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Sammendrag 

Bestilling  Problemstillinger 

Kontrollutvalget 

sak 21/2021 

14. april 2021 

 • I hvilken grad bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til 

å gjøre søkerne selvhjulpne?  

• I hvilken grad informerer kommunen innbyggerne 

tilfredsstillende om deres rettigheter til økonomisk sosialhjelp?  

• I hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende servicenivå 

(tilgjengelig til) overfor søkerne av økonomisk sosialhjelp?  

• I hvilken grad har NAV rutiner og praksis for kartlegging av 

behov i forhold til tjenestetilbud og samhandling av tjenester? 

(Samhandling mellom NAV, kommunen og andre offentlige 

myndigheter) 

• I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende 

saksbehandlingstid innen økonomisk sosialhjelp?  

• Er kommunens saksbehandling av klager på økonomisk 

sosialhjelp innenfor regelverket?  

• I hvilken grad tilbyr kommunen frivillig forvaltning (økonomisk 

rådgivning) til de som har behov?  

• I hvilken grad benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet 

(KVP) i tråd med intensjonene i regelverket?  

• Har NAV ressurser (økonomisk og faglig) for å ivareta brukers 

sine rettigheter og behov?  

• Har NAV kompetanse for å ivareta brukers sine rettigheter og 

behov?  

  

  

Formål  

… å vurdere kommunens 

tjenestetilbud innenfor 

økonomisk sosialhjelp, med 

vekt på om det bidrar til å 

gjøre søkerne selvhjulpne 

 

 

Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon" .  

dokumentanalyse og samtaler med leder og ansatte som jobber med det kommunale 

tjenesteområdet i NAV Frogn. Vi har mottatt filer med data av alle utbetalinger av økonomisk stønad 

utført i Frogn kommune (NAV Frogn) fra fagsystemet Socio for perioden fra 2016 frem til og med 

første halvår 2021. Disse dataene er bearbeidet og analysert, og presenteres i rapporten.  

 

Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene har vi i hovedsak benyttet lov om sosiale tjenester i NAV, 

forvaltningsloven og Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35, Sosialtjenesteloven. 
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Oppsummering og konklusjoner 

På bakgrunn av den kartleggingen vi har gjort mener vi at servicenivået og tilgjengeligheten til NAV 

Frogn er veldig god, og at ordningen med vakttelefoner i realiteten har gjort NAV mer tilgjengelig enn 

før. Vi mener også Frogn kommune informerer godt, gjennom sine nettsider, aviser og 

samarbeidspartnere.  

Vårt inntrykk er at brukerne kartlegges raskt og godt, og at det samhandles godt med andre deler av 

NAV Frogn, Frogn kommune og andre eksterne aktører i kartleggingen og i arbeidet med å finne gode 

tiltak for brukerne. 

Kartleggingen viser at saksbehandlingen i de aller fleste saker er relativt rask, og at det i de saker 

som trekker ut i tid i all hovedsak skyldes manglende dokumentasjon. Ut fra de to faktorene, NAV 

Frogns revurdering av klager og Statsforvalterens behandling av klager som gjelder NAV Frogn, 

anser vi at disse sannsynliggjør en god saksbehandling og en veldig klagebehandling ved NAV Frogn. 

NAV Frogn har et lavt antall som benytter frivillig forvaltning, og vi ser positivt på det fokus NAV har 

på å hjelpe aktuelle brukere til å søke verge, som ville kunne gi et bredere spekter av bistand.  

NAV Frogn opplever som mange andre en form for «rekrutteringsproblem» til Kvalifiserings-

programmet (KVP), ved at brukere kan hjelpes med enklere tiltak, har krav på statlige ytelser, eller 

fungerer for svakt. Det er positivt at Nav Frogn regelmessig søker å identifisere potensielle deltagere. 

Deltagerne har aktivitetsplaner, men vi vil anbefale at bruken av timeplaner og -lister styrkes. 

NAV Frogn virker å ha tilstrekkelig med ressurser god tilgang på kompetanse. NAV Frogn har i tillegg 

til egen kompetanse, tilgang på kompetanse i egen kommune, fra Statsforvalter og gjennom 

samarbeid de er med i. Ledelsen ved NAV Frogn viser god oversikt over kompetanse og prioriterer 

kompetanseheving, kompetansedeling og erfaringsutveksling høyt. 

Ut fra målet om å gjøre brukerne selvhjulpne så viser antall brukere en synkende trend de senere år. 

Et fåtall av mottakerne mottar en større andel av de totale utbetalingene, og flere har mottatt relativt 

høye ytelser over lengre tid. En stor andel av den utbetalte stønaden utgjøres av et fåtall 

stønadstyper. Analysen viser også en stor gjennomstrømning av brukere. Vi vil anbefale at det ses 

nærmere på mottagerne med relativt høye langvarige ytelser, for å sikre at alle disse har korrekte 

ytelser, samt vurdere mulighetene for å avklare disse over til andre ytelser. 

Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale rådmannen / NN kommune å gjennomføre følgende: 

• Styrke bruken av timeplaner og -lister i tillegg til aktivitetsplaner for deltagere på KVP. 

• Se nærmere på brukere som har hatt langvarige (og over tid relativt høye) ytelser, for å sikre 
at alle disse har korrekte ytelser, samt vurdere mulighetene for å avklare disse over til andre 
ytelser 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmann til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

18. november 2021 er vedlagt rapporten.  



 

 
5 

Frogn kommune   |   2021   |   Økonomisk sosialhjelp 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Innhold 

1. Innledning ........................................................................................................................................................... 7 
1.1. Bakgrunn for prosjektet .................................................................................................................................................. 7 
1.2. Formål og problemstillinger ......................................................................................................................................... 7 
1.3. Avgrensning av undersøkelsen ................................................................................................................................... 7 

2. Metode ................................................................................................................................................................. 8 

3. Revisjonskriterier............................................................................................................................................. 9 

4. Økonomisk sosialhjelp i Frogn kommune ........................................................................................ 12 
4.1. Organisering ........................................................................................................................................................................ 12 
4.2. Hovedutfordringer ........................................................................................................................................................... 13 
4.3. Nøkkeltall fra KOSTRA ................................................................................................................................................... 14 
4.4. Kommunebarometeret .................................................................................................................................................. 15 

5. Informasjon og servicenivå ...................................................................................................................... 15 
5.1. Vurdering .............................................................................................................................................................................. 17 

6. Kartlegging og samhandling .................................................................................................................. 17 
6.1. Kartlegging av behov ..................................................................................................................................................... 17 
6.2. Samhandling mellom tjenester .................................................................................................................................18 
6.3. Vurdering ............................................................................................................................................................................. 20 

7. Saksbehandling ............................................................................................................................................ 20 
7.1. Saksbehandlingstid ......................................................................................................................................................... 21 
7.2. Klagesaksbehandling .................................................................................................................................................... 22 
7.3. Vurdering ............................................................................................................................................................................. 23 

8. Frivillig forvaltning....................................................................................................................................... 24 
8.1. Vurdering ............................................................................................................................................................................. 25 

9. Kvalifiseringsprogrammet – KVP ......................................................................................................... 26 
9.1. Vurdering ............................................................................................................................................................................. 27 

10. Ressurser og kompetanse ...................................................................................................................... 28 
10.1. Vurdering ............................................................................................................................................................................. 29 

11. Selvhjulpne brukere ................................................................................................................................... 29 
11.1. Utvikling i sosialhjelpsutgifter .................................................................................................................................. 30 
11.2. Fordeling av sosialhjelpsutgifter på stønadsmottakere ............................................................................. 32 
11.3. Fordeling av sosialhjelpsutgifter på type stønad ........................................................................................... 36 
11.4. Vurdering ............................................................................................................................................................................. 37 

12. Oppsummering og konklusjon .............................................................................................................. 38 

13. Anbefaling ....................................................................................................................................................... 40 

Referanser ........................................................................................................................................................................... 41 



 

 
6 

Frogn kommune   |   2021   |   Økonomisk sosialhjelp 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 18. nov. 2021 ............................................................................ 43 

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon ......................................................................... 47 

Vedlegg 3 – Metode ...................................................................................................................................................... 50 

Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier ...................................................................................................... 54 

Vedlegg 5 – KOSTRA – Kommunegruppe og symboler ............................................................................. 65 

Vedlegg 6 – Type stønad ........................................................................................................................................... 67 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
7 

Frogn kommune   |   2021   |   Økonomisk sosialhjelp 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Frogn kommune vedtok i sitt møte 14. april 2021, sak 21/2021, at Viken 

kommunerevisjon IKS (VKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon innenfor økonomisk 

sosialhjelp.  

Prosjektet er bestilt på bakgrunn av områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og 

overordnet analyse for perioden 2020 – 2024. 

 

1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor økonomisk sosialhjelp, med vekt 

på om det bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne. 

I denne forvaltningsrevisjonen søker vi å belyse følgende problemstillinger: 

• I hvilken grad bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne selvhjulpne?  

• I hvilken grad informerer kommunen innbyggerne tilfredsstillende om deres rettigheter til 

økonomisk sosialhjelp?  

• I hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende servicenivå (tilgjengelig til) overfor søkerne 

av økonomisk sosialhjelp?  

• I hvilken grad har NAV rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til tjenestetilbud og 

samhandling av tjenester? (Samhandling mellom NAV, kommunen og andre offentlige 

myndigheter) 

• I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen økonomisk 

sosialhjelp?  

• Er kommunens saksbehandling av klager på økonomisk sosialhjelp innenfor regelverket?  

• I hvilken grad tilbyr kommunen frivillig forvaltning (økonomisk rådgivning) til de som har 

behov?  

• I hvilken grad benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med intensjonene i 

regelverket?  

• Har NAV ressurser (økonomisk og faglig) for å ivareta brukers sine rettigheter og behov?  

• Har NAV kompetanse for å ivareta brukers sine rettigheter og behov? 

 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete 

problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og 

temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og 

konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  
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Det er med andre ord ikke tale om en fullstendig gjennomgang av de kommunale tjenestene i NAV 

innen økonomisk sosialhjelp (sosiale tjenester / økonomisk stønad) som tilbys innbyggerne i Frogn 

kommune. For eksempel er det ikke gjort en vurdering av selve stønadstildelingen ved utmåling av 

økonomisk sosialhjelp. 

 

2. Metode 

Forvaltningsrevisjon utført av Viken kommunerevisjon IKS gjennomføres, dokumenteres, 

kvalitetssikres og rapporteres i samsvar med kommuneloven og god kommunal revisjonsskikk1.   

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 

001 Standard for forvaltningsrevisjon" 2 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og 

samtaler med leder og ansatte som jobber med det kommunale tjenesteområdet i NAV Frogn. Vi har 

mottatt filer med data av alle utbetalinger av økonomisk stønad utført i Frogn kommune (NAV Frogn) 

fra fagsystemet Socio for perioden fra 2016 frem til og med første halvår 2021. Disse dataene er 

bearbeidet og analysert, og presenteres i rapporten.  

Vi mener at datamaterialet samlet sett gir et godt grunnlag for våre beskrivelser av de aktuelle 

områder. Vi mener også det gir et godt grunnlag for våre vurderinger i de delene av rapporten hvor 

det er benyttet revisjonskriterier som grunnlag for våre vurderinger. Vi mener at datamaterialet vi har 

samlet inn er har tilstrekkelig gyldighet (validitet) og pålitelighet (relabilitet) til å svare opp prosjektets 

problemstillinger.  

Gyldighet (validitet) ut fra at vi mener det er samsvar mellom problemstillingene og 

revisjonskriteriene for undersøkelsen, og de data som er samlet inn. Pålitelighet ut fra at vi her hentet 

data som vi anser er presise og nøyaktige, ved at vi har vurdert eventuelle feilkilder, hentet data fra 

kommunens dokumenter og beskrivelser, og at gruppeintervjuer er verifiserte av intervjuobjektene.  

Vi håper at vår fremstilling av utviklingen innen økonomisk sosialhjelp i Frogn kommune kan bidra til å 

rette fokus mot de områder og tiltak som gjør at kommunen kan oppnå ytterligere forbedringer. At 

det kan bidra til at flere brukere blir selvhjulpne, og til sist at kommunen kan redusere omfanget av 

sosialhjelpsutgifter på sikt. 

Vi viser kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.  

 

1 God kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll kommer til uttrykk først og fremst i RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll. Gjeldende standarder er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds 
styre høsten 2020. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder, fastsett av International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
2 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
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Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmann til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

18. november 2021 er vedlagt rapporten. 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg3. 

 

3. Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene4 har vi i hovedsak benyttet lov om sosiale tjenester i NAV5, 

forvaltningsloven6 og Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35, Sosialtjenesteloven7. 

På bakgrunn av problemstillingene og relevante krav i kildene8, har vi utledet følgende 

revisjonskriterier for vår gjennomgang av økonomisk sosialhjelp i Frogn kommune. Kriteriene er ikke 

nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av kommunens tilbud innenfor 

økonomisk sosialhjelp. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, 

basert på en vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter. 

Informasjon og servicenivå 

Dette punktet tar for seg problemstillingene: 

• I hvilken grad informerer kommunen innbyggerne tilfredsstillende om deres rettigheter til 

økonomisk sosialhjelp?  

• I hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende servicenivå (tilgjengelig til) overfor søkerne 

av økonomisk sosialhjelp?  

Her har vi utledet følgende revisjonskriterie: 

• Kommunen skal aktivt informere innbyggerne om sine tjenester 

Kartlegging og samhandling 

Dette punktet tar for seg problemstillingen: 

• I hvilken grad har NAV rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til tjenestetilbud og 

samhandling av tjenester? (Samhandling mellom NAV, kommunen og andre offentlige 

myndigheter) 

 

3 Vedlegg 3 – Metode 

4 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 
analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller 
svakheter. 
5 LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 
6 LOV 1967-02-10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl) 
7 Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 – Hovednr. 35 - Sosialtjenesteloven. 
8 Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 
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Problemstillingen anses å være av deskriptiv art, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier. 

Saksbehandling 

Dette punktet tar for seg problemstillingene: 

• I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen økonomisk 

sosialhjelp?  

• Er kommunens saksbehandling av klager på økonomisk sosialhjelp innenfor regelverket?  

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Søknader om økonomisk stønad skal behandles uten ugrunnet opphold, og den enkelte 

søknads hastegrad skal vurderes konkret. Reglene om foreløpig melding i forvaltningsloven § 

11 a skal overholdes. 

• Ved klage på vedtak om stønad skal Nav om nødvendig bistå klageren i å sette opp klagen. 

• Nav skal selv vurdere om vedtaket skal gjøres om, helt eller delvis. Nav må gjøre de 

undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom vedtaket ikke gjøres helt om, skal det sendes 

Fylkesmannen for klagebehandling. 

Frivillig forvaltning 

Dette punktet tar for seg problemstillingen: 

• I hvilken grad tilbyr kommunen frivillig forvaltning (økonomisk rådgivning) til de som har 

behov?  

Her har vi utledet følgende revisjonskriterie: 

• Kommunen bør bruke frivillig forvaltning som et virkemiddel for å bidra til økonomisk 

trygghet 

Kvalifiseringsprogrammet – KVP 

Dette punktet tar for seg problemstillingen: 

• I hvilken grad benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med intensjonene i 

regelverket?  

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kvalifiseringsprogrammet skal tilbys personer med vesentlig nedsatt arbeids- og 

inntektsevne, med behov for tett og koordinert bistand, som kan nyttiggjøre seg programmet 

og som ikke har rettigheter etter andre ordninger. 

