens
virksomhetsledere, og rapporterer til rådmannen.
Samarbeidspartene er enige om å ha felles administrativ og faglig ledelse for den statlige og kommunale
delen av kontoret, og de ansatte kan utføre oppgaver på tvers av myndighetsområde.
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Ny organisering
I 2010 startet en lang og omfattende omorganiseringsprosess av NAV i Asker kommune. Det startet med at
man så at kommunes utgifter til økonomisk sosialhjelp økte betraktelig fra 2008-2010. Det ble gjennomført
en grundig intern analyse, utført av SOFAK, for å se på bakenforliggende årsaker til hvorfor NAV Asker lå høyt
på flere vesentlige måleindikatorer sammenlignet med sammenlignede kommuner. SOFAK1 leverte sin
første analyse i 2011, og den viste at utgifter til sosialhjelp skyldes forhold utenfor NAV. Tiltak ble intern
omorganisering og økt fokus på oppfølgingsressurser. Tiltakene medførte en nedgang i sosialhjelpsutbetaling
umiddelbart, men med en ny økning frem mot 2014. I 2014 fikk NAV et overforbruk og SOFAK gjorde en
oppfølgingsanalyse i 2015. Det ble deretter gjort noen organisatoriske grep, blant annet ved å få rett person
til rett stilling, dette uten at bemanningen ble styrket. Det for å sikre at mottakere av økonomisk sosialhjelp
kan komme raskere over i arbeid, aktivitet eller andre ytelser. NAV ser på tallene nå at tiltakene har fungert.
Siste medarbeiderundersøkelse ga også gode resultater.
I dag er NAV organisert i fire avdelinger, deriblant mottak og administrasjon, som består av både statlige og
kommunale ansatte. Sosiale tjenester er lagt til den ene av de øvrige avdelingene.

Avdelingen som jobber med sosiale tjenester er igjen delt opp i tre team, henholdsvis et veiledningsteam, et
saksbehandlingsteam og et ungdomsteam. I tillegg kommer arbeidet med Kvalitetsprogrammet og diverse
prosjekter. Innvandrerkvinner i arbeid, Kvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeider, Ungdom i bolig
og Lærling i Asker er eksempel på pågående prosjekter som har som formål å redusere de sosiale
kostnadene/ få flere ut i arbeid. Her er det ikke bare unge som er målgruppen.
Tidligere hadde hvert av teamene hver sin koordinator, men fra og med våren 2016 kom det på plass en
felles fagkoordinator for hele den sosiale delen av NAV. Det var ønskelig å heller ha en fagkoordinator med
et helhetlig og overordnet ansvar for hele avdelingen.
Veiledningsteamet jobber med å få de som henvender seg til NAV for sosialhjelp, ut i arbeid. En av
hovedaktivitetene er å gi råd og veiledning. Mange snur i døra etter første besøk, etter at de har fått
veiledning. Saksbehandlingsteamet jobber med de som av ulike grunner ikke kan komme seg ut i arbeid. Det
gjelder for eksempel de som er uføre, minstepensjonister etc., og som har behov for supplerende økonomisk
sosialhjelp.
Både kvalitetsprogrammet, ungdomteamet og 'prosjekter' jobber på tvers av avdelingene i NAV. Det vil si at
teamene består av ansatte fra både stat og kommune.

1

SOFAK er et rådgivingsselskap
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Ungdomsteamet
Ungdomsteamet ble etablert i 2012/2013. Teamet har en matriseorganisering, og består av ansatte fra både
stat og kommune. De kommunale saksbehandlerne jobber mot ungdom som henvender seg til NAV for å
søke om økonomisk sosialhjelp. De statlige saksbehandlerne jobber med ungdom som går på dagpenger
eller arbeidsavklaringspenger. Sammen jobber de alle for å få ungdom over på arbeidstiltak og ut i arbeidslivet.
De både saksbehandler og gir råd og veiledning til ungdommene. Når ungdom kommer inn første gang, blir
det først gjennomført en mottakssamtale. Det gjennomføres alltid en grundig kartlegging før sosialhjelp
bevilges. Først sjekkes det ut om brukeren har skolegang igjen. I følge loven skal man tenke om bruker har
andre muligheter til selvforsørgelse før sosialhjelp søkes.
Ungdomsteamet følger opp ungdommer så raskt som mulig og sikrer kontakt med Markedsteamet som
bistår med å finne lærlingplasser, utdanning/ skoleplasser eller arbeidstiltak. Når ungdommen kommer over
i et tiltak (utdanning eller arbeid) går de ut av sosialhjelpsstønaden og over på tiltakspenger. Tiltakspenger
mottar de så lenge de er i tiltak, som er maks 2 år. Noen får supplerende sosialhjelp i perioden, for eksempel
tilskudd til boutgifter.
Ungdomsteamet sitter sammen og de diskuterer saker med hverandre på daglig basis. I tillegg har de faste
møter. Alle er utelukkende positive til opprettelsen av ungdomsteamet og til den nye organiserinen i NAV
generelt. Det er et godt samarbeid på tvers av avdelingene, og kontoret jobbber i større grad sammen som
et samlet NAV sammenlignet med hva de gjorde tidligere.

Samarbeid med andre
NAV-kontoret skal bidra til å forebygge sosiale problemer og hindre at personer havner i vanskelige
livssituasjoner. Tidlig innsats er vesentlig for å forebygge sosiale problemer. For å få til gode tiltak, er det
viktig at NAV-kontoret har et godt samarbeid med andre offentlige instanser, privat sektor og frivillige
organisasjoner2.
Internt i NAV er egenvurderingen at det er et godt samarbeid. Organisasjonen er i stadig utvikling, og jobber
hele tiden med å finne gode/ bedre måter å samarbeide på. Alle intervjurespondenter i denne revisjonen er
også positive til det samarbeidet som finnes mellom NAV og andre instanser i kommunen. Det gjelder både
med Asker kommune, men også privat næringsliv eller andre tiltak/ organisasjoner. Det er velvilje i
næringslivet for å få ungdom i arbeid. NAV har opprettet en markedsavdeling som bistår i kontakten med
næringslivet.
Det er også tett samarbeid med rus- og psykiatritjenesten, oppvekst, fastlege etc. Legen er for eksempel
veldig viktig i arbeidet med å finne riktig tiltak. For noen trengs det mer tid enn andre for å finne ut hva som
passer best. Kommunen har seksjon for rustiltak (RST), og NAV sørger for livsopphold og dekning av
boutgifter for personer som mottar tjenester fra denne seksjonen.

