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1. Om resultatenheten 
 

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten 

 

Enhetens navn 

Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* 

Elin Andersen Nav Inderøy Skifte av enhetsleder 01.08.2013 

   

   

*Status pr utgangen av året. Kort kommentar dersom skifte i løpet av året 

 

Antall brukere: (2013) 

Antall som har mottatt sosialhjelp i 2013: 135. (Av disse har 79 mottatt økonomisk veiledning). 

Antall deltagere i Kvalifiseringsprogrammet: 10 

Antall personer fulgt opp av økonomisk rådgiver: 34 

Antall med avtale om offentlig forvaltning av sin økonomi: 26 

 

 

 

1.2 Personalet 

8.5 faste årsverk, fordelt på statlige og kommunalt ansatte. 

 

 

1.3 HMS 

Enheten har utarbeidet felles HMS-plan for Tjenesteområdet. (Nav Inntrøndelag). I tillegg er det utarbeidet sikkerhetsplan for Nav Inderøy, interne og rutiner 

for vold og trakassering. 

 

 

2. Viktige hendelser  
 

 Det er arbeidet kontinuerlig for å tilpasse driften til modernisering av Nav og økt bruk av selvbetjeningsløsninger. 
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  Høsten 2013 startet vi arbeidet med ny organisering av Nav Inderøy i tråd med sentrale føringer i Nav og ny standard for arbeidsrettet 

brukeroppfølging. 

  Det er arbeidet aktivt for å forebygge og håndtere sikkerhet og vold/trusler i Nav.  

 

 

 

 

3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 
 

Regnskap 2013 

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde  Regnskap** Revidert 
budsjett** 

Avvik 

2420 Råd/veiledning 2 212 107 2 078 000 -134 107 

2810 Økonomisk sosialhjelp 2 568 752 2 191 000 -377 753 

2760 Kvalifiseringsprogrammet 1 100 000 1 300 000  200 000 

2430 Rus 175 008 100 000 -75 000 

2730 Kommunal andel VTA 823 428 920 000  96 571 

     

     

SUM   6 879 297 6 589 000 -290 297 

*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
 
 

3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett 

 

Årsakene til at det er overforbruk på økonomisk sosialhjelp: 

 Økt tilgang av flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet og ikke er kommet i arbeid eller utdanning. 

 Nytt rundskriv til Lov om sosiale tjenester i Nav med økte krav til å forebygge barnefattigdom.  
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 Flere brukere med sammensatt problematikk. (Helse, rus, psykiatri, gjeldsproblemer) 

 Stor økning i antall brukere med gjeldsproblematikk og offentlig forvaltning.  

 
 
Tiltak som ble iverksatt og om effekten av dette:  
 
Det ble arbeidet aktivt hele året for å få folk i arbeid/aktivitet eller over på statlige ytelser for de som hadde rettigheter til det. Vi har brukt 
Kvalifiseringsprogrammet og statlige virkemidler.  Vi har ingen ungdommer på passiv sosialhjelp.  
 
Konsekvenser for videre drift (2014): Sosialhjelpsbudsjettet er økt med 387 000. Det er usikkert om dette vil være tilstrekkelig for 2014. Vi har hatt en økning 
av sosialhjelpsmottakere de to første månedene i 2014.  

 
4. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik 
Ombygging av Nav Inderøy skulle vært igangsatt i 2013. Dette er blitt utsatt til 2014 pga. forsinkelser fra arkitekt. (Tegninger og kostnadsoverslag) 

 
5. Vurdering av måloppnåelse  
Inderøy Nav kontor leverer i hovedsak utfra de målkrav som stilles både fra statlig og kommunal side. (God måloppnåelse på statlig målekort). Vi har i 2013 

hatt et overforbruk på økonomisk sosialhjelp. (Se punkt 3.2). Det er et overordnet mål fra sentralt hold at vi skal bidra til å forebygge barnefattigdom. Dette 

har vi gjort ved å: 

 gjennomføre kompetanseheving av ansatte i nytt rundskriv for sosiale tjenester i Nav. 