• Kvalifiseringsprogrammet skal være helårig, på full tid, og det skal vise en progresjon mot å 

gjøre deltageren klar for arbeidslivet. 
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Ressurser og kompetanse 

Dette punktet tar for seg problemstillingene: 

• Har NAV ressurser (økonomisk og faglig) for å ivareta brukers sine rettigheter og behov?  

• Har NAV kompetanse for å ivareta brukers sine rettigheter og behov? 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Arbeidsgiver må kartlegge de ansattes kompetanse, virksomhetens kompetansebehov, 

utforme en tiltaksplan for kompetanseutvikling og følge opp denne. 

Selvhjulpne brukere 

Dette punktet tar for seg problemstillingen: 

• I hvilken grad bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne selvhjulpne?  

Problemstillingen anses å være av deskriptiv art, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier. 

 

Hvorvidt økonomisk sosialhjelp / økonomisk stønad bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne, vil blant 

annet kunne belyses gjennom å se på utviklingen i kommunens sosialutbetalinger de senere årene. 

Dette kan være faktorer som; 

• Hvor mange stønadsmottakere som ikke lenger mottar stønad.  

o Men det vil her kunne være noe uklart om hvorfor de ikke lenger mottar stønad. 

Årsaken kan ligge i at de har blitt selvhjulpne gjennom jobb, KVP eller andre ytelser. 

Det kan også være årsaker som flytting eller død. 

• Utvikling (trend) og fordeling av sosialhjelpsutgifter på type stønad.  

• Utvikling i sosialhjelpsutgifter fordelt på kjønn og alder på stønadsmottakere.  

• Hvor lenge de enkelte stønadsmottakerne har mottatt ytelser.  

• Andel personer som har mottatt ytelser med årlige beløp over visse grenser over et visst 

antall år.  

• Andel av utgiftene som går til personer som har mottatt ytelser i et visst antall år.  

• Utskifting av stønadsmottakere.  

o Med dette så menes hvor mange "nye" kommer inn, og hvor mange mottar ikke lenger 

ytelser det enkelte år. 

 

  



 

 
12 

Frogn kommune   |   2021   |   Økonomisk sosialhjelp 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

4. Økonomisk sosialhjelp i Frogn kommune 

4.1. Organisering 

Frogn kommune er administrativt organisert i to nivåer. Rådmann og 3 kommunalsjefer i en 

rådmannsgruppe utgjør øverste nivå. Det neste nivået består av enhetsledere, med ansvar for drift og 

de tjenestene enhetene leverer. Enhetene kan ytterligere ha ulike virksomheter knyttet til sitt område. 

NAV Frogn yter både kommunale og statlige tjenester til innbyggere i Frogn.  

De kommunale tjenestene 

som ytes gjennom NAV 

Frogn skal 

dekke kommunens ansvar i 

sosialtjenesteloven for 

økonomisk stønad, 

kvalifiseringsprogrammet, 

midlertidig bolig, råd og 

veiledning og arbeidet med 

individuelle planer. NAV 

Frogn har også ansvar for 

bosetting- og integrering av 

nyankomne flyktninger i 

Frogn kommune. 

 

Organiseringen av de kommunale tjenestene knyttet til sosiale tjenester i NAV Frogn er slik: 

 

NAV-leder

Avdelingensleder
Arbeid, inkludering og 

sosiale tjenester

Flyktninge-
tjenesten Gjeldsrådgiver Merkantile 

tjenester

Sosiale tjenester 
og kvalifiserings-

program
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NAV Frogn har 5 ansatte knyttet til flyktningetjenesten (3,9 stillingshjemler), 1 gjeldsrådgiver, 2 

ansatte i merkantile tjenester (1,5 stillingshjemler) og 7 ansatte (6,5 stillingshjemler, hvorav en 

stillingshjemmel er ubesatt) knyttet til sosiale tjenester og kvalifiseringsprogrammet (KVP).  

De statlige tjenestene som ytes gjennom NAV Frogn er: ansvar for arbeidsrettet oppfølging herunder 

oppfølging av arbeidssøkere uten ytelser, og oppfølging av arbeidssøkere som mottar dagpenger, 

arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad, uføretrygd og tiltakspenger. I tillegg 

kommer oppfølging av arbeidsgivere, og det lokale arbeidsmarkedet.      

 

4.2. Hovedutfordringer 

I handlingsprogram for 2021 – 2024 9 er følgende hovedutfordringer for NAV Frogn identifisert: 

• integrering av flyktninger 

• brukere med sammensatte behov 

• knappe budsjetter 

• omstillingen for å møte et stadig krevende samfunnsoppdrag 

Videre går det frem at: 

• Kommunebrevet og mål- og disponeringsbrevet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet melder 

om en rekke prioriterte satsinger.  

• Kommunen kjennetegnes av høye boutgifter og en segregert næring.  

• Kommunen er preget av økende andel eldre og færre arbeidsføre.  

• NAV Frogn vil få færre økonomiske ressurser som følge av ny tildelingsmodell fra Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. 

• Innstramminger i AAP regelverk kan forsterke problemsstillinger rundt brukere med 

sammensatte behov. 

For å møte disse utfordringene vil NAV Frogn fokusere på tjenesteområder som gjør kontoret i stand 

til å videreutvikle gode tjenester til innbyggere i tråd med samfunnsoppdraget. NAV Frogn vil utnytte 

de samarbeidsfora som finnes og utvikle nye, med samarbeidspartnere innad i kommunen og ellers 

på tvers av kommunegrenser. Det handler om å utvikle tjenester i tråd med teknologiutviklingen med 

stadige digitale løsninger. Dette for å bidra til: 

• Økt inkludering av utsatte grupper 

• Flere i arbeid og færre på ytelser 

• Forsterke kontakten med arbeidsgivere 

 

  

 

9 Handlingsprogram 2021-2024 (framsikt.net) 

https://pub.framsikt.net/2021/frogn/bm-2021-hp_2021-2024_-_ny_mal/#/home
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For å nå målene og fortsette å være et robust NAV-kontor har NAV Frogn iverksatt flere tiltak: 

• Avklaringsverksted: verkstedet tar for seg nye brukere og sørger for en tverrfaglig kartlegging 

som legger til rette for individuell oppfølging og god brukerløp. 

• Markedskontakten trekkes inn i alle fora 

• Benytte kvalifiseringsprogrammet for flere brukere 

• Mer arbeidsretting i introduksjonsprogrammet gjennom et mer fleksibelt løp. 

• Styrke innsatsen i bekjempelse av barnefattigdom med en ny stilling. 

• Videreføre samarbeidet med enhet for psykososialt arbeid. 

• Styrke samarbeidet arbeid og helse ved å allokere flere ressurser til sykefraværsoppfølging. 

• Pilotprosjekt samarbeid Ullerud helsebygg, arbeidslivssenteret og NAV kontor. Planene går i 

en ny fase da vi ser på mulighetene som ligger i virksomhetsstyring av sykefravær. 

• Styrke kompetansen på kontoret gjennom videreutdanning innen veiledning for 3 veiledere. 

Én er ferdig, to er i gang. 

• Konsolidere ledergruppen, implementere styringspakka, økonomistyring og utøve helhetlig 

ledelse 

• Det etableres utstrakt samarbeid mellom NAV lederne i Follo regionen med mål om å drøfte 

og konkretisere mulige samarbeid på tvers av enhetene. 

 

4.3. Nøkkeltall fra KOSTRA 

Tabellen viser SSBs KOSTRA 10 nøkkeltall for tjenesteområde «Sosialtjenesten»: 

 Frogn Gjennomsnitt (2020) 

Publiserte tall per 15. juni 2021 2020 KG 07 11 Viken Landet u/Oslo Landet 

Sosialhjelpsmottakere 206 11 530 27 654 109 932 130 114 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år 23 2 303 4 609 21 499 23 987 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 
måneder eller mer 79 4 129 11 442 41 747 51 871 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som 
hovedinntekt 32 1 405 3 215 12 924 14 898 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold 60 4 272 11 277 43 475 51 816 

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig 14 930 1 622 8 124 8 881 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 86 6 250 13 821 54 809 65 081 

 

 

  

 

10 KOSTRA= KOmmune STat RApportering 
11 Vedlegg 5 – KOSTRA – Kommunegruppe og symboler 
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4.4. Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret rangerer kommuner innenfor 12 områder/sektorer. Kommunebarometeret 

2021 utarbeides på grunnlag av tall fra kommunen for 2020. 

Frogn havner på en 100. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2021 fra Kommunal 

Rapport 12. Dette er en forbedring fra 116. plass i 2020 og 237. plass i 2019.  

Innenfor området «Sosialtjeneste» er Frogn rangert på 108. plass i 2021. Dette er en forbedring fra 

136. plass i 2020 og 227. plass i 2019.  

Frogn rangeres i 2021 høyt innenfor indikatorene andel på sosialhjelp (18 – 24 år og 25 – 66 år), 

andelen av mottakere som går over 6 måneder på stønad som har individuell plan og andelen som 

går over 6 måneder på stønad som mottar kvalifiseringsstønad (KVP).  

Frogn rangeres lavt innenfor indikatorene snitt stønadslengde for mottakere 25 – 66 år, andel 

sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer, og 10 måneder eller mer. 

 

5. Informasjon og servicenivå 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

• I hvilken grad informerer kommunen innbyggerne tilfredsstillende om deres rettigheter til 

økonomisk sosialhjelp?  

• I hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende servicenivå (tilgjengelig til) overfor søkerne 

av økonomisk sosialhjelp?  

Til disse problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterie: 

• Kommunen skal aktivt informere innbyggerne om sine tjenester 

 

NAV Frogn er lokalisert i Rådhuset, og ledelsen og de ansatte anser at de er en godt kjent tjeneste i 

Frogn kommune. Både av brukerne, andre enheter i kommunen og andre samarbeidspartnere. NAV 

Frogn bruker sine samarbeidspartnere aktivt for å informere om sine tjenester. Gjennom å informere 

de, vil de igjen kunne identifisere og videreformidle potensielle brukere til NAV. 

 

12 Kommunebarometeret - Kommuner (kommunal-rapport.no) 

https://kb.kommunal-rapport.no/kommune/3022
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Informasjon om sosiale tjenester og NAV Frogn ligger ute på Frogn kommunes nettsider og på NAVs 

nettsider. Det informeres også om tiltak og tjenester gjennom lokalavisen Amta og Frogn kommunes 

egen gratis avis som distribueres til alle husstander. 

Frem til Korona-pandemien startet for fullt i mars 2020 hadde NAV Frogn åpningstid i mottaket fra 

12:00 til 14:00 tirsdager og torsdager. NAV er lokalisert i rådhuset sammen med servicetorget. 

I denne tiden kunne nye og eksisterende brukere komme innom (drop-in). Eksisterende brukere skal i 

utgangspunktet avtale neste møte / samtale i løpet av foregående møte / samtale. 

Etter Korona-pandemiens utbrudd ble det innført besøksrestriksjoner, og mottaket måtte stenge sine 

faste åpningstider, og det ble oppfordret til å unngå fysiske møter. Veilederne jobbet hjemmefra, men 

det har alltid vært merkantilt ansatte til stede ved kontoret. Det ble opprettet 3 vakttelefoner for 

sosialtjenesten, og informasjon om disse ble hengt opp på hovedinngangsdøren til rådhuset slik at de 

som ønsket kunne få kontakt.  

Ledelsen ved NAV Frogn opplyser at det per nå ikke er planer om å gå tilbake fra dagens ordning 

med vakttelefon til drop-in slik det var før Korona. De anser at åpningstiden (tilgjengeligheten) i 

praksis er mye større nå. 

Ofte var det nye brukere som tok kontakt i åpningstiden (drop-in), og i stor grad er det nye brukere 

som har tatt kontakt på vakttelefon. Antall henvendelser til mottaket varierer og ligger rundt 2-3 per 

dag. Noen uker flere, noen uker er det færre. Det registreres gjennomsnittlig 16 nye brukere i Socio 

per måned. 

I en årrekke har de ansatte ved NAV Frogn hatt visittkort, og det er praktisert åpenhet om 

epostadresser og telefonnummer. Dette fremkommer også i vedtakene som sendes alle søkere. 

Brukerne har med andre ord direktenummer og epost til sin veileder.  

De ansatte opplyser at de møter også brukerne ute der de ønsker, hjemme, på cafe o.l. Enkelte 

brukere ønsker også å gjennomføre møter på Teams, fordi det kan være lettere å forholde seg til enn 

ved fysiske møter. De bruker mye av sin tid til praktisk bistand, med å være med de rundt å løse 

praktiske gjøremål, og ofte kjører de da brukerne. 

Dersom brukere ønsker å flytte fra Frogn kommune, er de ansatte gjerne med i overføringsmøter med 

ny kommune og NAV-kontor for å sikre gode overganger. De søker helst å gjennomføre slike møter i 

forkant av flyttingen. Dersom det kommer henvendelser fra for NAV Frogn ukjente personer som ikke 

har tilhørighet i Frogn, legger de ansatte til rette for at personen kan reise til sitt hjemsted og hjelper 

den å komme i kontakt med rette instanser her. Er det en kommune i umiddelbar nærhet av Frogn er 

gjerne de ansatte med på et tilbakeføringsmøte med NAV i hjemkommunen. 
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5.1. Vurdering 

Vi mener servicenivået og tilgjengeligheten til NAV Frogn er god, og vi er enige i at ordningen med 

vakttelefoner i realiteten vil gjøre NAV mer tilgjengelig enn før. Det bør gjøre det enkelt å oppsøke 

informasjon, råd og veiledning.  

Dette kan også forebygge noen av utfordringene vi mener den statlige kanalstrategien kan gi for de 

kommunale brukerne av NAV. Den statlige kanalstrategien har som mål å lede brukerne bort fra den 

tradisjonelle skranken og over på nye digitale løsninger for kommunikasjon mellom NAV og brukerne. 

Dette er ment å bidra til å utnytte ressursene i NAV bedre. Men dette kan gi utfordringer for brukerne 

av de kommunale tjenestene, som i en del tilfeller kan sies å ha en annen type utfordringer enn 

flertallet. Vi tenker for eksempel på personer som har behov for sosialhjelp grunnet i rusproblematikk 

og psykiske lidelser, sammenlignet med arbeidssøkere, som ofte har andre behov for kontakt. 

Vi mener det er grunnlag for å kunne si at Frogn kommune aktivt informerer sine brukere og 

potensielle brukere. De har en god informasjon om sosiale tjenester på sine nettsider, og ser det som 

positivt at de informerer i aviser. Og spesielt positivt mener vi NAV Frogns fokus på å informere som 

seg og sine tjenester til sine samarbeidspartnere i kommune og andre steder, som vil kunne møte og 

fange opp potensielle brukere av NAVs tjenester.  

Vi vil også vise til at servicenivå kan ses i sammenheng med ressurser som omtales i kapittel 10, og at 

informasjon kan ses i sammenheng med samarbeid og samhandling som omtales i kapittel 6. 

 

6. Kartlegging og samhandling 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• I hvilken grad har NAV rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til tjenestetilbud 

og samhandling av tjenester? (Samhandling mellom NAV, kommunen og andre offentlige 

myndigheter) 

Problemstillingen anses å være av deskriptiv art, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier. 

 

6.1. Kartlegging av behov 

NAV Frogn benytter et kartleggingsskjema som inneholder en rekke punkter i forhold til familie, helse 

(fysisk, psykisk, og rus), bolig, arbeid, økonomi, utdanning, ressurser og uformell kompetanse og mål 

for fremtiden. Dette avsluttes med en vurdering av bistandsbehov. 
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De ansatte opplyser at kartlegging er en dynamisk prosess som i realiteten fortsetter så lenge man er 

bruker av tjenester hos NAV. Men når NAV mottar en henvendelse fra en for dem ukjent person gjør 

man en innledende kartlegging av personens situasjon.  