Organisering i andre kommuner
Skedsmo, Bærum og Nittedal har samme type organisering som Asker kommune, hvor de har et team eller
avdeling som jobber på tvers, og med fokus på å få unge ut i arbeid eller utdanning. Samtlige sier at
suksessfaktoren er tett og hyppig oppfølging.

Vår vurdering er at NAV Asker kommune har en hensiktsmessig organisering. Kontoret har tatt tak i
utfordringer, og de har som beskrevet ovenfor gjennomført mange grep de siste årene for å styrke arbeidet
mot unge. Etter vår vurdering er dette gode grep. Samarbeidet mellom den statlige og kommunale delen av
NAV fremstår som veldig god. Det samme gjør NAVs samarbeid med både privat næringsliv og andre enheter
i kommunen. Organiseringen i Asker kommuen er i stor grad parallell med organiseringen som vi ser i andre
kommuner. Alle jobber målrettet mot ungdom, og er opptatt av god og tett oppfølging av denne gruppen
brukere.

2

Fra innledning til Rundskriv, Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven
ASKER KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON

9

Bruk av virkemidler
NAV Asker er en del av kommunens plan og styringssystem. Som en del av styringssystemet inngås det
årlig lederavtaler mellom kommunaldirektør for helse og omsorg og NAV-ledere. I tillegg er det også en årlig
lederdialog. Der ses det i felleskap på hvilke satsningsområder som skal legges til grunn i virksomhetsplanen,
blant annet ut i fra hva som er kommunens og helse og omsorgs strategiske innsatsområder mv. Det
gjennomføres systematisk resultatoppfølging mellom rådmannen og NAV-leder. Dette skal sikre
måloppnåelse og overholdelse av rammer. NAVs virksomhetsplan har blant annet mål og tiltak om redusert
gjennomsnittlig stønadslengde, lavere utbetalt sosialhjelp, og at ungdom under 30 år skal være i målrettet
arbeid og aktivitet.
Under følger en beskrivelse av noen utvalgte virkemidler som kommunen benytter for å redusere antall unge
stønadsmottakere og for å redusere stønadslengden til de som mottar økonomisk sosialhjelp.

Forebyggende arbeid
Kommunen har et høyt fokus på forebyggende arbeid. I barne- og familieenheten, som er underlagt
oppvekstområdet, jobbes det med forebygging mot unge. Det kan for eksempel være unge mennesker som
trenger hjelp til å få en struktur eller som av en eller grunn har falt utenfor. En av suksessfaktorene er tett
fraværsoppfølging. Enheten har opprettet en prosjektstilling som jobber målrettet mot bekymringsfullt fravær, og
det utarbeides en egen veileder for hvordan den type fravær skal følges opp. Det jobbes med forebygging både i
grunnskolen og barnehage. Kommunen har også et ambulant team innenfor psykisk helse som har ungdom som
målgruppe. I samtale med enheten sies det at frafall i videregående skole er lav i Asker kommune, men de som
først faller utenfor faller veldig utenfor.

Asker kommune har en egen handlingsplan for bekjempelse av fattigdom med vekt på barn og unge. Denne
inneholder forebyggende mål og tiltak som skal sikre ungdom ut i utdanning og forhindre at de dropper ut av
skolen.

Tiltak
NAV Asker har en rekke arbeidstiltak som tilbys de som søker om økonomisk sosialhjelp, eller som mottar
andre arbeids- eller helserelaterte ytelser. Målet er alltid å få ungdommen over på tiltak så raskt som mulig.
Det er mange alternativer å velge mellom, og meningen er at det det skal finnes alternativer som passer for
alle typer mennesker som trenger ulik bistand for å komme i jobb.
I vedlegg 3 i rapporten er det en kort presentasjon av mange av de arbeidstiltakene som NAV tilbyr.
Tre av respondentene i NAV mener at Asker bør bli mer åpne for å ha tiltaksplasser. Det vil si ta imot læringer
og personer på arbeidstrening fra egen kommune. I intervju blir det etterlyst et større fokus på praksisplasser.
Det var også snakk om at Asker burde hatt en koordinator som jobber med dette. Blant noen oppleves det
at privat næringsliv tar mer ansvar for arbeidsinkludering enn kommunen. Det ble også etterlyst midler til
språkopplæring for fremmedspråkilige. I dag er dette en del av NAVs driftsbudsjett.
Kommunen har for øvrig nylig politisk besluttet en ny arbeidsgiverpolitikk. Den definerer at "Gjennom tett og
godt samarbeid med NAV, kan Asker bidra til å få flere i arbeid".

MODUS
Modus arbeid og opplæring er et tilbud til personer som av ulike årsaker ønsker arbeidstrening eller
arbeidspraksis. Tilbudet gjelder for alle fra 16 år og oppover, men det er hovedsakelig ungdom mellom 18-25
år som benytter seg av tilbudet.
Modus er arbeidstrening i regi av Asker kommune, og er det det eneste tiltaket som blir driftet av kommunen.
Arbeidet går ut på at det hentes ut varer fra søppeldynge som man fikser og pusser opp, og deretter selger
det i butikk. Det er også en gruppe som samarbeider med eiendomsavdeling i kommunen, som gjør
vedlikeholdsarbeid og annet forefallende arbeid.
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Modus er arbeidstrening som personer kan benytte seg av i alt fra et par måneder til maks to år.
Arbeidstiltaket fungerer som en arbeidshverdag, fra kl. 9-15 hver dag. Målet er å få de tilbake på skolen eller
ut i arbeidslivet. Det kan ta alt fra noen dager til en måned fra en person søker om plass hos Modus, til en
person får plass. I starten er det gjerne bare snakk om deltakelse en til to dager i uken. Modus tilbyr også
kurs og veiledning om veivalg videre.
Etter en tid på Modus med arbeidstrening internt, kan Modus finne en arbeidstreningsplass eksternt hos en
ordinær arbeidsgiver, eller bruker hjelpes videre ut i andre egnede tiltak. Dette hjelper brukere i jobb. Mens
de går i modus mottar deltakerne statlige tiltaksmidler. Brukere må selv søke om tiltaksmidler. Noen har også
supplerende sosialhjelp.
Modus har åtte arbeidsledere, og hver av disse har ansvaret for fire brukere. På grunn av at noen bare jobber
et par dager i uken, så kan det være flere inne samtidig. I løpet av året er det cirka 100 personer som er
innom Modus. 70 % går etterhvert tilbake til skole eller arbeidsliv.
Alle intervjurespondenter er utelukkende positive til dette tiltaket. De som jobber i Modus er godt fornøyd
med samarbeidet med NAV og kommunen, og vice versa.

