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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG ENKELTE 
ANDRE LOVER 
 

Det vises til høringsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 27. mai 2011. 

 

Sosial- og familieavdelingen viser til høringsuttalelse fra Statens Helsetilsyn datert  

9. september 2011, og slutter seg til de synspunktene som framkommer i denne. 

 

Sosial- og familieavdelingen ønsker i tillegg å underbygge synspunktet «kommunene har ikke 

hatt tilstrekkelig oppmerksomhet om egenkontroll med sine tjenester innen helse-, sosial- og 

barneverntjenester» med noen konkrete funn fra 18 tilsyn i forhold til Lov om sosiale tjenester 

i NAV (økonomiske ytelser) i våre to fylker i 2010 og 2011. 

 

I 15 av 18 tilsyn ble det avdekket lovbrudd som førte til ett eller flere avvik. 

 

De aller fleste avvik var knyttet opp mot kommunenes internkontrollsystem. 

 

Mangelfulle risikovurderinger, svikt i melderutinene videre ved svikt, svikt i grunnleggende 

fagkompetanse både i forhold til særlovgivning og saksbehandlingsregler, mangelfull 

systematisk opplæring fra arbeidsgiver/kommunens side og svikt i forhold til 

delegasjonsregler/rutiner.  Dette er de hyppigste grunnene for avvik ved tilsynene. 

 

Etter Sosial- og familieavdelingens vurdering belyser dette klart behovet for å prioritere 

systematisk kompetansebyggende arbeid, så vel som klargjøring av kommunikasjonskanaler/ 

melderutiner i kommunene.  En tydeliggjøring i kommuneloven av kommunenes 

internkontrollplikt, og systematisk gjennomgang av tilsynsrapportene fra egen kommune i 

kommunestyret vil kunne bidra til en styrket egenkontroll og derigjennom bedret kvalitet og 

økt rettssikkerhet i tjenestene. 

 

Med hilsen 

 

 

Rannveig Bjerkmo   

assisterende fylkesmann  Oddveig Hallingstad Trovik 

 rådgiver 
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