Først avklares det om personen har en tilhørighet til Frogn kommune. Hvis personen er innbygger i 

Frogn gis det opplysning, råd og veiledning om plikter og rettigheter i forhold til lov om sosiale 

tjenester. Videre kartlegges bosted, om husleie er forenlig med økonomisk selvstendighet, eller om 

det forventes at personen finner et rimeligere leieforhold. Deretter avklares helsesituasjonen, fysisk 

og psykisk, og om personen kan ha rett til andre helserelaterte ytelser i NAV som 

arbeidsavklaringspenger, sykepenger mm. Så kartlegges arbeidsforhold og eventuell rett til 

dagpenger. Er personen i jobb, mellom jobber eller varig uten arbeid. Har personen rusrelaterte 

utfordringer, evne til å bo og arbeide selvstendig, familie, nettverk, ensom og isolert. Personens 

økonomiske situasjon (formue) kartlegges også. Her avklares det hvordan NAV skal forholde seg til 

eventuelle verdier, og det skal kreves salg, eller om det skal ses på som en midlertidig bistand hvor 

man ikke skal behøve å realisere formuer til inntekter. 

Der det fremkommer i kartleggingen at ikke har tilhørighet til Frogn kommune, og ikke har planer om 

å bosette seg her, kontakter NAV Frogn rett NAV kontor i hjemkommunen og informerer om 

situasjonen. Det informeres om at personen kommer tilbake, og har behov for hjelp. Personen vil få 

støtte i form av reisepenger og til et livsopphold frem til personen kan komme i møte på det NAV 

kontoret vedkommende tilhører. Ofte innebærer dette også kjøp av midlertidig bosted i samme 

periode, samt en dag eller to ekstra slik at NAV kontoret på hjemstedet får tid til å områ seg etter 

møtet. Avhengig av personens hjemkommune er det stor variasjon i tiden det tar før et slikt møte kan 

gjennomføres. NAV Frogn prioriterer å bruke tid på disse sakene for at vanskeligstilte mennesker skal 

ha forutsigbarhet når de reiser tilbake, og at sakene ikke «glipper», at de blir gående uten hjelp. Er 

hjemkommunen i «umiddelbar» nærhet av Frogn, blir de ansatte gjerne med på et 

tilbakeføringsmøte ved hjemkommunens NAV kontor.  

6.2. Samhandling mellom tjenester 

NAV Frogn har samarbeid og samhandling med mange om sine brukere og sitt tilbud til innbyggerne. 

Det er også inngått avtale med flere 13. 

I strategidokumentet for NAV Frogn fremheves behovet for økt samarbeid utover egen 

kommunegrense. Her vektlegges det at det er naturlig for Frogn å fortsette og utforske og forberede 

et utvidet NAV-samarbeid rundt flere tjenester, som følge av endringer i rammebetingelser. Målet er 

at det i året som kommer skal utredes videre hvilke tjenester dette bør gjelde og i hvilket omfang og 

form et slikt samarbeid bør ha. 

Til grunn for NAV Frogns drift og hvilke kommunale tjenester innbyggerne skal tilbys gjennom NAV 

Frogn ligger partnerskapsavtalen mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten. 

 

13 Se Referanser for en oversikt over avtalene. 
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Samarbeidsavtalen med barneverntjenesten i Frogn har som formål å sikre at NAV og 

barnevernstjenesten i Frogn har et kvalitativt godt samarbeid for å sikre en god helhetlig oppfølging 

av brukere som har behov for tiltak fra begge. 

Sosial tjenester og rustjenesten i Frogn har faste samhandlingsmøter hver måned.  

Frogn kommunes har også et samarbeid rundt SLT-arbeidet (Samordning av lokale rus og 

kriminalitetsforebyggende tiltak). Målet er å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for 

barn og unge, at de skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers 

av etater og faggrupper. I dette arbeidet bidrar mange enkeltpersoner og offentlige instanser, og 

modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi, relevante kommunale 

enheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. I Frogn deltar kommunen med enhet for psykososialt 

arbeid (EPA), Frognskolen, beredskapskoordinator, kultur. Foruten politiet deltar også videregående 

skole, trossamfunn, barnehage og flyktningetjenesten ved behov. 

Gjennom å møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og bli kjent med hverandres 

arbeidsmåter og kulturer, skal dette bidra til å gjøre det enklere å drive målrettet forebygging. Når 

signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og 

overlapping reduseres. 

En plan for psykososialt kriseteam i Frogn kommune er under utarbeidelse. Psykososial oppfølging 

har som mål å fremme mestring i en akutt fase, opprettholde sosial fungering, og bidra til at 

reaksjoner og symptomer dempes. Formålet er å forebygge framtidige helseproblemer og/eller 

sosiale problemer, og bidra til god livskvalitet på sikt. NAV Frogn er representert i kommunens 

kriseteam, og de har vurdert at dette vil forenkle tilgjengeligheten til NAVs tjenester for innbyggere 

som er i krise. NAV opplyser at det er stort fokus på å utvikle rutiner for og kvaliteten på kommunens 

kriseteam. 

Psykososialt kriseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig innsats ved 

kriser, og at rammede og berørte får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging og støtte i etterkant 

av kritiske hendelser. Kriseteamet består av 8 navngitte personer som er ansatt i ulike enheter i Frogn 

kommune, samt Kirken.   

Bolig er grunnleggende for innbyggerne og NAV Frogn har et samarbeid med boligkontoret. 

Sosialtjenesten søker å påvirke det boligsosiale arbeidet, samt bistå den enkelte bruker ved behov for 

både akutt og fast bolig. NAV er fast representant i kommunens tverrfaglige boligtildelingsmøte.  

I samarbeid med Boligkontoret vurderes det årlig om det er potensielle innbyggere som kvalifiserer 

til Startlån fra Husbanken.  

I tillegg jobbes det forebyggende for å unngå utkastelser, gjennom månedlige møter med 

boligkontoret og økonomiavdelingen for å følge opp eventuelle husleierestanser. 

NAV opplyser også at det er samarbeid med Namsmannen og strømselskaper. NAV blir alltid 

kontaktet ved begjæringer om utkastelser av bolig eller ved stengning av strømabonnementer. 
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Sosialtjenesten og gjeldsrådgiver tar i slike tilfeller kontakt for å undersøke, gi råd og veiledning og 

eventuelt ta imot søknader om økonomisk sosialhjelp, 

Frogn kommune har også startet opp et prosjekt som kalles «Housing first». Housing First er en 

tilnærming som bygger på prinsippet om at bolig er et grunnleggende behov som må være dekket 

før man kan ta fatt på mer komplekse prosesser som rehabilitering og behandling. Målet med 

prosjektet er å iverksette Housing first som metode for å løse kommunens felles utfordringer i det 

boligsosiale arbeidet rettet mot innbyggere med utfordringer knyttet til rusavhengighet og psykisk 

sykdom.  

Prosjektplan startet med forandring av prosjektet våren 2021, og målet er at arbeidsmetodikken skal 

være implementert og klar til bruk fra januar 2022. Prosjektet er organisert med styringsgruppe, 

referansegruppe / brukerråd, prosjektgruppe og arbeidsgruppe, og består av representanter fra et 

bredt spekter av kommunale tjenester. 

De ansatte gir uttrykk for at de har tilgang på den kompetanse som de har behov for rundt i egen 

organisasjon, i egen kommune, eller hos Statsforvalter og andre samarbeidspartnere. 

6.3. Vurdering 

Gitt at dette er en deskriptiv problemstilling, og det derfor ikke er utledet revisjonskriterier å måle 

NAV Frogns praksis opp mot, har vi ikke utledet noen revisjonskriterier som vi kan gjøre vurderinger 

opp mot. Vårt inntrykk etter denne gjennomgangen er at brukerne kartlegges raskt og godt, og at det 

samhandles godt med andre deler av NAV Frogn, Frogn kommune og andre eksterne aktører i 

kartleggingen og i arbeidet med å finne gode tiltak for brukerne. 

Vi vil også vise til at samarbeid og samhandling kan ses i sammenheng med informasjon som omtales 

i kapittel 6. 

 

7. Saksbehandling 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

• I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen økonomisk 

sosialhjelp?  

• Er kommunens saksbehandling av klager på økonomisk sosialhjelp innenfor regelverket?  

Til disse problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Søknader om økonomisk stønad skal behandles uten ugrunnet opphold, og den enkelte 

søknads hastegrad skal vurderes konkret. Reglene om foreløpig melding i 

forvaltningsloven § 11 a skal overholdes. 
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• Ved klage på vedtak om stønad skal Nav om nødvendig bistå klageren i å sette opp klagen. 

• Nav skal selv vurdere om vedtaket skal gjøres om, helt eller delvis. Nav må gjøre de 

undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom vedtaket ikke gjøres helt om, skal det sendes 

Fylkesmannen for klagebehandling. 

 

7.1. Saksbehandlingstid 

Nedenfor følger en oversikt fra NAV Frogn over antall vedtak og saksbehandlingstid: 

 2019 2020 2021 * 

Antall vedtak Alle 1239 1307 895 

 Av disse: Økonomisk stønad 1052 1098 776 

  Nødhjelp 78 84 47 

  §17 vedtak 47 61 29 

  Kvalifiseringsstønad 27 16 11 

  Intro og andre saker 35 48 32 

Saksbehandlingstid Inntil 1 uke 521 670 502 

 1 - 2 uker  298 240 134 

 2 - 3 uker 156 145 100 

 3 - 4 uker 127 86 49 

 1 - 2 måneder 55 37 27 
 

* = Statistikk mottatt fra NAV Frogn 20. oktober 2021    

 

Nav Frogn har i sin forklaring til tallene for saksbehandlingstid oppgitt at alle søknader behandles 

uten unødvendig opphold, når all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Saksbehandlingstid utover 3 

uker skyldes hovedsakelig at NAV Frogn venter på å få nødvendig dokumentasjon. Hvis bruker ikke 

har levert tilstrekkelig dokumentasjon blir det sendt brev til bruker med frist på å levere den 

nødvendige dokumentasjonen, med frist inntil 14 dager for å gi bruker mulighet til å skaffe den 

nødvendige dokumentasjonen. Søknader om nødhjelp behandles umiddelbart. 

Videre opplyses det at det ofte er lang saksbehandlingstid i saker som gjelder omfattende 

tannbehandling. Dette skyldes at NAV Frogn ikke kan fatte vedtak før rådgivende tannlege har 

vurdert kostnadsoverslaget fra tannlegen, og vurdert om behandlingen det søkes om skal dekkes 

etter Lov om sosiale tjenester.  

De ansatte har i samtaler gitt uttrykk for at manglende dokumentasjon fra bruker i hovedsak er 

årsaken der hvor saker ikke avgjøres i løpet av et par dager. I enkelte saker må man avvente 

«spesialist-uttalelser», og det kan drøye en god stund før de foreligger. 
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7.2. Klagesaksbehandling 

Nedenfor følger en oversikt fra NAV Frogn over antall klager og hvilke utfall klagene har hatt: 

 2019 2020 2021 * 

Antall klager mottatt 8 11 5 

Av disse:    

 Trukket eller avvist pga at de ikke oppfyller formalkrav 1 1 1 

 Omgjort / endret av NAV Frogn 5 7 2 

 Videresendt Statsforvalter 2 3 2 

 Av disse:    

  Stadfestet av Statsforvalter 2 3 2 
 

* = Statistikk mottatt fra NAV Frogn 20. oktober 2021 
 
Nav Frogn har i sin forklaring til tallene for klager opplyst at de vurderer alle klager på nytt, og at det 
ofte fremkommer nye opplysninger i klagen som har betydning for sakens utfall. Alle klager som ikke 
omgjøres til søkers gunst etter nye opplysninger blir sendt til Statsforvalter for endelig avgjørelse. 

Utfall på klagesaker som sendes til statsforvalteren kan være: 

• Avvist klage 

• Innvilget klage 

• Opphevet vedtak 

• Stadfestet vedtak 

• Endret vedtak 

• Delvis endret vedtak 

• Avslag på klage 

 

At et vedtak avvises betyr at statsforvalteren ikke anser at det skal realitetsbehandles. At et vedtak 

oppheves innebærer at saken returneres til det lokale Nav‐kontoret for ny saksbehandling. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidl. Fylkesmann i Oslo og Viken) publiserer informasjonsskriv med 

statistikk 14 som omhandler klagesaker etter lov om sosiale tjenester i NAV og vedtak etter 

forvaltningslovens § 36.  

  

 

14 Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidl. Fylkesmann i Oslo og Viken) – Informasjonsskriv nr 1/2021 + nr 1/2020 + nr 1/2019  
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For perioden 2018 til 2020 er følgende statistikk publisert: 

 2020  2019  2018  

Alle klager 3  3  8  

Utfall • Stadfestet 3 100,0 % 2 66,7 % 6 75,0 % 

 • Avvist   1 33,3 % 1 12,5 % 

 • Opphevet     1 12,5 % 

       

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid *       

 • Frogn 0,4  1,1  0,9  

 • Oslo og Viken 3,1  3,0  3,3  

  o Korteste 0,4  0,8  0,9  

  o Lengste 10,8  9,6  7,5  
 

 
* Gjennomsnittlig saksbehandlingstid = fra Nav-kontoret mottok klagesaken og frem til 

oversendelse av saken til Statsforvalteren.  
 

De ansatte opplyser at de opplever å få er noen klager, men at dette er veldig få. De veileder brukere 

som ønsker å klage på vedtak, og bistår de også med å lage klager. De mener det det lave antallet 

klager kan skyldes at de gir en god informasjon om regelverket og at brukerne gis gode forklaringer 

for hvorfor vedtak blir slik de blir. 

7.3. Vurdering 

Vi mener det er grunnlag for å kunne si at NAV Frogn behandler søknader uten ugrunnet opphold. Vi 

har ingen bemerkninger til saksbehandlingstiden ut fra de tallene vi er forelagt av NAV Frogn. De aller 

fleste sakene avgjøres innen tre uker, og kun et fåtall strekker seg ut over en måned. Vår erfaring 

tilsier at det i et antall saker vil mangle dokumentasjon, og at dette i en liten andel av sakene vil være 

vanskelig å få inn selv om NAV har gode rutiner for å etterspørre slik dokumentasjon.  

Vi mener det er grunnlag for å kunne si at NAV Frogn bistår brukerne med å klage, gjør vurderinger av 

om klager skal omgjøres og sender de klager de ikke selv omgjør til Statsforvalter. Vi mener at NAV 

Frogn har en god behandling av klager. Dette bygger på to forhold. For det første omgjøres et antall 

saker i forbindelse med revurderingen av saken som skal skje før klagen eventuelt sendes videre til 

Statsforvalter. For det andre opprettholdes NAV Frogns vedtak i et høyt antall av saker hvor klagen 

sendes videre til Statsforvalter. Statistikken fra Statsforvalter viser at de kun har opphevet vedtaket i 

en av de 14 sakene som er videresendt i de tre årene fra 2018 til 2020.  
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8. Frivillig forvaltning 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• I hvilken grad tilbyr kommunen frivillig forvaltning (økonomisk rådgivning) til de som har 

behov?  

