Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:
Det ble presisert av kontrollutvalgets medlem Arild Ørjar Mentzoni, AP at innstillingens pkt. 3 var
ufullstendig gjengitt, og refererte innstillingens pkt. 3 fra kontrollutvalget i sin helhet:
«Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling vedrørende innføring av
internkontroll for tjenesten, herunder også vurdere å innhente ekstern bistand til dette
arbeidet.

Forslag
Fra Allan Ellingsen, FRP på vegne av H, FRP, KRF, SP og V:
Tilleggsforslag:
Bystyret ser med uro på kostnadsutviklingen innenfor NAV/ sosialtjenestene de siste årene.
Rådmannen bes om å se på årsak til utviklingen med økte kostnader, og bes komme med forslag til
tiltak for å snu denne utviklingen. Bystyret ber om tilbakemelding og forslag til tiltak i
formannskapsmøtet i juni d.å
Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Tilleggsforslag pkt. 4, nytt kulepunkt:
Spørsmålet om behov for økt bemanning må bli vurdert. Det vises til opplysningene i rapporten om
problem for de ansatte med å få tid nok til å jobbe med hver enkelt bruker, noe som er en
forutsetning for å få til endringer, få folk ut av systemet og dermed også få ned utgiftene. Og at
Bodø relativt sett har 20 % mindre bemanning enn Tromsø og ligger under gjennomsnittet for
kommunene i gruppe 13.

Votering
Innstillingens ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Rødt fikk 5 stemmer og falt (3R, 2SV)
Forslag fra H, FrP, KrF, SP og V ble vedtatt mot 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV)

Vedtak
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll og kvalitetssikring NAV er forelagt bystyret
og tas til etterretning.
2. Bystyret merker seg at lovkrav til saksbehandling og vedtak synes godt fulgt opp av
tjenesten.

3. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling vedrørende innføring av
internkontroll for tjenesten, herunder også vurdere å innhente ekstern bistand til dette
arbeidet.
4. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen:
o Tjenesten må få på plass rutiner for oppfølgning av saker med feilutbetalinger.
5. Bystyret ser med uro på kostnadsutviklingen innenfor NAV/ sosialtjenestene de siste årene.
Rådmannen bes om å se på årsak til utviklingen med økte kostnader, og bes komme med
forslag til tiltak for å snu denne utviklingen. Bystyret ber om tilbakemelding og forslag til
tiltak i formannskapsmøtet i juni d.å