Aktivitetsplikten
Den 24. mars 2015 vedtok Stortinget lovendring knyttet til aktivitetsplikt for sosialhjelp. Den vedtatte
lovendringen tydeliggjør kommunens plikt til å stille vilkår om aktivitet. Formålet er å styrke
stønadsmottakernes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Hvis stønadsmottakeren ikke
oppfyller aktivitetsvilkåret, følger det av lovforslaget at kommunen vil kunne redusere stønaden.
Aktivitetsplikten gjelder for personer under 30 år.
Det følger av stortingsvedtaket at lovendringen ikke skal iverksettes før kommunene blir kompensert for
eventuelle merutgifter lovendringen medfører. Selv om lovendringen ikke har trådt i kraft, foreslår rådmannen
å tydeliggjøre aktivitetskravet overfor sosialhjelpsmottakere i Asker kommunen, og det er blitt vedtatt
innføring av aktivitetsplikt for unge opp til 25 år3.
NAV gir ofte brukerne noen vilkår for at de skal få utbetalt sosialhjelp. De må for eksempel ha oppdatert CV
og være i aktivitet. Det er ansatte på NAV-kontoret som tilbyr aktiviteter til de som mottar sosialhjelp. Hver
dag fra kl. 9-11 har NAV åpent for at man kan komme innom for å jobbe med CV og søknadsskriving.
Deltakelse følges opp av NAV. Det etterlyses imidlertid et større aktivitetstilbud for de som venter på en
tiltaksplass, men dette vil etter kommunens vurdering trolig bedre seg nå som aktivitetsplikten tas i bruk.
Paragagraf § 20 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) vil etter
ikrafttredelsen av endringene, lyde slik:
"Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad med mindre tungtveiende
grunner taler i mot det. Det kan også stilles andre vilkår for tildeling av sosial stønad, inkludert
vilkår etter § 25."
Kommunen har i dag et spekter av tilbud knyttet til arbeidstrening og arbeidspraksis. For å sikre at kommunen
er i stand til å skjerpe aktivitetsplikten overfor mottakere av sosialhjelp, spesielt over unge
sosialhjelpsmottakere
er
det
hensiktsmessig
å
styrke
arbeidet
med
å
fremskaffe
arbeidsplasser/praksisplasser, både innenfor kommunen og i det private næringslivet. I mai 2016 ansatte
NAV en person som skal ha ansvaret for aktivitetsplikten i kommunen.
Utførelsen av aktivitetsplikten vil være et samarbeid mellom NAV, kommunen og det private næringslivet.
Deltakerne skal i første omgang gjennomføre diverse vedlikeholdsoppgaver på oppdrag fra tjenesteområdet
Eiendom.
Kommunen har tro på at aktivitetsplikten vil få brukere raskere over i praksisplass eller arbeidsrettet tiltak, og
at det muligens kan bidra til at stønadslengden blir redusert. Det vil kunne sikre nye brukere raskt over i
arbeid, og ved hjelp av aktivitetsplikten tror flere at det vil bli lettere å identifisere brukere som har andre
utfordringer, og som kvalifiserer til andre typer ytelser.
3

Fra saksframlegg til komite for helse og omsorg "Forutsetninger og gjennomføring av kommunens plikt til å stille vilkår om
aktivitet for tildeling av sosial stønad". Arkivsaksnr. 15/5700.
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NAV opplever selv at de har nok tiltak å velge mellom, og alle har god kjennskap til hva de enkelte tiltakene
innebærer. Det er dog noen tiltak som er mer populære enn andre, og det kan skape kapasitetsutfordringer.
Det er likevel ingenting i vår gjennomgang som tyder på at NAV har et mangelfullt tilbud til unge
sosialhjelpsmottakere i kommunen. Det eneste som ble påpekt var at kommunen selv med fordel kunne
vært flinkere til å ta imot lærlinger fra egen kommune, både med og uten behov for ekstra tilrettelegging.
Kommunen opplyser om at de i sin arbeidsgiverpolitikk har et økt fokus på å kunne tilby lærlingplasser, og
har et eget definert mål for lærlinger med en økning på vel 70 % i perioden 2015-2018.
Vår vurdering når det kommer til NAVs bruk av virkemidler, er at kommunen har mange og gode tiltak som
virkemiddel for å få unge sosialhjelpsmottakere ut av stønad og inn i arbeidslivet.
Det er foregår også mye forebyggende aktivitet på oppvekstområde, med formål å hindre at ungdom dropper
ut av skolen. I neste delkapittel vil vi se at kommunen relativt sett har færre unge stønadsmottakere i alderen
20-66 år enn både Bærum og Skedsmo kommune. Kommunens forebyggende arbeid kan være en
medvirkende faktor til det.

Stønadstid
I tabellen nedenfor ser vi at kommunen ligger høyere enn sammenlignbare kommuner når det kommer til
gjennomsnittlig stønadslengde hos sosialhjelpsmottakere mellom 18-24 år. Det har imidlertid vært en liten,
men jevn nedgang de siste årene. Kommunen har også flere sosialhjelpsmottakere (alle aldre) med stønad i
6 måneder eller mer, som andel av alle mottakere.
Samtidig ser vi at Asker kommune ligger lavere enn sammenlignbare kommune, samt KOSTRA-gruppe 13,
når det kommer til andel sosialhjelpsmottakere. Vi ser også at det er lavere netto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp per innbyggere i samme aldersgruppe og gjennomsnittlige utbetaling per stønadsmåned. Det er
også færre sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Asker
2013
Netto driftsutg. til
sosialtjenesten i prosent av
samlede netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten,
pr. innbygger 20-66 år
Samlet stønadssum
(bidrag + lån), i 1000 kr.
Gjennomsnittlig utbetaling
pr. stønadsmåned
Andelen
sosialhjelpsmottakere i
alderen 20-66 år av
innbyggere 20-66 år
Gjennomsnittlig
stønadslengde mottakere
18-24 år
Sosialhjelpsmottakere med
stønad i 6 måneder eller mer
som andel av alle mottakere
Andel mottakere med
sosialhjelp som
hovedinntektskilde