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør bruke frivillig forvaltning som et virkemiddel for å bidra til økonomisk 

trygghet 

 

Først vil vi vise til følgende definisjoner og begrepsforklaringer som er hentet fra NAVs nettsider: 

Frivillig offentlig forvaltning 15 

 Definisjon 

 «avtale om administrasjon av hele eller deler av en brukers personlige økonomi» 

 Begrepsforklaring 

 «Med frivillig offentlig forvaltning av en enkelt persons økonomi, forstås her at 

vedkommende overlater helt eller delvis til det offentlige å disponere sine midler 

til dekning av nødvendig livsopphold og andre forpliktelser som følger av avtalen 

om forvaltning.» 

«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.» 

 
Tvungen forvaltning 16 

 Definisjon 

 «vedtak om at en ytelse etter folketrygdloven helt eller delvis skal utbetales til 

et NAV-kontor eller til en annen person i stedet for til den som har rett til 

ytelsen» 

 Begrepsforklaring 

 «Dersom en person ikke er i stand til å disponere ytelsen selv på grunn av 

sinnslidelse, psykisk utviklingshemning, alvorlig mental svekkelse, hjerneskade, 

eller misbruk av berusende eller bedøvende midler, kan ytelsen utbetales til en 

annen person eller til et Nav-kontor. Det samme gjelder når en person åpenbart 

 

15 https://data.nav.no/begrep/BEGREP-45 
16 https://data.nav.no/begrep/BEGREP-44 

https://data.nav.no/begrep/BEGREP-45
https://data.nav.no/begrep/BEGREP-44
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bruker sine trygdeytelser til skade for seg selv eller en person som han eller hun 

forsørger eller plikter å forsørge.» 

«Ytelsen skal disponeres til beste for den som har rett til den.» 

«Som hovedregel må det gjøres forsøk på å inngå avtale om frivillig forvaltning 

før det fattes vedtak etter § 22-6. Dersom forsøk på å inngå avtale om frivillig 

forvaltning ikke har ført frem, eller det ikke har vært ansett som hensiktsmessig å 

prøve å få i stand en avtale, må dette fremgå av vedtaket.» 

 

Nedenfor følger en oversikt fra NAV Frogn over antall brukere med frivillig og tvungen forvaltning: 

 2019 2020 2021 * 

Antall brukere med frivillig forvaltning 14 10 8 

Antall brukere med tvungen forvaltning 2 2 2 
 

* = Statistikk mottatt fra NAV Frogn 20. oktober 2021    

 

De ansatte opplyser at en årsak til at de har få brukere på frivillig forvaltning er at de forsøker å få de 

som anses å ha nytte av dette over på en ordning med verge i stedet. Da dette anses å hjelpe de på 

mange flere områder enn kun økonomisk. Dette har vært en bevisst satsing ved NAV Frogn over flere 

år. 

Nav Frogn har i sin forklaring til tallene for frivillig forvaltning opplyst at de ikke har oversikt over hvor 

mange innbyggere i kommunen som har verge. Det er Statsforvalter som fatter vedtak og NAV Frogn 

blir ikke orientert om hvem som får vedtak om vergemål. Dette gjelder også i saker hvor NAV Frogn 

bistår brukere med å søke om verge. 

 

8.1. Vurdering 

Frivillig forvaltning er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tiltak som kan brukes for å hjelpe brukere 

som har utfordringer med å styre sin økonomi. 

Vi anser det som positivt at NAV Frogn fokuserer på å hjelpe de som kan ha behov for frivillig 

forvaltning til å søke om verge. En verge vil i tillegg til å hjelpe brukeren med økonomiske forhold, 

også kunne hjelpe med mange andre praktiske formål. 
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9. Kvalifiseringsprogrammet – KVP 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• I hvilken grad benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med intensjonene i 

regelverket?  

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kvalifiseringsprogrammet skal tilbys personer med vesentlig nedsatt arbeids- og 

inntektsevne, med behov for tett og koordinert bistand, som kan nyttiggjøre seg 

programmet og som ikke har rettigheter etter andre ordninger. 

• Kvalifiseringsprogrammet skal være helårig, på full tid, og det skal vise en progresjon mot å 

gjøre deltageren klar for arbeidslivet. 

 

 

Nedenfor følger en oversikt fra NAV Frogn over antall brukere som har vært med på 

kvalifiseringsprogrammet: 

 2019 2020 2021 * 

Antall brukere på KVP 6 9 7 
 

* = Statistikk mottatt fra NAV Frogn 20. oktober 2021    

 

Nav Frogn har i sin forklaring til tallene for KVP opplyst at Covid 19 har medført en del begrensninger i 

mulighetene på det ordinære arbeidsmarkedet, og at ulike statlige tiltak og virkemidler som har vært 

igangsatt som satsingsområde under pandemien er benyttet. 

NAV Frogn har oversendt aktivitetsplan for de 7 som er deltagere i programmet per 15. oktober 2021. 

Aktivitetsplanene viser hvilke aktiviteter som gjennomføres nå, hva som planlegges og hva som er 

fullført og / eller avbrutt. Aktivitetsplanene viser ikke oversikt over hva de 37,5 timene per uke fylles 

med. 

Fra planene kan vi se at 6 av de 7 er i aktivitet gjennom jobbrelaterte aktiviteter og/eller AMO-tiltak. 

Den siste er i en mellomfase hvor man skal planlegge veien videre, utarbeide ny plan og ha overgang 

til ny veileder hos NAV, etter at tidligere arbeidstrening er avsluttet. I alle aktivitetsplanene fremgår 

det at har deltatt og skal delta på samlinger om jobbsøking. 

De ansatte opplyser at de jevnlig går gjennom sine «brukerlister» for å se om KVP kan være aktuelt 

for flere. Dette inkluderer en vurdering av om bruker fyller vilkår for Kvalifiseringsprogrammet, som 

vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og behov for tett og koordinert oppfølging for å komme ut 

i jobb. Samtidig sjekkes det at bruker ikke har andre rettigheter etter folketrygdloven. Men det 
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oppleves at det er et «rekrutteringsproblem» til kvalifiseringsprogrammet. Noen brukere er i en 

situasjon der de kan hjelpes med enklere tiltak, andre har sykdom som gjør at de har krav på statlige 

ytelser (for eksempel arbeidsavklaringspenger), og atter andre fungerer så svakt pga helse- eller 

rusrelaterte utfordringer, at det ikke er realistisk å gjennomføre kvalifiseringsprogrammet. 

 

9.1. Vurdering 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal gi deltakerne en planlagt aktivitet på 37,5 timer i uken over 2 år. 

Programmet skal vise en progresjon og gjøre deltakerne i stand til å gå over i arbeid.  

I praksis opplever mange kommuner – og Frogn er blant dem – en form for «rekrutteringsproblem» 

til kvalifiseringsprogrammet. De som står igjen som mulige deltakere i kvalifiseringsprogrammet, er 

færre enn det lovgiver så for seg da ordningen ble innført. Det er rett og slett ikke så mange brukere 

som de så for seg som fungerer så godt at de kan være med i programmet, men ikke så godt at de 

lettere kan hjelpes på andre vis. 

Vi mener det lave antallet personer som har vært deltagere på KVP i Frogn underbygger dette 

dilemmaet om at målgruppen er mindre enn forutsatt når man lagde dette tiltaket.  

For helhetens skyld nevner vi at loven ble endret med virkning fra 1. januar 2019, der hensikten var å 

utvide muligheten til å tilby kvalifiseringsprogrammet8. Av lovproposisjonen kapittel 3.1 går det fram 

at da kvalifiseringsprogrammet ble innført, ble det beregnet at 15 600 brukere hadde behov for et 

program. Samtidig regnet man med en årlig tilstrømming på 5 400 nye brukere. Ved utgangen av 

2010 var det 8 801 deltakere i programmet. Fra 2011 har antall deltakere gått ned. Ved utgangen av 

2017 var det i underkant av 5 400 deltakere i kvalifiseringsprogrammet.  

Vi har merket oss det Nav Frogn har opplyst om at de regelmessig har gått gjennom egne lister for 

nettopp å identifisere om det er noen av de litt svakere fungerende stønadsmottakerne som kanskje 

kunne (burde) inkluderes i programmet, slik intensjonen med lovendringen var.  

Vi mener at bruken av timeplaner og -lister i tillegg til aktivitetsplanene kan styrkes. 
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10. Ressurser og kompetanse 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

• Har NAV ressurser (økonomisk og faglig) for å ivareta brukers sine rettigheter og behov?  

• Har NAV kompetanse for å ivareta brukers sine rettigheter og behov? 

Til disse problemstillingene har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Arbeidsgiver må kartlegge de ansattes kompetanse, virksomhetens kompetansebehov, 

utforme en tiltaksplan for kompetanseutvikling og følge opp denne. 

 

De ansatte gir uttrykk for at de har tilstrekkelige tid (ressurser) til å utføre sine oppgaver på en måte 

som gjør at de kan gi brukerne gode og tilpassede tilbud og tjenester. De gir også uttrykk for at de har 

tilgang på den kompetanse som de har behov for rundt i egen organisasjon, i egen kommune, eller 

hos Statsforvalter og andre samarbeidspartnere. 

NAV Frogn har utarbeidet en kompetanseplan 17.Denne tar utgangspunkt i at det skal gjennomføres 

«Læringsverksteder» innenfor et utvalg tema, med hyppighet på 2 til ganger per år per tema. 

Ansvaret for å gjennomføre Læringsverkstendene er også fordelt, og denne kan delegere ansvar fra 

gang til gang, hente inn kompetanse utenfra, fasiliteter case og gruppearbeid eller en kombinasjon av 

disse. 

Leder ved NAV Frogn har opplyst at kompetanseplanen er en rullerende plan, som ikke er ment å ha 

en sluttdato. Den skal sikre et kontinuerlig fokus på læring, kunnskapsoppdatering og 

kompetanseutvikling, og tiltakene som beskrives er enten gjennomført eller «i arbeid». 

Videre skal opprettelse av nye praksisfellesskap stimulere til læring i praksis. I høst er det 

gjennomført en tverrfaglig workshop knyttet til praksisfellesskap rundt flyktninger. Dette er et 

eksempel på hvordan NAV Frogn sikrer jobber med kompetansedeling og samhandling. 

De ansatte opplyser at det er gode muligheter for å videreutvikle og oppfriske kompetanse gjennom 

kurs og etter-/videreutdanning, fagdager, faglige tema på kontormøter, kurs hos Statsforvalter og 

andre, faglige samarbeidsfora mm, og at ledelsen ved NAV Frogn er positive til å benytte tid til dette.  

De ansatte har lag erfaring fra NAV Frogn og tilsvarende relevante arbeidsplasser. Mange har jobbet 

der i mange år, og det er veldig få som slutter ved kontoret. Dette fremheves av de ansatte som en 

stor styrke og trygghet. Av de som jobber med sosiale tjenester ved NAV Frogn har flertallet 10 år 

eller lengre erfaring fra NAV kontorer. 

 

17 Kompetanseplan for NAV Frogn 2021 
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Kompetanseoversikten viser at alle ansatte ved kontoret har utdannelse som bachelor i sosialt 

arbeid, med unntak av en ansatt som er Bachelor i arbeids- og velferdsfag. I tillegg har det er ansatte 

med videreutdanning innen rus og avhengighetsproblematikk, juss, karriereveiledning og 

prosessorientert ledelse. En av de ansatte har en mastergrad i juss, og en har en mastergrad i 

organisasjon og ledelse og er klinisk sosionom. 

 

10.1. Vurdering 

Vårt inntrykk etter gjennomføringen av dette prosjektet, og intervjuer med de ansatte og ledelsen 

ved NAV Frogn, er at kontoret har tilstrekkelig med ressurser til å ta seg tid til å gjøre en god 

kartlegging av brukerne for å gi de gode og tilpassede tjenester. I tillegg har vi inntrykk av at de 

ansatte kan ta beslutninger basert på en bred kompetanse, når man ser på den kompetanse og 

erfaring som den enkelte besitter, kollegaer i NAV og i egen kommune, samt gjennom de samarbeid 

de er med i. Ledelsen ved NAV Frogn virker å ha god oversikt over kompetansen i enheten, og 

prioriterer kompetanseheving, kompetansedeling og erfaringsutveksling høyt. 

Vi vil også vise til at ressurser kan ses i sammenheng med servicenivå som omtales i kapittel 10. 

 

11. Selvhjulpne brukere 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• I hvilken grad bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne 

selvhjulpne?  

Problemstillingen anses å være av deskriptiv art, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier. 

 

Hvorvidt økonomisk sosialhjelp / økonomisk stønad bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne, vil blant 

annet kunne belyses gjennom å se på utviklingen i kommunens sosialutbetalinger de senere årene. 

Dette kan være faktorer som; 

• Hvor mange stønadsmottakere som ikke lenger mottar stønad.  

o Men det vil her kunne være noe uklart om hvorfor de ikke lenger mottar stønad. 

Årsaken kan ligge i at de har blitt selvhjulpne gjennom jobb, KVP eller andre ytelser. 

Det kan også være årsaker som flytting eller død. 

• Utvikling (trend) og fordeling av sosialhjelpsutgifter på type stønad.  

• Utvikling i sosialhjelpsutgifter fordelt på kjønn og alder på stønadsmottakere.  

• Hvor lenge de enkelte stønadsmottakerne har mottatt ytelser.  
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• Andel personer som har mottatt ytelser med årlige beløp over visse grenser over et visst 

antall år.  

• Andel av utgiftene som går til personer som har mottatt ytelser i et visst antall år.  

• Utskifting av stønadsmottakere.  

o Med dette så menes hvor mange "nye" kommer inn, og hvor mange mottar ikke lenger 

ytelser det enkelte år. 

Kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp utgjøres av tre hovedelementer; antall mottakere av 

sosialhjelp, størrelsen på sosialhjelpsutbetalingene og hvor lenge brukere mottar økonomisk 

sosialhjelp. Kommunenes utfordringer ligger hovedsakelig i antall stønadsmottakere og lengden på 

stønadsperioden. 

De ansatte opplyser at de jobber kontinuerlig med fokus på at innbyggere i Frogn kommune skal 

sikres økonomisk selvstendighet. En utfordring som nevnes spesielt i den forbindelse er et generelt 

høyt husleienivå i kommunen, på både kommunale og private utleieboliger.  Dette forsterkes av at 

myndighetene har satt høye krav til boliglån, og da vil eksempelvis personer med uføretrygd eller 

enslige forsørgere med i utgangspunktet en relativt god inntekt sitte igjen uten tilstrekkelig midler til 

livsopphold. Og selv med laveste sats på uføretrygd vil man ha for høy inntekt til å få bostøtte fra 

Husbanken. NAV Frogn forsøker derfor å ikke gi depositumsgarantier ved husleier som er så høye i 

forhold til husstandens inntekter at de vil havne i «fattigdomsfellen» og må søke økonomisk 

sosialhjelp hver måned. 

NAV Frogn opplyser at det har oppstått en ny utfordring ved at Husbanken ikke vil yte bostøtte til 

innbyggere som bor i leiligheter som ikke er godkjent for utleie i matrikkelregisteret. Mange 

utleieboliger har ikke denne godkjenningen, og innbyggerne vil dermed miste eller ikke få denne 

støtten. 

 

11.1. Utvikling i sosialhjelpsutgifter 

Tabellen under viser en oversikt over utbetalinger av økonomisk sosialhjelp i Frogn kommune fordelt 

på kjønn og alder. Tallmaterialet er innhentet fra Frogn kommunes (NAV Frogn) fagsystem innenfor 

sosiale tjenester (Socio). Tallene gjelder fra januar 2016 til og med juni 2021.  

