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Varsel om tilsyn med sosiale tjenester i Nav- kontoret 

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler med dette tilsyn med Oslo kommune, bydel Stovner. Tilsynet 
er rettet mot sosiale tjenester i Nav- kontoret.  
 
Tilsynet vil gjennomføres 26. til 29. oktober 2020 og oppsummeringsmøte den 2. november.  
 
Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter sosialtjenesteloven 
kapittel 4 og § 16 første ledd, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 9.  
 
Tema 
Temaet for tilsynet er behandling av søknader om økonomisk stønad, behandling etter vilkårsbrudd 
og behandling av klager fra personer med forsørgeransvar for barn. Med behandling av søknader 
menes i denne sammenheng kartlegging og vurdering for å beslutte om det er grunnlag for å 
innvilge økonomisk stønad og for utmåling av stønaden. Med behandling etter vilkårsbrudd menes 
varsel om konsekvens, vurdering av konsekvens og eventuell iverksettelse av konsekvens. Med 
behandling av klager menes informasjon om klagerett, bistand til å fremme klage og behandling av 
klagen herunder oversendelse til Fylkesmannen og bruk av avgjørelser i videre arbeid ved kontoret. 
  
Ved gjennomføring av tilsynet skal det undersøkes om kommunen sikrer forsvarlig saksbehandling 
av søknader og klage fra personer med forsørgeransvar for barn. Det skal undersøkes om 
kommunen sikrer at søkerens situasjon kartlegges i tilstrekkelig grad, at det gjøres individuelle 
vurderinger og bruker gis anledning til å medvirke. 
 
Med personer med forsørgeransvar for barn menes personer som har forsørgeransvar etter lov om 
barn og foreldre, og som har barna boende hos seg fast eller som har samvær med dem. 
 
Kontaktperson 
Vi ønsker at det så raskt som mulig blir utpekt en kontaktperson slik at vi får tilrettelagt 
dokumentgjennomgang, finner frem til intervjuobjekter og aktuelle styringsdokumenter. 
Kontaktpersonen bør være en ansatt som har god oversikt over sosiale tjenester. 
Kontaktinformasjon meldes til revisjonsleder gjerne per e-post til 
nina.westby.evensen@fylkesmannen.no eller på telefon 69247096. 

mailto:nina.westby.evensen@fylkesmannen.no
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Gjennomføring 
Tilsynet vil bli gjennomført som en systemrevisjon, og vil gå over 4 dager med oppsummeringsmøte 
og presentasjon av funn den 2 november. I forkant vil vi gå gjennom styringsdokumentasjon. Vi 
ønsker også å gjennomføre samtaler med brukere i forkant av tilsynsbesøket. Vi vil gjerne snakke 
med 10 – 15 forsørgere som har søkt om økonomisk stønad. Nav- kontoret må bistå oss med å 
kontakte brukerne. Utvelgelse vil gjøres i samarbeid med kontaktperson. Vi ønsker også å snakke 
med representanter for samarbeidende virksomheter i bydelen. Utvelgelse vil gjøres i samarbeid 
med kontaktperson. 
 
Aktiviteten under tilsynsbesøket forøvrig vil bestå av følgende: 

 
 26. oktober dokumentgjennomgang saksmapper, elektronisk journal mv 
 27. oktober informasjonsmøte, hvor vi redegjør for systemrevisjonens innhold, og ved behov 

gjennomgang av flere saksmapper. 
 28. – 29. oktober intervjuer med ansatte og ledere  
 2. november oppsummeringsmøte hvor vi presentere våre funn og konklusjoner.  

 
Kommunen kan selv avgjøre hvem som deltar på informasjonsmøte og oppsummeringsmøte.  
Revisjonsteamet ønsker minimum at bydelen og Nav- kontorets ledelse er representert hvis det lar 
seg gjøre med hensyn til smittevernreglene i bydelen.  Møtene er ikke åpne for pressen eller brukere 
som er informanter i tilsynet.  
 
Intervjuer med brukere vil gjøres fortrinnsvis over telefon. Intervjuer med ansatte og ledere ønsker 
vi å gjøre via teams. Vi vil sammen med kontaktperson forsøke å finne en løsning som fungere best 
mulig for den som skal intervjues. 
 
Tilsynsrapport 
Konklusjonene fra tilsynet vil bli presentert i en rapport. Utkast til rapporten sendes bydelen for 
eventuelle kommentarer til de faktiske forholdene, før endelig rapport oversendes. Dersom det 
konkluderes med lovbrudd vil Fylkesmannen understøtte bydelens arbeid med å rette lovbrudd 
gjennom å bidra til nødvendig fremdrift i arbeidet. Både utkast til rapport og rapporten er offentlige. 
 
