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Ås kontrollutvalg 13.05.2014 
Kommunestyret 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten om NAV Ås – styring og 
samarbeid.  Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks måneder. 
 
 
 
Vedlegg: 
Endelig rapport NAV ÅS.pdf 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for denne forvaltningsrevisjonen i sitt møte 
den 11.12.12.  Rapporten fra Follo distriktsrevisjon om NAV – Ås er datert 19.3.14. 
 
Rapporten har gjort noen viktige funn som grunnlag for anbefalingene fra revisjonen 
s. 28:  

-  Ås kommune og NAV Akershus har inngått en lokal samarbeidsavtale  
- 11,8% av de kommunalt ansatte mener stat og kommune er likeverdige 

partnere i samarbeidet, men tilsvarende tall for statlig ansatte er 41,6% 
- Helse- og sosialsjefen opplyser at det er en tett og bra kommunikasjon med 

NAV Ås. 
- NAV-leder har flere ganger deltatt på møtene i hovedutvalget for helse- og 

sosial. 
- Kvalitetslosen brukes som avvikssystem, men det er ikke definert skriftlig hva 

avvik kan være.  
- NAV-leder mener at kunnskapen på kontoret har blitt høy. I spørreunder- 

søkelsen svarer 75% av de ansatte at de i stor grad har deltatt på relevante 
kurs.  

- NAV-Ås har ikke et helhetlig internkontrollsystem. 
- Om lag halvparten av brukerne har svart 5 eller 6 der 6 er helt enig om at de 

får den servicen de trenger fra NAV-kontoret.  
- 86% av de ansatte er helt eller delvis uenige i at publikumsmottaket ivaretar 

personvernet.  
- Det opplyses at det er et veldig aktivt brukerutvalg i Ås kommune 
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- I ansattundersøkelsen svarer om lag 45% at de er helt enig i at brukerne får 
uttale seg i egen sak.  

- I ansattundersøkelsen er svært få av de ansatte helt enig i at de tre 
hovedmålene for reformen er oppfylt. Hovedtyngden er imidlertid delvis enig i 
at målene er oppnådd. Ressurser er pekt på som en av årsakene til at målene 
ikke er nådd.  

 
Sekretariatet mener den foreliggende rapporten bærer preg av manglende 
bearbeiding og på enkelte områder følger den ikke opp den vedtatte prosjektplanen.   
Vi vil peke på følgende: 
I rapporten skilles det gjennomgående mellom kommunalt ansatte og oppgaver og 
statlige ansatte og oppgaver. Likevel gis ingen nærmere definisjon på hvilke 
oppgaver som tilhører stat eller kommune.  Det gis heller ingen info om det er 
oppgaver ut over de obligatoriske som inngår i NAV-kontoret. 
Vi mener rapporten gir en litt overfladisk og ensidig drøfting av flere av de 
problemstillinger som utvalget ønsket å få belyst.  Eksempler: 
Helse- og sosialutvalgets involvering, samarbeidet med andre virksomheter 
system for internkontroll, resultater for brukerne og brukermedvirkning 
I henhold til metoden for prosjektet som utvalget vedtok, skulle kildene for prosjektet 
være intervju med ansatte, dokumentgjennomgang og spørreundersøkelse. 
Rapporten baserer seg for en stor del på intervjuer/spørreundersøkelser hos den ene 
parten i samarbeidet: leder og ansatte i NAV Ås, men dokumentgjennomgang synes i 
liten grad å ha blitt benyttet (rutiner, retningslinjer, statistikkanalyse, møtereferater 
etc). Rapporten trekker heller ikke inn statistikk om for eksempel utviklingen i 
saksbehandlingstid, responstid, antall sosialhjelpsmottakere m. v. NAVs egen 
brukerundersøkelse gjennomgås nøye, men ikke den siste fra 2013.  
 
Rådmannen uttaler i sin høringsuttalelse at rapportens konklusjoner og anbefalinger 
er relevante i det videre arbeidet ved NAV Ås.   
 
Vi foreslår at kontrollutvalget ber ordføreren oversende rapporten for behandling i 
helse- og sosialutvalget før den tas behandles i kommunestyret.   
 
Ås, 05.05.2014 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 
Vedlegg: Rapport fra FDR av 19.3.14 om NAV Ås – styring og samarbeid 