Tallene som er presentert i rapporten inkluderer utgifter til sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og 

introduksjonsprogrammet. NAV Frogn opplyser at de også mottar innskudd i form av forskutterte 

trygdeytelser. Dette utgjorde for perioden 2016 til juni 2021 kr 6.231.500,- i refusjon fra etterbetalte 

trygdeytelser. 
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Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * Totalsum 

T.o.m. 19 557 417 300 472 324 441 262 155 208 779 55 438 1 708 702 

Menn 331 597 214 973 245 447 73 366 98 484 37 896 1 001 762 

Kvinner 225 820 85 499 78 994 188 789 110 295 17 542 706 940 

20 – 29 år 4 021 343 4 837 708 4 329 030 3 122 178 2 752 923 1 486 345 20 549 526 

Menn 2 611 888 3 216 240 2 429 354 1 814 599 1 461 199 772 763 12 306 044 

Kvinner 1 409 455 1 621 468 1 899 676 1 307 579 1 291 724 713 582 8 243 482 

30 – 39 år  7 383 604 7 235 237 5 534 380 5 181 304 4 352 724 2 161 438 31 848 686 

Menn 4 276 809 4 048 365 3 996 357 3 730 890 2 695 400 1 014 709 19 762 531 

Kvinner 3 106 795 3 186 872 1 538 022 1 450 413 1 657 324 1 146 729 12 086 155 

40 – 49 år  4 760 653 5 812 831 6 728 246 4 991 005 5 136 539 2 276 782 29 706 056 

Menn 2 985 470 3 834 202 4 117 892 2 817 386 3 114 821 1 222 015 18 091 788 

Kvinner 1 775 183 1 978 629 2 610 354 2 173 619 2 021 718 1 054 767 11 614 269 

50 – 59 år  2 541 642 2 393 534 2 140 471 1 959 266 1 925 293 1 128 750 12 088 955 

Menn 1 131 148 1 030 557 925 530 739 313 1 161 092 550 325 5 537 966 

Kvinner 1 410 493 1 362 977 1 214 941 1 219 953 764 201 578 424 6 550 990 

60 – 69 år 409 897 542 427 409 861 504 448 695 449 521 529 3 083 611 

Menn 262 226 333 499 269 426 149 210 469 938 337 535 1 821 834 

Kvinner 147 671 208 928 140 435 355 238 225 511 183 994 1 261 778 

F.o.m. 70 år 155 697 34 276 120 515 55 278 24 926 13 785 404 477 

Menn 111 327 5 299 75 839 9 791   202 256 

Kvinner 44 370 28 977 44 676 45 487 24 926 13 785 202 221 

Totalt 19 830 252 21 156 485 19 586 943 16 075 633 15 096 633 7 644 067 99 390 013 

Menn 11 710 466 12 683 136 12 059 844 9 334 555 9 000 935 3 935 244 58 724 179 

Kvinner 8 119 787 8 473 349 7 527 099 6 741 078 6 095 698 3 708 823 40 665 834 

* = Tall for 2021 er januar til og med juni. 

 

Tabellen over viser at utviklingen i utbetalinger har hatt en synkende trend siden 2017. For 2021 ser 

trenden ut til å fortsette.. Utbetalingene for første halvår ligger lavere enn halvparten av 

utbetalingene i 2020. NAV Frogn opplyser at stønader utbetales til en hovedmottaker for husstanden, 

uavhengig av husstandens størrelse. At den som søker vil få utbetalt hele husstandens/familiens 

ytelse vil derfor kunne påvirke statistikken. 

Hvis man ser på de forskjellige aldersgruppene i tabellen over, viser det også samme trend, med 

unntak av aldersgruppene 40 – 49 og 60 – 69, som svinger litt opp og ned i perioden. Den største 

andelen av utbetalinger går til aldersgruppen 30 – 39 år, fulgt av aldersgruppene 40 – 49 år, 20 – 29 

år og 50 – 59 år.   

Totalt sett utgjør utbetalingene til menn 59,1 %. Utbetalingene til menn er høyere for alle 

aldersgrupper enn 50 – 59 år. I de tre aldersgruppene 20 – 49 år er utbetalingene til menn vesentlig 

høyere enn til kvinner. 
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11.2. Fordeling av sosialhjelpsutgifter på stønadsmottakere 

Nedenfor følger statistikk over antall personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp utarbeidet på 

bakgrunn av rapporter tatt ut fra Frogn kommunes (NAV Frogn) fagsystem innenfor sosiale tjenester – 

Socio.  

Antall personer som har mottatt utbetalinger av sosiale ytelser fra Frogn kommune (NAV Frogn) det 

enkelte år er: 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 Totalt 

173 224 252 276 300 300 662 
 

Antall personer har mottatt ytelser …                                  Tallene gjelder fra januar 2016 til og med juni 2021 

662 … i ett eller flere av årene i perioden  

33 … i alle årene i perioden  

40 … i 5 av de 6 årene i perioden  

66 … i 4 av de 6 årene i perioden  

83 … i 3 av de 6 årene i perioden  

174 … i 2 av de 6 årene i perioden  

266 … i 1 av de 6 årene i perioden  

222 .. i minst 3 av de 6 årene i perioden  
 

Antall personer har mottatt ytelser …                                         Tallene gjelder fra januar 2016 til og med 2020 

271 … med årlig beløp over kr 50.000, - i ett eller flere av årene i perioden  

13 … med årlig beløp over kr 50.000, - i alle årene i perioden  

174 … med årlig beløp over kr 100.000, - i ett eller flere av årene i perioden  

8 … med årlig beløp over kr 100.000, - i alle årene i perioden  

112 … med årlig beløp over kr 150.000, - i ett eller flere av årene i perioden  

4 … med årlig beløp over kr 150.000, - i alle årene i perioden  

24 … med årlig beløp over kr 250.000, - i ett eller flere av årene i perioden  

1 … med årlig beløp over kr 250.000, - i alle årene i perioden  

11 … med årlig beløp over kr 150.000, - i minst 4 av de 5 årene i perioden  

26 … med årlig beløp over kr 150.000, - i minst 3 av de 5 årene i perioden  

63 … med årlig beløp over kr 150.000, - i minst 2 av de 5 årene i perioden  

2 … med årlig beløp over kr 250.000, - i minst 4 av de 5 årene i perioden  

6 … med årlig beløp over kr 250.000, - i minst 3 av de 5 årene i perioden  

13 … med årlig beløp over kr 250.000, - i minst 2 av de 5 årene i perioden  
 

Tabellen sier noe om hvor mange år de enkelte har mottatt ytelser og størrelsen på denne. Vi kan se 

at kommunen har hatt 662 unike mottakere i hele perioden fra januar 2016 til juni 2021. Antall som har 

mottatt stønad i det enkelte år har variert fra 224 til 300, når man ser bort fra 2021, som ikke inngår 

med et helt kalenderår.  

Tabellen viser at av de 662 personene, har;  

• 33 personer mottatt en eller annen form for ytelse i hvert av de 6 kalenderårene.  

• 40 personer mottatt en eller annen form for ytelse i minst 5 av de 6 kalenderårene. 

• 112 personer har mottatt til sammen 150.000 kr eller mer i ett av eller flere av kalenderårene. 

• 24 personer har mottatt til sammen 250.000 kr eller mer i ett av eller flere av kalenderårene. 

• 222 personer har mottatt en ytelse i minst 3 av de 6 kalenderårene.  
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Tabellen under viser utskiftningen i mottakermassen for økonomisk sosialhjelp. Antall som har 

mottatt stønad det enkelte år, men ikke året før kan gi en indikasjon på hvor mange nye mottakere 

det er i kommunen. Antall som har mottatt stønad det enkelte år, men ikke året etter kan gi en 

indikasjon på hvor mange som ikke lengre er mottakere. 

Utskifting av mottagermassen 18 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antall som mottok stønad det aktuelle året,       

… men ikke året før        ("INN") X 89 85 74 72 36 

… men ikke året etter      ("UT") 81 99 95 108 81 X 

Netto endring X -10 -10 -34 -9 X 

X = kan ikke måles fordi det vil kreve data utenfor vårt utplukksintervall 
 

Dette kan også si noe om hvorvidt brukerne har blitt selvhjulpne, men her vil det også være andre 

faktorer som ikke kommer frem i datamaterialet, som for eksempel mottakere av statlige ytelser eller 

personer som har flyttet til en annen kommune eller på annen måte ikke lenger mottar stønad fra 

kommunen.  

Størrelse på ytelser 

Tabellene og diagrammene som følger, sier noe om hvor mange mottakere det har vært i de enkelte 

årene, og hvor mye disse har fått utbetalt i løpet av hvert år. 

 

Diagrammet viser at det har vært en liten nedgang i antall personer som mottar ytelser det enkelte år 

i perioden. Diagrammet er basert på følgende tabell. 

 

 

18 Netto endring i mottagermassen kan gi en indikasjon på hvordan volumet på mottagermassen endrer seg. Tallene i tabellen tar 
imidlertid ikke høyde for at en person kan motta ytelser i en periode, for så å være uten en periode, for deretter å motta ytelser igjen. 
Denne vil i så fall kunne regnes flere ganger i løpet av hele perioden. Tallene tar kun høyde for det aktuelle år, og denne personens 
status året før eller etter.  
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Antall personer som  
har mottatt ytelser … 

For det enkelte år …   Totalt * for hele perioden ... 

2016 2017 2018 2019 2020   Minst ett år Alle år 

… det enkelte år 300 300 276 252 224   662 33 

… med inntil 50.000, - 176 170 164 157 138   391 20 

… med over 50.000, - 124 130 112 95 86   271 13 

… med over 100.000, - 79 82 69 57 54   174 8 

… med over 150.000, - 49 52 48 33 34   112 4 

… med over 250.000, - 7 7 10 9 13   24 1 

* Totalt avspeiler antall unike personer – ikke antall personer som i sum over perioden har mottatt beløp i forhold til grenseverdiene. 

Andel som ytes til "langtidsmottakere" 

Tabellen under viser hvor stor andel av de totale utgiftene 19 som er utbetalt gjennom Socio som 

tilfaller de som har mottatt ytelser i alle de 6 kalenderårene i perioden.  

 Utgifter til personer som har mottatt 
sosialhjelp hvert år i perioden Totale utgifter det enkelte år 

Andel av ytelsen som tilfaller de 
som har mottatt ytelse hvert år 

2016  3 931 952   19 830 252  19,8 % 
2017  4 371 001   21 156 485  20,7 % 
2018  4 339 131   19 586 943  22,2 % 
2019  3 781 847   16 075 633  23,5 % 
2020  3 288 421   15 096 633  21,8 % 
2021  1 744 323   7 644 067  22,8 % 

Totalsum  21 461 059   99 416 731  21,6 % 
 

19 Økonomisk sosialhjelp, introduksjonsstønad og kvalifiseringsprogrammet. 
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I den første tabellen i dette kapittelet, "Fordeling av sosialhjelpsutgifter på stønadsmottakere" , 

fremkommer det at 33 personer har mottatt stønad i alle de 6 kalenderårene i perioden. I perioden fra 

2016 til 2020 har det vært mellom 224 og 300 unike mottakere de enkelte år. Totalt har disse 33 

personene mottatt ca. 21,5 mill kr av de ca. 99,4 mill kr som er utbetalt. Dette innebærer totalt 21,6 % 

av ytelsene.  

NAV Frogn opplyser at Sosialtjenesten erfarer at det er ulike livssituasjoner en mottaker kan være i 

som ikke gir rett til ytelser etter Folketrygdloven, og som igjen kan medføre at enkelte blir 

«pensjonert» på økonomisk sosialhjelp. 
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11.3. Fordeling av sosialhjelpsutgifter på type stønad 

I Socio er utgiftene til sosial stønad ført mot 72 forskjellige typer ytelser 20. I tabellen under vises de 

20 typene av ytelser med de største totale utbetalingene i perioden. De resterende typene av ytelser 

er samlet i "andre ytelser".  

TYPE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * Totalsum 

Introduksjonsprogram 4 498 044 5 838 635 5 938 593 3 630 101 2 934 962 1 833 088 24 673 422 
Husleie 3 562 126 3 690 423 3 650 142 2 759 354 2 794 865 1 607 006 18 063 916 
Livsopphold 2 347 724 2 231 873 2 174 051 1 616 522 1 542 621 772 767 10 685 558 
Kvalifiseringsstønad 1 785 878 1 554 426 749 863 1 458 077 2 134 678 953 202 8 636 123 
Husleie F 1 283 601 1 720 966 1 308 273 1 048 965 489 964 260 085 6 111 854 
Livsopphold F. 913 978 1 290 840 859 958 663 475 269 886 131 051 4 129 188 
Tilsk.til boutg. 590 001 399 289 634 223 492 229 881 894 239 008 3 236 645 
Strømutg. 507 966 498 409 527 707 411 152 287 841 203 725 2 436 801 
Tannbeh. 218 046 397 838 317 709 361 488 353 020 140 165 1 788 265 
Husleierest. 314 011 318 500 212 337 207 250 303 214 69 206 1 424 517 
Tilsk.l boutg. F 204 009 457 253 370 869 177 038 114 520 49 344 1 373 033 
Suppl. livsopphold  863 500 434 643 429 865 403 182 1 269 053 
Tannbeh. F 311 211 286 924 197 572 94 701 199 040 76 398 1 165 846 
Strømutg. F 131 639 266 431 310 888 251 782 95 833 76 474 1 133 047 
Etablering 321 782 115 003 228 099 160 039 160 872 64 486 1 050 281 
Strømrest. 158 920 169 085 120 497 188 432 192 464 128 714 958 113 
Etablering F 317 126 217 278 105 986 151 003 104 339 30 227 925 959 
Barnepass F 216 564 138 435 175 057 186 945 125 267 37 740 880 008 
Lån a/formål 260 027 224 452 168 108 176 383 35 000  863 970 
Godkjente utg. 209 386 140 081 136 172 111 974 98 973 50 100 746 684 

Andre ytelser 1 678 214 1 199 482 1 400 339 1 494 081 1 547 515 518 098 7 837 729 

Totalsum 19 830 252 21 156 485 19 586 943 16 075 633 15 096 633 7 644 067 99 390 013 

* = Tall for 2021 er januar til og med juni.   |   Type ytelser merket F gjelder flyktninger. 

 

20 Se vedlegg 6 for ytelser fordelt på 72 forskjellige typer. 
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Med tillegg av Introduksjonsprogram og kvalifiseringsstønad er det største ytelsene husleie, 

livsopphold, boutgifter, strøm og tannbehandling.  

De fleste ytelsene viser en variasjon fra år til år, med en synkende trend gjennom perioden. Særlig er 

nedgangen stor i ytelsesnivå fra 2018 til 2019.  

 

De største ytelsenes andel av totale utbetalinger i perioden: 

Som tabellen på neste side viser utgjør de 20 største typene ytelser til sammen 92,1 % av de totale 

utbetalingene i perioden. De 10 største typene ytelser utgjør i samme periode 81,7 %.  

Hvis vi ser på det 3 ytelsene med de største totale utbetalingene i perioden, livsopphold og husleie, 

utgjør disse ca 53 mill kr av totalt ca 99 mill kr i perioden. Dette utgjør 53,8 % av de totale 

utbetalingene i perioden.  