2014

2015

Oppegård

Bærum

Skedsmo

Nittedal

2015

2015

2015

2015

Kostragr.
13
2015

2,6

3,2

2,9

3,2

3,4

4

2,7

4,2

2 210

2 679

2 491

2 544

3 026

3 070

1298

341

39 865

44 534

42 362

18 380

108 172

55 341

18 574

7 817

8 400

8 879

10 993

10 633

11 866

7321

2,7

2,7

2,4

2,3

2,6

3,3

1,8

4

5,2

5

4,9

3,1

4

3,5

5

4,2

0,38

0,39

0,39

0,31

0,39

0,30

0,48

0,37

0,40

0,40

0,45

0,56

0,49

0,50

0,50

0,50
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Kommunen er godt kjent med at den gjennomsnittlige stønadslengden for sosialhjelpsmottakere er noe
høyere i Asker enn i sammenligningskommunene. Dette er en nøkkelindikator som det rapportertes om
jevnlig. Kommunen har iverksatt tiltak for å få stønadsmottakere raskere over i arbeid eller andre tiltak.
Kommunen mener at det er kommunens økte innsats mot den yngste aldersgruppen som har bidratt til at
stønadslengden for de yngste sosialhjelpsmottakerne har gått ned.

Om registrering i SOCIO
Stønadslengden blir beregnet ut i fra hvor mange måneder i et kalenderår en bruker har mottatt sosialhjelp.
NAV opplyser at det er mulig å ta ut to ulike rapporter fra SOCIO, som er saksbehandlingssystemet som
kommunen bruker. Den ene måten er å ta ut rapporter med utgangspunkt i utbetalingsdato. Den andre
måten er å ta ut rapporten med utgangspunkt i stønadsperiode
Rapport for unge sosialhjelpsmottakere tatt ut etter utbetalingsperiode viser en gjennomsnittlig
stønadslengde på 4,96 måneder. Dette samsvarer med det som går frem av KOSTRA. Rapporten tatt ut etter
utbetalingsdato viser en gjennomsnittlig stønadslengde på 3,93 måneder. Noe som utgjør en hel måned
mindre.
For å illustrere dette har vi under lagt ved to utklipp fra SOCIO. Utklippene viser hvilke måneder i året seks
tilfeldige brukere mottok sosialhjelp i 2015 (antall kryss i tabellene indikerer antall måneder for utbetaling):

Figur 1: Rapport tatt ut etter utbetalingsdato

Figur 2: Rapport tatt ut etter perioden
utbetalingen gjelder

Den første brukeren her mottok 51 utbetalinger fra NAV i 2015, på til sammen 76 335 kr. Det ble gjort
utbetalinger i åtte av årets tolv måneder, mens utbetalingen gjaldt for ti av tolv måneder (antall kryss). Den
neste brukeren mottok 26 utbetalinger, fordelt på ti måneder, men det ble bare foretatt utbetalinger i sju av
tolv måneder.
Årsaken til at differansen mellom rapportene er såpass stor, er i hovedsak at betaling av ytelser/ regninger
som går over flere måneder (eksempelvis strøm) i det ene tilfellet registreres i rapporten som én måned, og
i det andre tilfellet som 2 eller flere måneder.
Et annet eksempel er dekking av hospitsutgifter. Dersom brukeren har bodd på hospits i et månedsskifte, så
blir utbetalingsdatoen registrert på en måned, mens perioden blir registrert som to måneder. I intervju ble
det også gitt et eksempel hvor en bruker hadde fått penger til å betale møbler. Saksbehandleren la inn en
stønadsperiode på seks måneder, dette for å belyse for brukeren at det var penger som gjaldt langt frem i
tid. Dette var et unntakstilfelle, men illustrerer at tallstatistikken er avhengig av hvordan den enkelte
saksbehandler registrerer utbetaling og stønadslengde.
Ved testing av fem tilfeldige mottakere av sosialhjelp, har vi funnet rapporter fra SOCIO som gjelder
utbetaling av strøm der perioden som er registrert inn varier fra en dag til fire måneder.
NAV-kontoret opplyser om at de har som praksis at de legger inn hele perioden utbetalinger gjelder for, da
det etter deres vurdering er det som gir det mest korrekte bildet. Denne praksisen samsvarer ikke med
veiledningen til KOSTRA, hvor det står følgende:
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"Måneder med økonomisk stønad Feltet er obligatorisk, og kan inneholde flere kryss. Avsnittet
registrerer hvilke måneder i løpet av rapporteringsåret mottakeren har fått økonomisk støtte.
Det skal settes kryss for hver måned mottakeren har fått støtte. En påbegynt måned regnes
som en hel måned.
Dersom en person har mottatt støtte i perioden 20. januar til 20. februar skal det eksempelvis
krysses for at mottakeren har fått støtte både i januar og februar. Dersom det er usikkerhet
knyttet til hvor lang periode en stønadsutbetaling gjelder, skal en registrere beløpet som utbetalt
i én måned.
Engangsytelser, som for eksempel NRK lisens eller en strømregning, skal registreres som én
måned, selv om selve beløpet gjelder for en lengre periode. Det er utbetalingsmåneder som
skal registreres."
Ettersom kommunens praksis når det kommer til rapportering av engangsytelser ikke samsvarer med
veiledning til KOSTRA, så er det en mulig forklaring på hvorfor Asker kommune ligger høyere enn andre
kommuner. Dersom kommunens innrapporteringer var i tråd med KOSTRA-veiledningen ville tallet vært en
plass mellom 3,93 og 4,96 måneder, som var resultatene de ulike rapportene viste.
Av våre undersøkelser i andre kommuner når det gjelder registrering i saksbehandlingssystemet, har vi for
Bærum og Nittedal fått informasjon om at de rapporter engangsytelser ut i fra utbetalingsdato. NAV Skedsmo
var ikke kjent med rutinene rundt rapportering til KOSTRA.
Dette viser seg altså at det ikke er en ensartet registreringspraksis i Asker og i de øvrige kommunen vi har
fått opplysninger fra, men det er grunn til å anta at de fleste av de øvrige kommunene har en praksis som
samsvarer med KOSTRA-veiledningen.