 Bruk av statlige satser for økonomisk sosialhjelp 

 Individuelle vurderinger i alle saker der det er barn i familiene som mottar økonomisk sosialhjelp. (Sikre at barns behov blir ivaretatt). 

Vi har prioritert oppfølging av ungdommer i alderen 18-25 år. Vi har ingen som går på passiv sosialhjelp over tid. Vi har et tett samarbeid med OT-tjeneste, 

Fylkeskommune og opplæringskontor. Aktiv bruk av kvalifiseringsprogrammet og statlige virkemidler. 

 

 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak/kommentar/vurdering 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Brukerunder- 
Søkelse- høsten 2013 

70% 
brukertilfredshet 

Brukerundersøkelse gjennomført. Har ikke fått 
resultat på denne fra statlig side. 

Overholde statlige 
målkrav ifht. oppfølging 

Målekort Statistikk fagprogram Overholde krav 
til oppfølging for 

Målekrav fra statlig side i hovedsak oppnådd.. 
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av brukere de ulike 
brukergrupper 

Ingen ungdommer på 
passiv sosialhjelp 

Kostra/fagprogram Statistikk kostra 
Oppfylle 
ungdomsgarantien- 
statlig måling. 

100% i aktivitet 
1. måned etter 
første kontakt 

Ved aktiv bruk av kvalifiseringsprogrammet og 
statlige virkemidler, samt godt samarbeid med 
lokalt næringsliv er målet nådd. 

Integrering av flyktninger 
i arbeidslivet 

Fagprogram-
statistikk 

Fagprogram/statistikk 70% i aktivitet 2 
måneder etter 1. 
kontakt 

 
Målet er nådd. 

     
     
     
     
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
HKI-undersøkelse Høsten 
2013 

Energiscore- 
over snitt for 
Fylket. 

Mål og tiltak i HMS-plan er fulgt opp. Nav 
Inderøy hadde en energiscore som lå over snitt 
for Fylket i HKI-undersøkelsen i 2013. 

HMS/Sikkerhet ------:------ Medarbeiderundersøkelser 
- sikkerhet 

Score i snitt for 
Fylket 

Det er utarbeidet plan og rutiner for sikkerhet  
for TO-området og Nav Inderøy. 
Alarmer – innkjøpt, men ikke tatt i bruk i 2013. 
Øvelser med ansatte er gjennomført.  
Medarbeiderundersøkelse- sikkerhet ga scor 
over snitt i Fylket. 
Ingen avviksmeldinger eller anmeldelser av 
vold/trusler i 2013. 

Holde nærværet stabilt Ansatte på 
jobb 

Statistikk- agresso 93.5 - 
nærværsprosent 

Mål oppnådd. 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap +- 2 % Mål ikke nådd, pga. overforbruk på økonomisk 

sosialhjelp. 
     
     
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 
Samfunn 
Utvikle et godt samarbeid 
med næringsliv, skole og 
andre 
samarbeidspartnere. 

Brukertilfredshet. 
 

Statistikk: 
Overgang til 
arbeid. 
Oppfølgingskrav. 

Målkrav - stat Målkrav ifht. overgang til arbeid oppnådd med 
avvik noen måneder for gruppen med nedsatt 
arbeidsevne.  

     
     

 

 

 

 

6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
 

- Overholde budsjett for økonomisk sosialhjelp ved tett og systematisk oppfølging av brukere slik at de kommer seg i arbeid/aktivitet.  

- Forebygge barnefattigdom, i tråd med nytt rundskriv for Sosiale tjenester i Nav. 

- Levere utfra statlige og kommunale målkrav. Overordnet mål for Nav: Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. 

- Prioritere ungdommer i alderen 18-25, gjennom aktiv bruk av Kvalifiseringsprogrammet og statlige virkemidler. 

- Prioritere oppfølging av flyktninger uten aktivitet etter endt introduksjonsprogram. 

- Håndtere økt behov for bistand på området gjeldsrådgivning og offentlig forvaltning.  

 

 