TYPE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * Totalsum 
        

Totalsum 19 830 252 21 156 485 19 586 943 16 075 633 15 096 633 7 644 067 99 390 013 
        

Sum 20 største ytelser 18 152 039 19 957 003 18 186 604 14 581 552 13 549 118 7 125 969 91 552 284 

20 største ytelser av total 91,54 % 94,33 % 92,85 % 90,71 % 89,75 % 93,22 % 92,11 % 
        

Sum 10 største ytelser 16 021 375 17 941 198 16 372 857 12 648 612 11 992 945 6 209 303 81 186 290 

10 største ytelser av total 80,79 % 84,80 % 83,59 % 78,68 % 79,44 % 81,23 % 81,68 % 
        

Sum 6 største ytelser 14 391 351 16 327 162 14 680 880 11 176 494 10 166 976 5 557 199 72 300 062 

6 største ytelser av total 72,57 % 77,17 % 74,95 % 69,52 % 67,35 % 72,70 % 72,74 % 
        

Sum 3 største ytelser 10 407 894 11 760 930 11 762 786 8 005 977 7 272 448 4 212 861 53 422 897 

3 største ytelser av total 52,48 % 55,59 % 60,05 % 49,80 % 48,17 % 55,11 % 53,75 % 
        

* = Tall for 2021 er januar til og med juni. 

 

Hvis vi legger til de neste 3 ytelsene på listen, og ser på de 6 ytelsene med de største totale 

utbetalingene i perioden, utgjør dette 72,7 % av de totale utbetalingene. Hvis vi ser på disse 6 

ytelsene i perioden, så utgjorde de 72,6 % i 2016, og de har utgjort ca 72,7 % i første halvår 2021, men 

de har variert mellom 67,4 % (2020) og 77, 2 % (2017) i perioden.  

 

11.4. Vurdering 

KOSTRA-tall og analysen av utbetalinger fra Socio viser at Frogn kommune er på vei ned mot 200 

unike mottakere, ned fra 300 i 2016 og 2017. 

Totalt sett har Frogn kommune hatt 662 "unike" mottakere av sosialhjelp i hele perioden fra januar 

2016 til juni 2021. Av disse har 33 personer mottatt stønad i alle disse årene. Andelen av de totale 

ytelsene som utbetales til disse utgjør ca 21,6 % av de totale utbetalingene. En stor andel av disse har 

høye ytelser over lengre tid. 
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Ca 73 % av den økonomiske stønaden som utbetales av Frogn kommune utgjøres av 6 stønadstyper. 

Dette er introduksjonsstønad, husleie, livsopphold og kvalifiseringsstønad, samt husleie og 

livsopphold til flyktninger. De tre førstnevnte utgjør til sammen 53,75 %.  

Slik vi vurderer tallene fra KOSTRA og sosialhjelpsutbetalinger, viser dette en avtagende trend i antall 

personer som har behov for sosialhjelp i Frogn kommune, og en reduksjon i utbetalinger av sosial 

stønad.  

Analysen viser også at det i perioden er en jevn netto nedgang i antall mottagere av sosial stønad. 

Alle årene viser en relativt høy andel av «nye» mottakerne og en høy andel som ikke lenger mottar 

stønad. Dette innebærer at det er en høy utskifting av mottagermassen for sosial stønad. 

Til sist vil vi rette fokus mot at et fåtall mottagere med langvarig støtte, utgjør en betydelig andel av 

kommunens sosialhjelpsutgifter.  

På den bakgrunn mener vi at kommunedirektøren bør se nærmere på brukere som har hatt 

langvarige (og over tid relativt høye) ytelser, for å forsikre seg om at alle disse har korrekte ytelser, 

samt om det er muligheter for å avklare disse over til andre ytelser. 

 

12. Oppsummering og konklusjon 

Først vil vi vise til at mange av de områdene som er beskrevet i denne rapporten henger sammen og 

vil påvirke hverandre. Eksempelvis vil servicenivå, kunne ha en sammenheng med ressurssituasjonen, 

og informasjon kan ha en sammenheng med samarbeid og samhandling. 

På bakgrunn av den kartleggingen vi har gjort mener vi at servicenivået og tilgjengeligheten til NAV 

Frogn er god, og vi er enige i at ordningen med vakttelefoner i realiteten vil gjøre NAV mer tilgjengelig 

enn før, og at det bør gjøre det enkelt å oppsøke informasjon, råd og veiledning.  

Dette kan også forebygge noen av utfordringene vi mener den statlige kanalstrategien som skal lede 

brukerne bort fra den tradisjonelle skranken og over på nye digitale løsninger kan gi for de 

kommunale brukerne av NAV. Kanalstrategien kan gi utfordringer for brukerne av de kommunale 

tjenestene, som i en del tilfeller kan sies å ha en annen type utfordringer enn flertallet av NAVs 

brukere.  

Frogn kommune informerer også godt om sosiale tjenester på sine nettsider, gjennom aviser og til 

sine samarbeidspartnere, som igjen vil kunne møte og fange opp potensielle brukere.  

Vi har som nevnt tidligere ikke utledet revisjonskriterier i forhold til kartlegging og samhandling, men 

vårt inntrykk etter gjennomgangen er at brukerne kartlegges raskt og godt, og at det samhandles 

godt med andre deler av NAV Frogn, Frogn kommune og andre eksterne aktører i kartleggingen og i 

arbeidet med å finne gode tiltak for brukerne. 
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Kartleggingen viser at saksbehandlingen i de aller fleste saker er relativt rask, og at det i de saker 

som trekker ut i tid i all hovedsak skyldes manglende dokumentasjon fra brukere eller ventetid på 

uttalelser fra spesialister. Ut fra de to faktorene, NAV Frogns revurdering av klager og 

Statsforvalterens behandling av klager som gjelder NAV Frogn, anser vi at disse sannsynliggjør en 

god saksbehandling og en god klagebehandling ved NAV Frogn. 

NAV Frogn har et lavt antall som benytter frivillig forvaltning, og vi ser positivt på det fokus NAV har 

på å hjelpe aktuelle brukere til å søke verge, som ville kunne gi et bredere spekter av bistand.  

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal gi deltakerne en planlagt aktivitet på full tid, programmet skal 

vise en progresjon med formål om å gjøre deltakerne i stand til å gå over i arbeid. NAV Frogn opplever 

som mange andre en form for «rekrutteringsproblem» til KVP, ved at enkelte brukere kan hjelpes 

med enklere tiltak, andre har krav på statlige ytelser, og atter andre fungerer så svakt at det ikke er 

realistisk å gjennomføre kvalifiseringsprogrammet. Det er positivt at Nav Frogn regelmessig går 

gjennom egne lister for om mulig å identifisere om det er noen av de litt svakere fungerende 

stønadsmottakerne som kanskje kunne (burde) inkluderes i programmet. Vi er forelagt deltagernes 

aktivitetsplaner, og vil anbefale at bruken av timeplaner og -lister i tillegg til aktivitetsplanene styrkes. 

NAV Frogn virker å ha tilstrekkelig med ressurser til å ta seg tid til å gjøre en god kartlegging av 

brukerne for å gi de gode og tilpassede tjenester, og kan ta beslutninger basert på en bred 

kompetanse. Vi mener dette fremgår av den kompetanse og erfaring som den enkelte besitter, 

kollegaer i NAV og i egen kommune, samt gjennom de samarbeid de er med i. Samtidig viser ledelsen 

ved NAV Frogn at de har god oversikt over kompetansen i enheten, og prioriterer kompetanseheving, 

kompetansedeling og erfaringsutveksling høyt. 

Ut fra målet om å gjøre brukerne selvhjulpne så viser kartleggingen at antall brukere av kommunale 

tjenester ved NAV Frogn er synkende de senere år. Våre analyser viser at et fåtall av mottakerne 

mottar en større andel av de totale utbetalingene, og flere av disse har mottatt relativt høye ytelser 

over lengre tid. I tillegg utgjøres en stor andel av den utbetalte stønaden av et fåtall stønadstyper. 

Analysen viser også en stor gjennomstrømning av brukere. 

Vi vil rette fokuset mot at et fåtall mottagere med langvarig støtte, utgjør en betydelig andel av 

kommunens sosialhjelpsutgifter, og på den bakgrunn vil vi anbefale at det ses nærmere på disse 

brukerne, for å sikre at alle disse har korrekte ytelser, samt vurdere mulighetene for å avklare disse 

over til andre ytelser. 
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13. Anbefaling 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale Frogn kommune å gjennomføre følgende: 

• Styrke bruken av timeplaner og -lister i tillegg til aktivitetsplaner for deltagere på KVP. 

• Se nærmere på brukere som har hatt langvarige (og over tid relativt høye) ytelser, for å sikre 

at alle disse har korrekte ytelser, samt vurdere mulighetene for å avklare disse over til andre 

ytelser. 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmann til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

18. november 2021 er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 18. november 2021. 

 

Gisle Skaaden  Frode Hegstad Christoffersen 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  Prosjektleder – forvaltningsrevisor  
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Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidl. Fylkesmann i Oslo og Viken): 

• Informasjonsskriv nr. 2/2021 – Behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven  

• Informasjonsskriv nr. 1/2021 – Statistikk 2020 

• Informasjonsskriv nr. 1/2020 – Statistikk 2019 

• Informasjonsskriv nr. 1/2019 – Statistikk 2018 - Østfold 

KOSTRA - SSB 

Kommunebarometeret - Kommuner (kommunal-rapport.no) 

Generelle krav til opplæring (arbeidstilsynet.no) 

 

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020, 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_S

tandard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf 

  

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra
https://kb.kommunal-rapport.no/kommune/3022
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/generelle-krav-til-opplaring/
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 18. nov. 2021 

 

I sin uttalelse anmoder rådmannen om at innspill som er gitt i utkastet til rapport som ble sendt på 

høring innarbeides i rapporten. 

Vi har gått gjennom innspillene til høringsutkastet, og innarbeidet disse der det er vurdert riktig. 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   21/00965-4 Laila Khateeb Wallin 18.11.2021 
    

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport - økonomisk sosialhjelp. Rådmannens 
uttalelse 

 

Det vises til utkast rapport forvaltningsrevisjon økonomisk sosialhjelp- Frogn 

kommune – november 2021. 

 

Rådmannen er tilfreds med rapporten, men finner det likevel riktig å knytte noen 

kommentarer til den. I henhold til den nasjonale modellen har NAV to styringslinjer, 

stat og kommune. I flere år har det vært en klar bevissthet i Frogn kommune å 

innlemme NAV inn i det øvrige kommunale tjenestetilbudet og kommunens samlede 

forvaltning. Dette kommer til uttrykk på flere måter, bl.a. deltar ledelsen i NAV både 

på kommunes ledermøter og på relevante samhandlingsarenaer.  I tillegg deltar 

ansatte i NAV sammen med øvrige kommunalt ansatte der ulike oppgaver skal løses, 

til beste for innbyggerne i Frogn.  Rådmannen er av den oppfatning at dette bidrar til 

den positive situasjonen som rapporten beskriver. 

 

Av særlige forhold vil rådmannen trekke frem 

 Service og tilgjengelighet til NAV er veldig god. Gjennom pandemien oppleves det 

at dette er blitt styrket, bl.a. gjennom bruk av vakttelefon 

 Innbyggere som har behov for bistand kartlegges raskt og samhandling med det 

øvrige tjenesteapparat finner sted når det er nødvendig. 

 Saksbehandlingstiden er innenfor det som er ønskelig 

 NAV Frogn har tilstrekkelig med ressurser og innehar god kompetanse 

 Fokus på et lavt antall av innbyggerne som benytter frivillig forvaltning og fokus 

på egenmestring og selvhjelp. 

Rådmannen vil følge opp beskrivelsen om at Frogn kommune bør styrke bruken av 

timeplaner og lister til aktivitetsplaner for deltakere på KVP. Dette samme gjelder 

kvalitetssikring av korrekte ytelser. 

 

mailto:postmottak@frogn.kommune.no
http://www.frogn.kommune.no/
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Utkast til forvaltningsrapport legges ved der noen innspill er innarbeidet med rød 

tekst. Rådmannen anmoder om at disse innarbeides. 

 

 

 

Med hilsen 

 
 
 
Harald Karsten Hermansen 
Rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:   
Forvaltningsrevisjonsrapport 2021 med kommentarer  
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for 

forvaltningsrevisjoner med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og 

revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Standarden fastsetter normer for planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon 

i kommuner, fylkeskommuner og i (fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 

oppgave i kommuner og fylkeskommuner21, og 

kontrollutvalget skal påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for 

forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det 

skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og den 

skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig 

for å påse at standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante 

metoder, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. Revisor skal være 

uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 

Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal 

vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at 

kontrollutvalget og revisor har lik forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om 

nødvendig avklare bestillingen med kontrollutvalget.  

 

21 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til 

å kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for 

å endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, 

skal dette avklares med kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for 

problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 

Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte 

og andre relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til 

kommunedirektøren (alt. selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det 

redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon), og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal 

oversendes kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 

Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative 

eller anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, 

som skal gis anledning til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og 

i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen 

skal gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal 

begrunnes og eventuelle svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i 

tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er 

fremkommet muntlig skal nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal 

behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes 

vesentlige avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med 

bakgrunn i disse skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og 

konklusjoner. Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 
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Rapport: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så 

leservennlig som mulig med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart 

skille mellom hva som er presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller 

tilstand innen det reviderte området skal beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger 

revisors vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier 

at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det 

avdekkes åpenbare brudd på annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal 

oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  

Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at 

undersøkelse og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon" 22 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor 

grad på samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at 

revidert enhet skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av 

område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold 

til dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes 

til vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 

enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene 

med forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette 

også skje gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på 

et tema og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil 

ikke våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 

vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 

utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder23. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle 

bedre forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive 

prosesser. Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe 

individer. Det brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller 

bedrifter. Kvalitative og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte 

hverandre. 

Eksempler på aktuelle metoder for innsamling og analyse av informasjon / fakta ved 

forvaltningsrevisjon: 

• Dokumentanalyse 

• Samtaler / intervju / gruppeintervju 

• Spørreundersøkelser 

• Statistiske analyser 

• Trendanalyser 

 

22 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
23 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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• Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

• Case 

• Scenarioanalyse 

• Observasjon 

I denne revisjonen har vi i hovedsak benyttet følgende metode: 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 

vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas 

å ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 

saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange 

dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv 

bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte 

benyttes i kombinasjon med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av 

virkeligheten. Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha 

betydning for påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i 

ettertid verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  

Spørreundersøkelse 

Bruk av spørreundersøkelse egner seg godt for å innhente informasjon om klart definerte 

problemstillinger med revisjonskriterier. Spørreundersøkelser er relativt lite ressurskrevende å 

gjennomføre ved hjelp av elektroniske verktøy, og kan potensielt gi en stor tilfangst av informasjon.  

Utfordringene er å få et tilstrekkelig antall svar (svarprosent), samt å vurdere om svarene er 

representative for målgruppen. Med andre ord om svarene gir et godt nok bilde av helheten og 

virkeligheten på området.  
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Vi benytter verktøyet Questback24 til å gjennomføre spørreundersøkelser.  

Statistiske analyser  

Statistikk dreier seg om analyse av tallfestede dataobservasjoner, og er et sentralt verktøy når man 

skal analysere kvantitative data. Det er også egnet for å analysere data der hvor man kan etablere 

sammenlignbare størrelser som kan kvantifiseres.  

Den enkle formen for statistikk er beregninger som gjennomsnitt, median og prosentandeler. Den mer 

teoretiske delen er basert på sannsynlighetsteori, hvor begreper som tilfeldighet og usikkerhet står 

sentralt. 

Det finnes flere ulike tilnærminger for statistisk analyse, og disse ulike tilnærmingene er ofte 

overlappende og brukes ofte om hverandre. 

• Deskriptiv statistikk presenterer data gjennom tall og figurer, som eksempelvis gjennomsnitt, 

standardavvik, korrelasjon, histogrammer og spredningsplott. 