Om sosialhjelpsmottakerne
I 2015 var det 187 ungdommer som mottok økonomisk sosialhjelp. Differensen mellom de som fikk mest
og de som fikk minst, var på nesten 200 000 kr. Den minste utbetalingen var på 130 kr.
Tabellen under viser hvor mange som har fått sosialhjelp fordelt på antall måneder. Der ser vi at det er flest
brukere som mottar stønad i en måned, og så synker antall mottakere etter hvert som antall måneder øker.
Det som er interessant er at kurven begynner å stige igjen på slutten, og det er merkbart flere som mottar
stønad i 12 måneder enn 11 måneder. Dette er brukere med stort hjelpebehov. Det er vanskelig å få de ut i
arbeid, og de har gjerne ikke krav på andre ytelser fra NAV. Denne gruppen brukere er med på å trekke opp
gjennomsnittlig stønadslengde. Dette er imidlertid ikke unikt for Asker kommune. Andre kommuner vi har
snakket med kjenner seg igjen i dette bildet, bl.a. Oppegård.
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I 2015 ble det gitt totalt 6,8 mill. kr. i sosialhjelp til unge stønadsmottakere. Hver ungdom mottok i
gjennomsnitt 36 851 kr. i sosialhjelp i 2015. Medianen derimot gir et litt annet bildet. Medianen er
middelverdien4, og er i dette tilfelle på vel 19 000 kr. Dette betyr at det er en liten gruppe person som mottar
høye ytelser, og som drar gjennomsnittet opp. Dette er i stor grad den samme gruppen brukere som de som
mottar sosialhjelp gjennom hele året.
Av de 187 unge sosialhjelpsmottakerne var det forøvrig over 50 personer som mottok mindre enn 10 000 kr
i ytelser hele året sett under ett.
En gjennomgang av utbetalingene til 8 tilfeldige brukere i 2015 viser at de største refusjonstypene var som
følger:






Hospits
Boutgifter eller supplerende boutgifter
Livsopphold eller supplerende livsopphold
Matpenger

I intervju blir vi opplyst om at det er høye bolig- og leiepriser i Asker kommune, og at mange derfor trenger
hjelp til å få kostnadene dekket. De som studerer, for eksempel, får normalt ikke sosialhjelp, men enkelte
unge har behov for supplerende sosialhjelp, og det kan være tilskudd til boutgifter. Andre eksempler kan
være utgifter til SFO eller barnehage, hvis de det gjelder har barn.
Hospits har også vært en svært kostbar utgift, men nå har NAV fått en egen person med oversikt over
boligmarkedet. Vedkommende har hjulpet saksbehandlerne som har hatt brukere uten fast bolig, med å finne
bolig. De har hatt kontakt med utleiere, og hjulpet brukere i denne prosessen. Det har gjort at flere i dag er i
bolig. Boligprosjektet har fokus på å utvikle boligsosialt arbeid i Asker kommune, og den nyopprettede
stillingen er i dag med på å påvirke og bidra til dette arbeidet i kommunen.

Andre årsaker
NAV har hatt en utfordring med at det er for få plasser på enkelte tiltak. Eksempelvis er oppfølgingstiltak
fullbooket og det er lang venteliste. En identifisert årsak til hvorfor kommunen liggere høyere enn
sammenlignbare kommuner, kan være ventetid på tiltak.
Dersom det bare er det ene tiltaket som er aktuelt for en bruker, så vil vedkommende motta sosialhjelp til
det blir en ledig plass. I de fleste tilfellene forsøkes det å finne andre eller midlertidige tiltak i påvente av at
noe blir ledig. Det er ikke lett å estimere hvor lenge det er vanlig å vente før en bruker får plass på et tiltak.
Det kan gå alt fra et par dager og til noen måneder. NAV har ingen rutiner eller praksis knyttet til å registrere/
holde oversikt over ventetid.
Den kan også variere hvor lang tid det tar å kartlegge brukerne. I noen tilfeller er det enkelt å vite hva som vil
være det rette for vedkommende. Det er gjerne personer som har noe arbeidserfaring fra tidligere. I andre
tilfeller må det mer kartlegging til for å finne ut hva som er det riktige. Dette er noe som er veldig
behovsbasert. NAV sier selv at det har et høyt fokus på brukeren og dens behov. Dette i tråd med mål i
virksomhetsplanen "Følge opp bruker etter behov og ikke ytelse"
For sosialhjelp gjøres det i de fleste tilfeller vedtak for en måned om gangen. For saksbehandlerne er det
derfor ganske mange søknader som må gjennomgås hver måned. I tillegg kommer oppfølging av brukerne,
samt øvrige ad-hoc-oppgaver. Det er til tider høyt arbeidspress i avdelingen, og de er alle opptatt av at brukere
skal følges opp på en skikkelig måte. Høyt arbeidspress kombinert med høyt brukerfokus kan også være en
årsak til at noen brukere får økonomisk sosialhjelp lengre, da kartleggingen gjerne kan ta noe lengre tid enn
forespeilet. Mange av brukerne har mange og komplekse utfordringer, og tett oppfølging er som regel det
som gir best resultater. Noen mener at det med fordel kunne vært flere ressurser tilgjengelig i NAV, slik at
det kunne vært rom for enda tettere oppfølging.

4

Medianen er den verdien som deler en fordeling i to like store deler, slik at halvparten av enhetene ligger over og halvparten
under denne verdien.
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NAV har hatt noe utskifting av personell de siste årene, og i ungdomsteamet har det gått særlig utover en
gruppe brukere5. Denne gruppen har hatt 6-7 saksbehandlere de siste 3 årene. Dette er potensielt uheldig
for brukerne, og det kan være en medvirkende faktor til at stønadslengden er høy, da man som ny
saksbehandler trenger langt tid for å bli kjent med alle brukerne.