Dokumentasjon 
Vi ber om å få tilsendt dokumentasjon i henhold til vedlagte liste innen 15. september 2019. 
Dokumentasjonen kan gjerne sendes elektronisk. 
 
Lovgrunnlaget 
LOV 2009-12-18 nr.131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
LOV 1967-02-10 nr. 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
FOR-2010-11-19 nr.1463: Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og 
velferdsforvaltningen 
 
 
Spørsmål om tilsynet kan rettes til tilsynslaget 
Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål eller noe er uklart. 
 
Tilsynslaget: 
Revisor: Tina Jeanette Solberg 
Revisor: Cecilie Gjerløv Engan 
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Revisjonsleder: Nina Westby Evensen  
Observatør: Junaid Sarwar Butt 
 
 
Med hilsen 
 
Bente Rygg 
avdelingsdirektør 

  
 
Nina Westby Evensen 
seniorrådgiver 

Sosial- og barnevernsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
NAV Stovner Karl Fossums vei 30 0985 OSLO 

 
 
 
Vedlegg 
 
Dokumentasjon for tilsynet 
 
Vi ber om en beskrivelse av kommunen og bydelens styringssystem som skal sikre forsvarlige 
tjenester i Nav- kontoret.  
 

Dokumentasjon  
 
1. Organisasjonskart som viser hvordan sosiale tjenester til forsørgere organisert i bydelen. 
2. Delegeringsreglement eller annet som viser hvordan ansvar og myndighet er delegert. 
3. Bydelens styrende dokumenter for arbeidet med økonomisk stønad til forsørgere herunder 

vilkårssetting og klagebehandling (listen er ikke uttømmende): 
a. Rutiner, sjekklister, prosedyrebeskrivelser o.l.  
b. Opplæringsplaner, opplæringsmateriell, beskrivelse av intern møtestruktur, 

referater fra interne fagmøter o.l. 
c. Eventuelle skrevne prosedyrer for å melde avvik og andre rutiner for faglig 

rapportering. 
d. Kopi av registrerte avvik knyttet til tjenesteytingen siste seks måneder. 
e. Eventuelle prosedyrer for evaluering av tjenestetilbudet. 
f. Kartleggingsskjemaer/verktøy som benyttes i utredning av økonomisk stønad til 

personer i målgruppen. 
4. Dersom det er gjennomført forvaltningsrevisjoner som er aktuelle for tilsynstema ønsker vi 

rapportene fra revisjonene. 
5. Siste brukerundersøkelse som er gjennomført i bydelen som omhandler sosiale tjenester til 

brukere som tilsynet er rettet mot. 
6. Oversikt over brukerorganisasjoner som Nav- kontoret samarbeider med.  
7. Årsrapporter og virksomhetsplaner for siste år for kommunale tjenester i Nav. 
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8. Navn på veiledere og ledere som tar imot henvendelser og kartlegger behovet for, vurderer 
søknader og klager som omhandler økonomisk stønad §§18 og 19 i sosialtjenesteloven til 
brukere med forsørgeransvar. 

9. Liste over brukere med forsørgeransvar som har søkt om økonomisk stønad fra mars til 
medio august 2020. Vi ber om at Nav- kontoret på listen merker brukere som er i behov av 
tolk og/ eller har fremmet klage på vedtak siste 12 måneder. 
 

Fylkesmannen ber om at dokumentene blir oversendt oss senest innen 15.09.2020.  
 
Dersom noe av den etterspurte dokumentasjonen finnes i oppdatert utgave på kommunens 
internettside, behøver ikke dette oversendes. Men det må gjøres rede for hvor disse opplysningene 
finnes.  
 
 
Dokumentasjon som må være tilgjengelig under tilsynsbesøket (skal ikke oversendes i 
forkant) 
 
Tilgang til fullstendig journal og saksmapper for de vi plukker ut fra oversendte liste. Utvelgelse og 
spørsmål knyttet til dette avklares med kontaktperson og revisjonsleder. 
 
Dersom dokumentasjonen i den enkelte sak er i flere elektroniske systemer ber vi om at det gis 
tilgang under tilsynet, eller at dokumentasjonen skrives ut slik at den er tilgjengelig. Revisjonslaget 
kan ha behov for bistand hvis dokumentasjonen ligger i elektroniske systemer som er ukjent for oss. 
 
 
 
 
 
 
 