• Statistisk inferens søker å trekke konklusjoner om populasjonen basert på et utvalg som er 

heftet med usikkerheter gjennom bruk av modeller. Dette deles ofte inn i hovedområder 

som estimeringsteori, statistisk hypotesetesting og statistisk beslutningsteori. 

• Eksplorativ statistikk er en tilnærming som prøver å analysere data for å finne hypoteser som 

kan testes. Disse metodene kan basere seg på enkel manuell gransking av tall og figurer, eller 

mer beregningsmessige metoder som for eksempel clusteranalyse. 

Trendanalyser 

Trendforlengelse er en kvantitativ prognosemetode som prøver å fremskrive trender for å gi et bilde 

av en mulig fremtid ved å fremskrive utviklingen. Trender er utviklingslinjer i et statistisk materiale. 

Kurvefremskrivning er å forlenge (ekstrapolere) kurven/trenden som vises grafisk eller matematisk 

inn i fremtiden. 

Den vanligste trendmetoden er tidsrekkeanalyse er den vanligste metoden for trendanalyse. Det er 

en kvantitativ metode som benytter historisk utvikling for å finne underliggende mønstre som gjør det 

mulig å forlenge en trend inn i fremtiden. Ved bruk av ulike statistiske metoder prøver man å skille 

vekk tilfeldige variasjoner, for å komme frem til en signifikant trend. Mønstre i tidsrekkeanalyser kan 

være lineære og eksponentielle trender, sesongvariasjoner, konjunkturvariasjoner eller korrelasjon. 

Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

Økonomisk analyse er bruk av økonomiske data (regnskap o.l.) til å se økonomiske faresignaler og 

muligheter i organisasjonen. Målsettingen er å komme bak tallene i regnskap og budsjett for bedre å 

 

24 www.questback.com/no/ 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Clusteranalyse&action=edit&redlink=1
https://estudie.no/kvantitative-prognose-metoder/
http://www.questback.com/no/
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forstå helheten i organisasjonens økonomiske resultat og utvikling. Her vil forhold som lønnsomhet, 

likviditet, finansiering og soliditet være sentrale. 

Dataene er analysert ved hjelp av revisjonsverktøyet CaseWare IDEA25, som gjør det mulig å sortere 

og gjøre uttrekk av datagrunnlaget etter gitte kriterier.  

  

 

25 CaseWare IDEA® Data Analysis Software 
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Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 

Undersøkelsen har 10 problemstillinger: 

• I hvilken grad bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne selvhjulpne?  

• I hvilken grad informerer kommunen innbyggerne tilfredsstillende om deres rettigheter til 

økonomisk sosialhjelp?  

• I hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende servicenivå (tilgjengelig til) overfor søkerne 

av økonomisk sosialhjelp?  

• I hvilken grad har NAV rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til tjenestetilbud og 

samhandling av tjenester? (Samhandling mellom NAV, kommunen og andre offentlige 

myndigheter) 

• I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen økonomisk 

sosialhjelp?  

• Er kommunens saksbehandling av klager på økonomisk sosialhjelp innenfor regelverket?  

• I hvilken grad tilbyr kommunen frivillig forvaltning (økonomisk rådgivning) til de som har 

behov?  

• I hvilken grad benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med intensjonene i 

regelverket?  

• Har NAV ressurser (økonomisk og faglig) for å ivareta brukers sine rettigheter og behov?  

• Har NAV kompetanse for å ivareta brukers sine rettigheter og behov? 

For hver av disse har revisjonen utledet revisjonskriterier, der de ikke anses å være deskriptive. 

Kriteriene er ikke nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av kommunens 

tilbud innenfor økonomisk sosialhjelp. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er 

det sentrale, basert på en vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter.  

Problemstillingene og de utledede revisjonskriteriene er omtalt samlet i kapittel 3. 

 

Informasjon og servicenivå 

Dette punktet tar for seg problemstillingene: 

• I hvilken grad informerer kommunen innbyggerne tilfredsstillende om deres rettigheter til 

økonomisk sosialhjelp?  

• I hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende servicenivå (tilgjengelig til) overfor søkerne 

av økonomisk sosialhjelp?  

Her har vi utledet følgende revisjonskriterie: 

• Kommunen skal aktivt informere innbyggerne om sine tjenester 
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Kilder:  

 

Kommunelovens kapittel 1: 

§ 4.Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet. 

Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal 

legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. 

 

 

Kartlegging og samhandling 

Dette punktet tar for seg problemstillingen: 

• I hvilken grad har NAV rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til tjenestetilbud og 

samhandling av tjenester? (Samhandling mellom NAV, kommunen og andre offentlige 

myndigheter) 

Problemstillingen anses å være av deskriptiv art, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier. 

 

Saksbehandling 

Dette punktet tar for seg problemstillingene: 

• I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen økonomisk 

sosialhjelp?  

• Er kommunens saksbehandling av klager på økonomisk sosialhjelp innenfor regelverket?  

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Søknader om økonomisk stønad skal behandles uten ugrunnet opphold, og den enkelte 

søknads hastegrad skal vurderes konkret. Reglene om foreløpig melding i forvaltningsloven § 

11 a skal overholdes. 

• Ved klage på vedtak om stønad skal Nav om nødvendig bistå klageren i å sette opp klagen. 

• Nav skal selv vurdere om vedtaket skal gjøres om, helt eller delvis. Nav må gjøre de 

undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom vedtaket ikke gjøres helt om, skal det sendes 

Fylkesmannen for klagebehandling. 

 

  



 

 
56 

Frogn kommune   |   2021   |   Økonomisk sosialhjelp 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Kilder:  

 

Fra forvaltningslovens kapittel III: 

§ 11 a.(saksbehandlingstid, foreløpig svar). 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 

skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I 

svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og 

såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som 

åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

 

Fra forvaltningslovens kapittel III: 

§ 11.(veiledningsplikt). 

Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med 

veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte 

saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte 

forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet. 

Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak 

vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller 

partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om: 

a) gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og 

b) regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter 
forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i 
det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet. 

Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning som 

nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som 

har aktuell interesse for ham. 

Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar 

henvendelsen, om mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et 

forvaltningsorgan feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør 

rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp 

mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres. 
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Kongen kan gi nærmere bestemmelse om utstrekningen av veiledningsplikten og om den måten 

veiledningen skal ytes på. 

 

Fra forvaltningslovens kapittel VI: 

§ 32.(klagens adressat, form og innhold). 

Erklæring om klage skal: 

a) fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage er 
tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan; 

b) være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i 
forskrift, eller i medhold av forskrift, jf. § 15 a; 

c) nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedømmelse 
av klagerett og av om klagefrist er overholdt; 

d) nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over. 

Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til. 

Inneholder en erklæring om klage feil eller mangler, setter forvaltningsorganet en kort frist for 

rettelse eller utfylling. 

 

Fra forvaltningslovens kapittel VI: 

§ 35.(omgjøring av vedtak uten klage). 

Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom 

a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser 
eller 

b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller 
ikke er offentlig kunngjort, eller 

c) vedtaket må anses ugyldig. 

Foreligger vilkårene etter første ledd, kan vedtaket omgjøres også av klageinstansen eller av 

annet overordnet organ. 

Dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det, kan klageinstans 

eller overordnet myndighet omgjøre underordnet organs vedtak til skade for den som vedtaket 

retter seg mot eller direkte tilgodeser, selv om vilkårene etter første ledd bokstav b eller c ikke 

foreligger. Melding om at vedtaket vil bli overprøvd, må i så fall sendes ham innen tre uker etter 

at det ble sendt melding om vedtaket, og melding om at vedtaket er omgjort må sendes ham 

innen tre måneder etter samme tidspunkt. Gjelder det overprøving av vedtak i klagesak, må 

melding om at vedtaket er omgjort likevel sendes vedkommende innen tre uker. 
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Annet og tredje ledd gjelder ikke for kommunale, fylkeskommunale eller statlige organer som 

er klageinstans etter § 28 annet ledd første eller annet punktum. Statlige klageinstanser kan 

likevel oppheve vedtak som må anses ugyldige. 

De begrensninger i adgangen til å omgjøre et vedtak som er forutsatt i første, annet og tredje 

ledd, gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv eller av 

alminnelige forvaltningsrettslige regler. 

 

Fra forvaltningslovens kapittel VI: 

§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans). 

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det 

forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har 

truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner 

og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses 

bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder 

oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når 

vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er 

klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig 

forvaltningsorgan. 

 

Fra forvaltningslovens kapittel VI: 

§ 33.(saksforberedelsen i klagesak). 

Om forberedelse m.m. av klagesaker gjelder kapittel IV og V tilsvarende, når ikke annet følger av 

reglene i denne paragraf. 

Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre 

vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke 

foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31. 

Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, 

jfr. likevel § 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten 

ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter § 19 kan nektes adgang til den. 

Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes 

klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Dersom underinstansen gir til klageinstansen 
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uttalelse som partene kan kreve å få se uten hinder av § 19, skal den sende kopi til partene med 

mindre Kongen er klageinstans. 

Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan 

pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m. 

 

Fra forvaltningslovens kapittel VI: 

§ 21.(klage over avslag på krav om å få gjøre seg kjent med et dokument). 

Avslag på krav om innsyn skal være skriftlig. Blir krav om å få gjøre seg kjent med et bestemt 

dokument eller opplysning avslått, skal parten gjøres merksam på den bestemmelse som ligger 

til grunn for avslaget og hvilket ledd og hvilken bokstav i bestemmelsen som er brukt. Avslaget 

skal opplyse om retten til å klage etter annet ledd og klagefristen etter § 29. 

Den som har satt fram kravet, kan påklage avslaget i samsvar med reglene i kap. VI. 

Fylkesmannen er klageinstans når avslaget er truffet av kommunalt eller fylkeskommunalt 

organ. 

 

Frivillig forvaltning 

Dette punktet tar for seg problemstillingen: 

• I hvilken grad tilbyr kommunen frivillig forvaltning (økonomisk rådgivning) til de som har 

behov?  

Her har vi utledet følgende revisjonskriterie: 

• Kommunen bør bruke frivillig forvaltning som et virkemiddel for å bidra til økonomisk 

trygghet 

Kilder: 

 

Sosialtjenestelovens kapittel 1: 

§ 1.Lovens formål 

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 

trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang 

til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 
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Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud. 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

 

Sosialtjenestelovens kapittel 4: 

§ 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. 

 

 

Kvalifiseringsprogrammet – KVP 

Dette punktet tar for seg problemstillingen: 

• I hvilken grad benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med intensjonene i 

regelverket?  

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kvalifiseringsprogrammet skal tilbys personer med vesentlig nedsatt arbeids- og 

inntektsevne, med behov for tett og koordinert bistand, som kan nyttiggjøre seg programmet 

og som ikke har rettigheter etter andre ordninger. 

• Kvalifiseringsprogrammet skal være helårig, på full tid, og det skal vise en progresjon mot å 

gjøre deltageren klar for arbeidslivet. 

 

Kilder:  

 

Om målgruppen, fra H35 4.29.1.4: 

Programmet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne som har 

ingen eller svært begrensende ytelser etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Det må i 

tillegg foreligge et behov for tett og koordinert bistand. Dette kan gjelde personer som har liten 

eller ingen tilknytning til arbeidslivet, mangler grunnleggende skolegang og utdanning, har 

fysiske eller psykiske plager eller sliter med rusproblemer. Mange har flere problemer samtidig i 

gjensidig påvirkning. Det er en forutsetning for deltakelse at personen kan nyttiggjøre seg 

programmet, og ikke har rettigheter etter andre ordninger.  
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Målgruppen vil i stor grad omfatte personer som uten program ville vært avhengig av økonomisk 

stønad til livsopphold som hovedinntektskilde. Personer som ikke mottar økonomisk stønad, for 

eksempel fordi de blir forsørget eller har arv eller kapitalinntekter, vil også kunne tilhøre 

målgruppen hvis inntektsevnen gjennom arbeid er vesentlig nedsatt. Arbeid bedrer ikke bare 

økonomiske levekår, men bidrar også til å fremme sosial inkludering og likestilling.  

Personer med ulike former for inntektsgivende arbeid er ikke i målgruppen. Det kan unntaksvis 

foreligge rett til program hvis både arbeidet og inntekten er av begrenset omfang og 

inngangsvilkårene for øvrig er oppfylt. Dette kan for eksempel gjelde personer som innimellom 

jobber for familie, venner eller frivillige organisasjoner.  

 

Fra H35 punktene 4.30.2.2 og 4.30.2.3: 

Arbeidsrettede tiltak er tiltak som tar sikte på å kvalifisere deltakeren for arbeidslivet. Dette kan 

være ulike former for ulønnet arbeid og arbeidstrening, og praktisk arbeidsrettet opplæring og 

utdanning. Kvalifiseringsprogrammets innhold skal gi rom for et mangfold av tjenester og tiltak. 

Med utgangspunkt i arbeidsevnevurderingen er det deltakerens behov og ressurser som 

bestemmer hvilke tiltak som trengs. For å oppnå nødvendig individuell tilpasning, må NAV-

veileder bygge på de muligheter som fins, og være kreativ og søkende etter nye virkemidler i 

lokalsamfunnet. Det beste tiltaket for den enkelte deltaker kan nettopp være det som etableres 

gjennom samarbeid mellom NAV-veileder, deltaker og lokale virksomheter og bedrifter. 

Frivillige og ideelle organisasjoner kan være viktige bidragsytere.  

Deltakerne har ulike forutsetninger og utgangspunkt for deltakelse i program. Programmet skal 

derfor inneholde arbeidsrettede tiltak fra det tidspunkt det vurderes som hensiktsmessig for den 

enkelte. For mange vil det være hensiktsmessig å starte i arbeidsrettet tiltak med en gang, mens 

andre har behov for mer forberedende tiltak og virkemidler i begynnelsen. Arbeidsrettede tiltak 

skal alltid inngå når deltakeren er halvveis i programmet. Riktig tidspunkt for oppstart sikres 

gjennom tett oppfølging og evaluering. Midtveis i første programperiode vil gjerne være et godt 

tidspunkt for en av de fastsatte evalueringene. Hvis det da er sannsynlig at programmet vil 

forlenges, forskyves samtidig tidspunktet for når arbeidsrettede tiltak skal inngå. Det vil si at hvis 

det er sannsynlig at programmet vil vare i to år, skal arbeidsrettede tiltak senest inngå etter et år.  

Inntektsgivende arbeid med inntil 50 % kan kombineres med fortsatt deltakelse i program etter § 

37, og fylle kravet om arbeidsrettet tiltak. Lønnet arbeid gir nyttig arbeidserfaring og læring, og 

kan gi mulighet til videre arbeid etter at kvalifiseringsprogrammet er avsluttet.  

[…] 

Overgang til arbeid er målsettingen med kvalifiseringsprogrammet. Arbeidssøking skal derfor 

inngå i programmet fra det tidspunkt det vurderes som hensiktsmessig ut fra deltakerens 

situasjon. Arbeidssøking skal alltid inngå i den avsluttende delen av programmet, det vil si når 

det gjenstår to til tre måneder. Ved forlengelse av program vil det være tilstrekkelig at 

arbeidssøking skjer i slutten av andre programperiode. Det er ikke nødvendig å søke arbeid for 



 

 
62 

Frogn kommune   |   2021   |   Økonomisk sosialhjelp 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

deltakere som er i inntektsgivende arbeid som del av kvalifiseringsprogrammet og som kan 

fortsette i arbeidsforholdet etter at programmet er avsluttet.  

Hvis det i den avsluttende delen av programmet viser seg at det ikke er hensiktsmessig at 

deltakeren søker arbeid, vil det være naturlig å stanse programmet før tiden og i stedet vurdere 

alternative tiltak eller ordninger.  