Vår hovudvurdering er at det å se på stønadslengde alene nødvendigvis ikke gir et korrekt bildet av hvordan
utbetaling av sosialhjelpsytelser blir praktisert i kommunen. Det virker å gi et noe feilaktig bildet av hvordan
situasjonen er i kommunen. Sett i sammenheng med at de totale ytelsene har gått ned, samt at antall
sosialhjelpsmottakere er lavere enn i sammenlignbare kommunen, fremstår ikke situasjonen som kritisk i
Asker kommune.
Av de alternative årsakene som vi har sett eller blitt opplyst opp om, så er det registrering i KOSTRA som
peker seg ut som den mest åpenbare årsaken. Kommunen har hatt en praksis for å føre enkeltytelser som
er ulik det som går frem av KOSTRA-veiledningen. Det er ikke mulig å vite hvor mye dette har påvirket
stønadslengden til stønadsmottakerne, men det kan potensielt utgjøre en hel måned i differanse. Dette er
også med på å underbygge poenget om at det å se på gjennomsnittlig stønadslengde alene ikke nødvendigvis
gjenspeiler virkeligheten.
Dersom stønadslengden i Asker kommune egentlig er opp mot en måned kortere enn det som fremgår av
KOSTRA, så ville Asker kommune ikke hatt en høyere gjennomsnittlig stønadslengde enn Bærum og
Oppegård kommune. Men Asker kommune ville vært over gjennomsnittet i både Skedsmo og Nittedal
kommune, samt KOSTRA-gruppe 13.
Etter vår vurdering ser det ut til å være noen brukere med krevende og komplekse utfordringer som drar
gjennomsnittet opp. Disse har behov for mye hjelp, og det gjennom hele året. Dette er en gruppe som det
er vanskelig å få over på de arbeidstiltakene som NAV tilbyr.
De fleste årsakene som vi har avdekket under datainnsamlingen, er bare hypoteser. Det er ikke mulig å si
med sikkerhet hvorvidt arbeidspress, ventetid og høyt brukerfokus, for å nevne noen eksempler, påvirker
stønadslengden. Trolig er årsaken sammensatt, og en kombinasjon av flere faktorer. Det er imidlertid
feilregistrering i KOSTRA som peker seg ut til å være den mest utslagsgivende faktoren.
Basert på datainnsamlingen så er det vår vurdering at det ikke er mulig å gi et entydig svar på hvorfor
stønadslengden i Asker kommune er lengre enn i sammenlignbare kommuner. Årsaksbildet er sammensatt
av mange mulig faktorer. De årsakene som imidlertid peker seg mest ut er rapportuttak fra SOCIO som ikke
samsvarer med KOSTRA-veiledningen, samt ventetid på enkelte tiltak, der hvor bruker ikke får tilbud om
andre tiltak under ventetiden.

5

Brukerne er delt opp etter fødselsdato, og saksbehandlerne har ansvar for hver sine såkalte "rode". Det vil si at saksbehandler
X har ansvar for bruker med fødselsdato 1.-13.
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3 Oppsummerende vurdering
og våre anbefalinger
Til hver av revisjonens hovedproblemstillinger er våre vurderinger beskrevet ovenfor. Oppsummert er det vår
vurdering at:



Kommunen har en hensiktsmessig organisering av arbeidet med sosiale tjenester. Kommunen har tatt
en rekke grep de siste årene, og det er i dag en god organisering og godt samarbeid mellom statlig og
kommunal del for sosiale tjenester.



Kommunen har en rekke virkemidler som kan tas i bruk for å få unge sosialhjelpsmottakere ut i arbeid.
NAV har også mange prosjekter på gang, og de jobber stadig med å utvikle tjenestene basert på behov
og etterspørsel i samfunnet. Det er et høyt brukerfokus med ønske om å få unge over på arbeidstiltak
så raskt som mulig.



Det finnes ikke en entydig årsak til at Asker kommune har en lengre stønadstid for unge mottakere av
økonomisk sosialhjelp enn sine sammenligningskommuner. Det er imidlertid en faktor som skiller seg
ut, og som med høy sannsynlighet har bidratt til at kommunen ligger høyere enn andre kommuner når
vi ser på stønadslengde. Det er at rapportuttak fra SOCIO trolig ikke samsvarer med KOSTRAveiledningen, noe som slår negativt ut på statistikken til Asker kommune. Potensielt sett kan det være
snakk om at differansen utgjør en måned lavere gjennomsnittlig stønadslengde (fra 3,9 til 4,9
måneder). NAV har også hatt en utfordring med at det er for få plasser på enkelte tiltak. Eksempelvis
er oppfølgingstiltak fullbooket, og det er lang venteliste. En annen identifisert årsak til hvorfor
kommunen liggere høyere enn sammenlignbare kommuner, kan være ventetid på tiltak. I hvert fall
hvis det ikke finnes midlertidige eller alternative arbeidstiltak som kan benyttes.

Basert på våre vurderinger anbefaler vi kommunen å iverksette følgende tiltak:



Undersøke kommunens rutiner og praksis for registrering av utbetalinger i SOCIO, og vurdere hvorvidt
det er i tråd med KOSTRA-veiledningen
– Hvis det er avvik, bør det gjøres korrigerende grep som sikrer at data blir rapportert inn riktig




