
La oss snakke om internkontroll!  

Statsforvalterens time
21 april 2022



Hva skal timen inneholde? 

1. Internkontroll – hva, hvorfor og hvordan. 
Kort introduksjon fra Statsforvalteren. 

2. Liten sving innom NAV Hamar sitt arbeid 
med internkontroll i sitt prosjekt 
kvalitetskoordinator. 

3. Avvikshåndtering = Utvikling, eller? 
Erfaringer fra NAV Lillehammer – Gausdal. 





Målet for økta

• Grave frem litt motivasjon og inspirasjon for å jobbe 
aktivt med internkontrollen i NAV kontorene rundt i 
Innlandet.

• Internkontroll = lederansvar.

• Internkontroll = lagarbeid.

• Internkontroll er mer enn "den prosedyren".

• Skape refleksjon rundt temaet- "hvordan kan vi 
som kontor jobbe videre med internkontroll 
til våres sosiale tjenester?"



Fase 1 og 2 prosjekt kvalitetskoordinator
Et godt grunnlag for veien videre....
Fra rapporteringen fase 2:

«Prosjektet har i fase 1 og 2 bidratt til en bred kartlegging av avvik 
og hvilket planarbeid som er gjort for at kontoret skal yte forsvarlige 
tjenester etter NAV-loven og Lov om sosiale tjenester. Deretter ble 
det ut ifra dette utarbeidet en plan for hvordan NAV Hamar skulle 
utvikles ved å jobbe med systematisk kvalitetsarbeid rundt 
internkontroll»

• Hvorfor gjorde vi dette? Kartlegging av avvik var avgjørende 
innsiktarbeid for oss- for å lage en god plan for arbeid med 
utvikling av internkontrollen våres!



Kartlegging av avvik
Hvordan gjorde vi det?

• Kontroll og veiledning av vedtak etter Sosialtjenesteloven. 

• Drøftingsarenaer for kontoret.

• Kompetansekartlegging for hele NAV Hamar med utgangspunkt i
Sosialtjenesteloven.

• SMARTE Team. Utforskning av helhetlig oppfølging. Fulgte brukerreiser fra 
inngang til utgang av sak. Godt grunnlag for nytt tjenestedesign.



Hva har vi 
lykkes med? • Kvalitetshåndboka.

• Rollen kvalitetskoordinator.



Kvalitetshåndboka

• Faglig og teknisk 
prosedyre for NAV 
Hamar.

• I tillegg til rundskrivet 
og veileder for 
arbeidsrettet 
oppfølging.

• Evighetsarbeid!



Konkrete eksempler på faglig innhold
Opplysning, råd og veiledning til NAV veilederen...

• Hva bør ligge til grunn i en individuell vurdering av stønad til 
livsopphold for en barnefamilie?

• Hvordan vurderer vi utgifter til husleie? Eksempler på 
retningsgivende priser for Hamar kommune.

• Oppklaringer rundt stønader til helse. For eksempel hva må vi vite 
for å kunne individuelt vurdere en tannbehandling?

• Hva du trenger å vite om midlertidig bolig.

• Forklaringer rundt ulike stønadsformer(Kiwikort, kronekort, lån..)

• Kvalifiseringsprogram- ved NAV Hamar.

• Saksbehandling. Hva og hvordan.



Årshjul for internkontroll og fagutvikling
System og kontroll



Egenkontroll- hva skal veileder sjekke selv?
Før saken legges til vedtakskontroll.







Rollen 
Kvalitetskoordinator

NAV Hamar



KONTAKTINFORMASJON

Guri Engebretsen

Kvalitetskoordinator 

NAV Hamar 

Du finner meg på Teams! 