 

Fra H35 punktene 4.30.2.4 og 4.30.2.5:  

Med helårig menes at programmet skal følge et alminnelig arbeidsår med ferier og fridager. Det 

er ikke meningen at programmet skal legges opp etter sesongarbeid. Helårig program sikrer 

forutsigbarhet både når det gjelder oppfølging og økonomi.  

[…] 

Programmet skal ha en tidsramme på 37 ½ time per uke. Dette er den tiden deltakeren må ha 

disponibelt for programmet. Innenfor denne tidsrammen skal det utformes et individuelt 

program. NAV-kontoret må begrunne bruken av tiden i hver sak. Det må settes av tid til 

oppfølging som samsvarer med det som er nødvendig for at den enkelte deltaker skal kunne 

følge tiltakene i programmet og nå målene som er fastsatt.  

De ulike tiltakene og aktivitetene i programmet skal i utgangspunktet foregå på dagtid. Deler av 

programmet kan likevel legges til kveld, natt eller helg hvis det vurderes som hensiktsmessig og 

nødvendig ut fra deltakerens helhetlige situasjon og yrkesmål. Dette kan for eksempel være 

tilfelle der deltaker ønsker å jobbe i helse- og omsorgstjenesten eller servicenæringen og har en 

familiesituasjon som muliggjør arbeid utover dagtid.  

 

Fra H35 punkt 4.30.2.7: 

Et kvalifiseringsprogram skal være dynamisk og til enhver tid tilpasset deltakers situasjon slik at 

utbyttet av programmet blir optimalt. I oppfølgingen av deltakeren skal det foretas en 

kontinuerlig vurdering av om aktivitetene og tiltakene i programmet er egnet for å fremme 

vedkommendes mål. I tillegg skal NAV-veileder og deltaker avtale konkrete tidspunkt for 

evalueringer, som skal fremgå av programmet. Deltakerens utbytte av tiltakene og progresjonen 

i programmet skal vurderes og eventuelt følges opp med endringer av innholdet. Evalueringene 

vil også kunne vise et behov for å forlenge programmet og eventuelt forskyve oppstart for 

arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking. 

 

Om kravet til tett og koordinert bistand, fra H35 punkt 4.29.2.3:  

Kravet innebærer at søker har behov for kontinuerlig bistand over tid, og at to eller flere 

tjenesteytere eller aktører skal medvirke i programmet. NAV-kontoret skal kunne tilby fleksibel 
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og samordnet oppfølging. Vurderingen av om tett og koordinert bistand er hensiktsmessig og 

nødvendig skal bygge på opplysningene i arbeidsevnevurderingen og sosialfaglig skjønn, og 

gjøres av NAV-veileder i samråd med søker. Det avgjørende her er om tett og koordinert bistand 

bidrar til at personen kan nyttiggjøre seg programmet slik at muligheten for deltakelse i 

arbeidslivet blir styrket. 

 

 

Ressurser og kompetanse 

Dette punktet tar for seg problemstillingene: 

• Har NAV ressurser (økonomisk og faglig) for å ivareta brukers sine rettigheter og behov?  

• Har NAV kompetanse for å ivareta brukers sine rettigheter og behov? 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Arbeidsgiver må kartlegge de ansattes kompetanse, virksomhetens kompetansebehov, 

utforme en tiltaksplan for kompetanseutvikling og følge opp denne. 

 

Kilder: 

 

Generelle krav til opplæring (arbeidstilsynet.no) 

Arbeidstilsynet / Arbeidsforhold / Generelle krav til opplæring 

Generelle krav til opplæring 

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen 

de trenger for å utføre arbeidet på en sikker måte og for å kunne mestre arbeidsoppgavene sine. 

[…] 

Hvorfor er opplæring viktig? 

Formålet med opplæring på arbeidsplassen er å gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet 

på en måte som reduserer risiko og belastninger i arbeidet. Opplæringen skal sørge for at 

arbeidstakeren mestrer arbeidet sitt, at arbeidet er helsefremmende og meningsfylt og skal 

bidra til å forhindre arbeidsulykker, skader og sykdom samt fremme produktivitet. 

[…] 

Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes behov 

Arbeidsgiver må vurdere behovet for opplæring konkret i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen skal 

ta utgangspunkt i de konkrete forholdene i virksomhetene og i den konkrete arbeidssituasjonen 

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/generelle-krav-til-opplaring/
https://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/
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eller arbeidsoppgavene arbeidstakeren skal utføre. Opplæringen skal være tilpasset den 

konkrete arbeidsoppgaven, arbeidets art og den enkeltes forutsetninger. 

Den enkeltes forutsetninger handler blant annet om arbeidstakerens formelle utdanning, alder 

og erfaring. For eksempel om det er snakk om unge eller nyansatte. Alder og erfaring er aldri i 

seg selv tilstrekkelig grunn til ikke å gi opplæring. Behovet for opplæring kan vurderes ut fra 

hvilken faglig og personlig kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene 

forsvarlig og hvilken kompetanse arbeidstakeren har, for eksempel ut fra relevant utdanning, 

arbeidserfaring og personlige forutsetninger. 

 

 

Selvhjulpne brukere 

• I hvilken grad bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne selvhjulpne?  

Problemstillingen anses å være av deskriptiv art, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier. 

 

Hvorvidt økonomisk sosialhjelp / økonomisk stønad bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne, vil blant 

annet kunne belyses gjennom å se på utviklingen i kommunens sosialutbetalinger de senere årene. 

Dette kan være faktorer som; 

• Hvor mange stønadsmottakere som ikke lenger mottar stønad.  

o Men det vil her kunne være noe uklart om hvorfor de ikke lenger mottar stønad. 

Årsaken kan ligge i at de har blitt selvhjulpne gjennom jobb, KVP eller andre ytelser. 

Det kan også være årsaker som flytting eller død. 

• Utvikling (trend) og fordeling av sosialhjelpsutgifter på type stønad.  

• Utvikling i sosialhjelpsutgifter fordelt på kjønn og alder på stønadsmottakere.  

• Hvor lenge de enkelte stønadsmottakerne har mottatt ytelser.  

• Andel personer som har mottatt ytelser med årlige beløp over visse grenser over et visst 

antall år.  

• Andel av utgiftene som går til personer som har mottatt ytelser i et visst antall år.  

• Utskifting av stønadsmottakere.  

o Med dette så menes hvor mange "nye" kommer inn, og hvor mange mottar ikke lenger 

ytelser det enkelte år. 
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Vedlegg 5 – KOSTRA – Kommunegruppe og symboler 

 

KOSTRA Kommunegruppe 07 

Kommunegruppene i KOSTRA består av kommuner som anses å være sammenlignbare.  

Kommunegruppen bestod i 2020 av følgende kommuner;  

1101 Eigersund 3019 Vestby 3442 Østre Toten 4602 Kinn 

1119 Hå 3022 Frogn 3443 Vestre Toten 4614 Stord 

1120 Klepp 3023 Nesodden 3446 Gran 4621 Voss 

1121 Time 3026 Aurskog-Høland 3808 Notodden 5028 Melhus 

1122 Gjesdal 3027 Rælingen 3813 Bamble 5031 Malvik 

1127 Randaberg 3028 Enebakk 3814 Kragerø 5038 Verdal 

1130 Strand 3036 Nannestad 3817 Midt-Telemark 5054 Indre Fosen 

1520 Ørsta 3047 Modum 4215 Lillesand 5059 Orkland 

1577 Volda 3048 Øvre Eiker 4223 Vennesla  

1579 Hustadvika 3401 Kongsvinger 4225 Lyngdal  

 

Om KOSTRA 26 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 

styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om (1) kommunale 

og fylkeskommunale tjenester, (2) bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved 

befolkningen, blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i 

kommuner, fylkeskommuner og staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, 

planlegging og styring i kommuner og fylkeskommuner, og gi grunnlag for å vurdere om nasjonale 

mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, media m.fl. kunne finne informasjonen 

om kommuners og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk. 

KOSTRA har vært obligatorisk for kommunene og fylkeskommunene fra og med 2001. En av 

målsettingene med KOSTRA var å forenkle rapporteringen fra (fylkes)kommunene til staten ved at 

data blir rapportert én gang, men at de samme dataene kan brukes flere ganger til ulike formål. All 

rapportering fra (fylkes)kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB) skjer i dag ved elektronisk 

datautveksling.  

 

26 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/om-kostra/id412867/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/om-kostra/id412867/
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SSB publiserer ureviderte tall for (fylkes)kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. De 

ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan inneholde feil. (Fylkes)kommunene har anledning til å rette 

opp feil og mangler i sine data innen 15. april, og SSB gjennomfører kvalitetskontroller og revisjon av 

datamaterialet før den endelige publiseringen den 15. juni. 

I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra (fylkes)kommunene til SSB og tall 

hentet fra andre nasjonale registre utenfor SSB. 

 

KOSTRA Symbolforklaring 

Standardtegn som benyttes i KOSTRA-tabeller. 

Symbol Forklaring 

. Tall kan ikke forekomme 

.. Oppgave mangler 

... Oppgave mangler foreløpig 

: Tall kan ikke offentliggjøres 

- Null 

0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 

0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 

* Foreløpige tall 

-- Brudd i den loddrette serien 

| Brudd i den vannrette serien 
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Vedlegg 6 – Type stønad 

Sosialhjelpsutgifter – Ytelser fordelt på type  

TYPE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * Totalsum 

Introduksjonsprogram 4 498 044 5 838 635 5 938 593 3 630 101 2 934 962 1 833 088 24 673 422 

Husleie 3 562 126 3 690 423 3 650 142 2 759 354 2 794 865 1 607 006 18 063 916 

Livsopphold 2 347 724 2 231 873 2 174 051 1 616 522 1 542 621 772 767 10 685 558 

Kvalifiseringsstønad 1 785 878 1 554 426 749 863 1 458 077 2 134 678 953 202 8 636 123 

Husleie F 1 283 601 1 720 966 1 308 273 1 048 965 489 964 260 085 6 111 854 

Livsopphold F. 913 978 1 290 840 859 958 663 475 269 886 131 051 4 129 188 

Tilsk.til boutg. 590 001 399 289 634 223 492 229 881 894 239 008 3 236 645 

Strømutg. 507 966 498 409 527 707 411 152 287 841 203 725 2 436 801 

Tannbeh. 218 046 397 838 317 709 361 488 353 020 140 165 1 788 265 

Husleierest. 314 011 318 500 212 337 207 250 303 214 69 206 1 424 517 

Tilsk.l boutg. F 204 009 457 253 370 869 177 038 114 520 49 344 1 373 033 

Supplerende livsopphold  863 500 434 643 429 865 403 182 1 269 053 

Tannbeh. F 311 211 286 924 197 572 94 701 199 040 76 398 1 165 846 

Strømutg. F 131 639 266 431 310 888 251 782 95 833 76 474 1 133 047 

Etablering 321 782 115 003 228 099 160 039 160 872 64 486 1 050 281 

Strømrest. 158 920 169 085 120 497 188 432 192 464 128 714 958 113 

Etablering F 317 126 217 278 105 986 151 003 104 339 30 227 925 959 

Barnepass F 216 564 138 435 175 057 186 945 125 267 37 740 880 008 

Lån a/formål 260 027 224 452 168 108 176 383 35 000  863 970 

Godkjente utg. 209 386 140 081 136 172 111 974 98 973 50 100 746 684 

Reiseutg. 210 029 93 317 72 246 92 694 51 121 8 428 527 835 

Nødhjelp 159 268 102 529 69 168 72 587 85 025 35 250 523 828 

Barnepass 65 916 47 901 98 349 88 903 97 361 76 660 475 090 

Supplerende livsopphold F    337 767 95 499 39 391 472 657 

Reiseutg. F 109 716 103 024 80 215 93 306 70 124 4 489 460 874 

Husleierest. F 124 639 36 888 218 159 42 871 10 885  433 442 

midlertidig husvære 200 820 62 118 40 438 49 291 56 236 18 040 426 943 

Renter boliglån 69 535 64 850 88 493 72 036 30 191 47 255 372 361 

Egenandelstak 1 108 263 61 747 48 679 34 412 31 465 50 347 334 913 

Inntektssikring - boutgifter     307 194 16 892 324 086 

Flytteutg. 75 253 37 003 56 525 87 243 40 602 25 375 322 001 

Støtte til barnefamilier 47 751 81 178 87 372 67 934 25 040 3 000 312 275 

Effektuering gara/lån 40 355 32 529 59 959 52 362 69 857 29 216 284 278 
Lege/med/beh. (ikke 
egenandel) 

95 919 78 279 41 984 11 734 32 481 7 592 267 989 

Godkj.utg. F 8 517 52 489 38 865 73 419 29 917 17 424 220 631 

Klær/sko 62 216 37 450 34 534 25 316 18 000 8 800 186 316 

Inntektssikring - livsopphold     141 762 16 892 158 654 

Brilleutg. F. 24 128 32 360 17 700 34 587 31 698 1 914 142 386 

Klær/sko F 9 100 50 086 26 500 44 500 7 500  137 686 

Brilleutg. 26 985 13 929 21 338 44 126 18 499  124 877 

Inntektssikring - boutgifter F     94 355 26 500 120 855 
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TYPE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * Totalsum 

Strømrest. F 7 730 12 746 71 800 18 150   110 426 

tannbehandling lån   105 260    105 260 

Samvær/barn 24 892 16 799 28 196 1 837 6 236  77 960 

Effekt. gara/bidrag  52 068 25 035    77 103 

Husleierest./ lån 38 517 2 318  16 528  16 660 74 023 

Komm. avg. 4 892 12 293 9 730 15 744 11 302 14 745 68 707 

Egenandelstak 2  20 682 14 620 12 099 16 653  64 054 

Inntektssikring - livsopphold F     48 398 12 378 60 776 

Egenandel 1 F 6 502 5 693 4 050 9 054 14 027 21 091 60 417 

Innbofors. 3 574 11 646 4 144 15 196 11 357 4 160 50 077 

Nødhjelp F 17 480 20 157 6 405 902 3 690  48 634 

Midlertidig botilbud F 17 380 3 520  21 905   42 805 
Lege/med/beh. (ikke 
egenandel) F 

22 711 2 994 5 397 6 051 581  37 734 

Inntektssikring - strøm     36 951  36 951 

Lagerleie 16 011 20 100     36 111 

Lommep./ instit. 5 355 8 454  13 294  8 790 35 893 

Telefonutg. 14 187 6 069 5 998 4 928 1 800 1 591 34 572 
Inntektssikring - godkjente 
utgifter 

    34 030  34 030 

Innbofors. F  7 167 5 063 8 273 8 160 4 290 32 953 

Bilutgifter 14 880 5 909 4 750    25 539 

Lån strømrestanse 18 537      18 537 

Avdrag boliglån 14 700   3 724   18 424 

Egenandel 2 F  1 990 3 874 9 902 2 176  17 942 

Oppvarming 3 105 1 200 5 495 2 249   12 049 

Flytteutg. F 8 750    3 200  11 950 

Lommepenger i institusjon F    6 672   6 672 

Samvær barn F     2 730  2 730 

Telefonutg. F    2 485   2 485 
Inntektssikring - godkjente 
utgifter F 

    1 414  1 414 

Inntektssikring - strøm F      929 929 

Komm. avg. F 600      600 

Totalsum 19 830 252 21 156 485 19 586 943 16 075 633 15 096 633 7 644 067 99 390 013 

* = Tall for 2021 er januar til og med juni.   |   Type ytelser merket F gjelder flyktninger. 
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