Utarbeide en felles rutine for registrering av utbetalinger i SOCIO
Vurdere behovet for å monitorere ventetid på arbeidstiltak. Dette for å kartlegge hvor mye tid som
faktisk går med til dette.
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4 Rådmannens uttalelse
Rådmannen vil takke for forvaltningsrevisjonens rapport «Sosialhjelp til unge». Rapporten belyser og
gir god innsikt i NAV Askers arbeid med sosiale tjenester. I revisjonens vurderinger vises det til at
Asker kommune har en hensiktsmessig organisering av arbeidet med sosiale tjenester, og det er en
god organisering og godt samarbeid mellom statlig og kommunal del for sosiale tjenester. Asker
kommune har videre en rekke med virkemidler tilgjengelige for å få unge sosialhjelpsmottakere ut i
arbeid, og utvikler tjenestene fortløpende i tråd med behov.
Når det gjelder andel sosialhjelpsmottakere og andel utgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp ligger
Asker kommune lavere enn sammenlignbare kommuner. Utfordringen er lengre gjennomsnittlig
stønadstid. Dette opplever rådmannen forvaltningsrevisjonens rapport angir en sannsynlig årsak til. I
henhold til rapportens oppsummering kan differansen knyttet til manglende samsvar i rapportering
potensielt for Asker kommune, utgjøre en måned lavere gjennomsnittlig stønadslengde.
I Asker kommune har det vært et bevisst arbeid med å utvikle et felles NAV kontor, stat og kommune,
hvor hovedmålet sammen er å sikre rask tilgang til arbeid og aktivitet. NAV Asker inngår som en del
av kommunens plan og styringssystem, og dette innebefatter årlig inngåelse av lederavtaler.
Lederavtalen sikrer felles satsningsområder, i tråd med kommunens strategiske satsningsområder i
sin helhet, og helse og omsorg spesielt. Virksomhetsleder inngår i ledergruppen i tjenesteområdet
Helse og omsorg i Asker kommune på lik linje med øvrige virksomhetsledere.
Gjennom kommunes plan- og styringssystem sikres måleindikatorer på vesentlige områder innen
NAVs ansvarsområde, herunder stønadslengde på økonomisk sosialhjelp. I tråd med helse og omsorgs
strategiske satsningsområder har Asker kommune og NAV Asker et høyt fokus på forebyggende
arbeid. NAV virksomhetsplan gjenspeiler dette med bl.a. mål og tiltak som retter seg mot redusert
gjennomsnittlig stønadslengde og ungdom under 30 år skal være i målrettet arbeid og aktivitet.
Årsakssammenheng knyttet til stønadslengde er i henhold til rapportens utredning knyttet til rutiner
og praksis til rapportuttak. Dette sett i lys av rapportens øvrige vurderinger av NAV Asker viser at det
bevisste arbeidet med å utvikle et felles NAV, samt implementere NAV Asker i kommunens plan og
styringssystem er et viktig grep som sikrer gode treffsikre tjenester til brukerne, og gir et godt grunnlag
for videreutvikling av tjenester i henhold til kommunens strategisk satsningsområder.
Rådmannen slutter seg til konklusjonene i rapporten, og revisjonens anbefalte tiltak vil følges opp av
NAV Asker.
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Vedlegg 1

Mottatt dokumentasjon

Styrevedtak/styresaker
Saksframlegg "Forutsetninger for og gjennomføring av kommunes plikt til å stille vilkår
om aktivitet for tildeling av sosial stønad", arkivsaksnummer 15/5700.
Styrende dokumenter
Kommunebrevet 2016
Teamorganisering NAV Asker med rolledokument
Foreløpig budsjett - sendt til enhetene
Foreløpig mål og disp 2016
Sosialhjelp - statlige normer
Langtidsplan 2016-2019
Lov om sosiale tjenester
Rundskriv hovednr. 35 Lovkrav om sosiale tjenester i NAV
Styringssignalene fra regjeringen og ned til NAV-kontoret 2013
Virksomhetsplan for NAV Asker 2016
Lederavtale mellom Direktør Helse og omsorg og NAV-leder (6.4.16)
Målekart helse og omsorg
Bekjempelse av fattigdom, Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016
(30.10.12)
Partnerskapsavtale 2016 (11.05.16)
Informasjonsskriv, brev etc.
Soshjelp - statlige normer fra 010116
Rutiner, prosedyrer, retningslinjer
Beregningsveileder NAV Asker
Rutinehåndbok for Kvalitetsprogrammet
Rutinehåndbok for Sosialtjenesten i NAV
Stillingsbeskrivelse
Rolledokument - Avdelingsleder
Rolledokument - Teamkoordinator
Rolledokument - Fagansvarlig
Øvrig dokumentasjon
Prosjektbeskrivelse: "Lærling i Asker"
NAV Askers budsjett
Risikostyringsverktøy
Liste over tiltak i ungdomsteamet
Diverse interne arbeidsdokument
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Vedlegg 2

Revisjonskriterier

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og
arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven,
lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og andre lover som forvaltes av arbeids- og
velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til
sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.



Kapittel 3. Arbeids- og velferdsetatens og kommunenes felles lokale kontor

§ 13 Felles lokale kontorer

Arbeids- og velferdsetaten og kommunene skal ha felles lokale kontorer som dekker alle kommuner.
Kontoret skal ivareta oppgaver for etaten og kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen. Etaten og kommunen kan avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå
i kontoret. Kontoret skal så langt det er mulig og rimelig utformes ut fra prinsippet om universell utforming.
§ 14 Samarbeid og oppgavedeling

Kontoret skal opprettes ved avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen. Avtalen skal inneholde
bestemmelser om lokalisering og utforming, organisering og drift av kontoret, hvilke kommunale tjenester
som skal inngå i kontoret, og hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og
kommunens øvrige tjenestetilbud.
Avtalen kan inneholde bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder.
Departementet kan gi forskrift om rammene for slike bestemmelser, herunder om at en kommunalt ansatt
leder skal ha rett til å utøve samme myndighet som en statlig leder ville hatt i saker om ansettelse,
oppsigelse, suspensjon, avskjed og ileggelse av ordensstraff.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Denne loven regulerer de fem individuelle tjenestene; opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad,
midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogrammet. Formålet med oven er å:






Bedre levekårene for vanskeligstilte,
Bidra til sosial og økonomisk trygghet,
Fremme overgang til arbeid
Fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Formålet klargjør de overordnede, sosialpolitiske mål som ligger til grunn for kommunens tjenester og
oppgaver i NAV, og danner rammen for tolkning av lovens bestemmelser, utøvelse av handlingsrommet
loven gir rom for og kommunens generelle prioritering.

 Kapittel 4. Individuelle tjenester:
§ 17 Opplysning, råd og veiledning

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.
Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.
§ 18 Stønad til livsopphold

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter,
har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.

§ 19 Stønad i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i § 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer
som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.
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§ 21 Stønadsformer

– Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tjenester.
– Økonomisk stønad i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottakeren vil bli i stand til å
tilbakebetale lånet.
– Er stønaden gitt som lån eller garanti for lån, skal vedtaket inneholde bestemmelser om lånevilkårene.
– Hvis det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar
med vilkår som er fastsatt etter § 20, kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal gis i form av
varer og tjenester.
§ 27 Midlertidig botilbud

Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.
§ 28 Rett til individuell plan

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan.
Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det
gjelder.
§§ 29 - 40 Om Kvalifiseringsprogrammet



Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og
inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller
arbeidsmarkedsloven.



Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter:
–

At søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering,

– Tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og
nødvendig for å styrke vedkommende sin mulighet for deltakelse i arbeidslivet, og
– Arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program.



Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan
være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Programmet skal være helårig og på
full tid. Programmet skal angi et hensiktsmessig starttidspunkt basert på en individuell vurdering. Ved
gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis.



Programmet kan gis for en periode på inntil ett år og kan etter en ny vurdering forlenges med inntil ett år.
Programmet kan etter en særskilt vurdering forlenges utover to år. Godkjent permisjon kommer i tillegg.

Det skal stille vilkår om aktivtet for tildeling av økonomisk stønad med mindre tungtveienede grunner taler i
mot det. Det kan også stilles andre vilkår for tildeling av sosial stønadm inkludert vilkår etter § 25.

NAV Askers virksomhetsplan er en plan for de aktiviteter NAV Asker ønsker å prioritere å ha særskilt fokus
på i 2016. Planen er det operative styringsdokumentet for NAV Asker. Den bygger på både sentrale mål- og
resultatkrav fra stat og kommune og lokale mål for 2016. Planen er forankret gjennom lokale prosesser, der
medarbeidere ved NAV Asker har deltatt.



Kommuneplanen og handlingsprogrammet, som utgjør overordnede og langsiktige
styringsdokumenter i Asker kommunes plansystem.



Mål og disponeringer 2016, som inneholder Arbeids- og velferdsetatens mål og resultatkrav og som
også er styrende for virksomheten i NAV Asker.
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Hovedmålene for arbeidet er:







Et velfungerende arbeidsliv med høy yrkesdeltakelse
Et inkluderende samfunn som sikrer alle muligheter til deltakelse
Økonomisk trygghet for den enkelte
Bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller
En helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og velferdsforvaltning
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Vedlegg 3

Kort beskrivelse av ulike tiltak

Avklaring-Hapro

Oppfølging-Din utvikling

Ungdomsløftet- Pøbelprosjektet

Modus
Podium-bistand underveis,
individuell AMO

APS-Arba og Asker produkt

Individuell AMO og AMO kurs
med rammeavtale

ARK-NAV karriereveiledning

Lønnstilskudd

Mentor
Arbeidstrening i ordinær
virksomhet

Arbeidsrettet rehabiliteringoppfølgingsenheten FRISK

CV verksted

Avklaring er et arbeidsrettet tiltak for de som er usikre på hva slags bistand de
trenger for å komme i arbeid eller beholde det arbeidet de allerede har. Som
deltaker i avklaringstiltaket får man individuell oppmerksomhet med fokus på
muligheter, ressurser, behov og ønsker i forhold til arbeid.
Din Utvikling AS bidrar i samspill med NAV med det som skal til for å skape
bærekraftige løsninger for den enkelte. Målet er å endre norsk arbeidsliv ved å
bygge bro mellom individ og organisasjon.
Dette prosjektet er et 16 ukers tilbud for ungdom, med to moduler «På vei» og
«På vei til jobb». Kurset inneholder en kombinasjon av individuell
avklaring/veiledning/oppfølging
av
ungdommen,
samt
spennende
gruppeopplegg med motivasjonstema og jobbsøkerarbeid.
Modus arbeid og opplæring er et kommunalt tilbud til personer som av ulike
årsaker ønsker arbeidstrening eller arbeidspraksis.
Podium er en veiledningsbedrift som hjelper mennesker som har falt ut av
arbeidslivet tilbake i jobb. Siden 2002 har vi spesialisert oss på offentlig sektor,
og i dag er vi en ledende leverandør av arbeidsmarkedskurs.
- Arba tilbyr arbeidsrettede tiltak rettet mot forskjellige målgrupper. Hvilket
tiltak som passer best for deg, avhenger blant annet av din helsesituasjon, og
hva du eventuelt trenger av kompetanseheving og arbeidserfaring for å
kunne komme ut i jobb.
- Asker Produkt er en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede
personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og
arbeidstrening for personer som ønsker vekst og utvikling for å komme inn i
det ordinære arbeidslivet.
AMO-kurs er korte, yrkesrettede kurs som arrangeres i regi av NAV. AMO-kurs
vil inneholder ofte en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, og kan
inneholde arbeidspraksis i en ordinær virksomhet.
NAV Arbeidsrådgivning bistår personer som har behov for veiledningsbistand
som går utover den bistand de lokale NAV-kontorene kan gi. I første rekke vil
dette være personer som opplever særlige vansker med å finne gode løsninger
i forhold til arbeid.
Midlertidig lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for å få jobb, ved at
man blir ansatt i en virksomhet i en begrenset periode. Det blir gitt ordinær lønn
og ansettelse i hel- eller deltidsstilling, mens arbeidsgiveren får et tilskudd til
lønnen din.
Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega eller en medstudent, for
å gi ekstra bistand for noen å mestre en jobb eller utdanning.
Arbeidstrening kan være aktuelt for de som trenger arbeidserfaring for å mestre
en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens de søker ordinært arbeid.
I tiltaket får man prøvd seg i en ordinær jobb i en kort periode.
Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkelte deltakers arbeidsevne og
bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse
i arbeidslivet. Tiltaket er for personer som er sykmeldte og/eller har fått sin
arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe
inntektsgivende arbeid.
Arbeidssøkere kan henvende seg til NAV-kontoret i Asker fire dager i uken, hvor
de kan få veiledning i det å skrive CV og søknader.

Din tur (eget kurs)

Lærling i Asker (eget prosjekt)

NAV Asker har inngått et samarbeidsprosjekt med veiledningssenteret i
Sandvika. Målet er at de sammen skal bidra til at flere lykkes med å gjennomføre
fagopplæring. Det er fokus på gruppen mellom 21 og 25 år.

Aktivitetsplikten (ny)

Ansatte som er sykmeldt må være i arbeidsrelatert aktivitet senest innen 8 uker
for å ha rett på sykepenger. Dette har vært lovfestet i mer enn 10 år, men nå
skjerper altså NAV rutinene og vil håndheve aktivitetskravet strengere i enkelte
kommuner.
ASKER KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON

23

– Tilrettelagt og ordinær karriereveiledning
Øvrig

– Karriereveiledning for høyere utdanning
– Utdanning
– Tett oppfølging av dagpengemottakere
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