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Tilsyn i Aust-Agder:

Uten tak over hodet
Lov om sosiale tjenester pålegger sosialtjenesten et ansvar
for å skaffe til veie midlertidig
husvære til dem som ikke klarer
dette selv. Videre har sosialtjenesten et medvirkningsansvar
for å skaffe boliger til dem som
ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

•
•

•
På bakgrunn av ulike henvendelser
samt medieoppslag rundt enkeltsaker
valgte Fylkesmannen i Aust-Agder i
2008 å gjennomføre tre tilsyn med
praksis ved tildeling av midlertidig
bolig. Tilsynene avdekket at kommunene har betydelige utfordringer
knyttet til følgende områder:
• Kommunene har god oversikt over
hvem som er bostedsløse i kommunen, og hvilke bistandsbehov de har.

•

•

De evner likevel ikke å gi et helhetlig tjenestetilbud til de som trenger
det.
Kommunene har ikke nok midlertidige boliger.
Enkelte kommuner benytter fortsatt
midlertidig husvære som ikke
tilfredsstiller kvalitetskravene til
midlertidig bolig.
Det er store mangler i tjenestetilbudet til personer som er bostedsløse.
Dette gjør overgangen til mer
permanente løsninger vanskelig.
Kommunene klarer ikke å skaffe til
veie permanente boliger til målgruppen, noe som fører til at enkelte blir
boende i lite tilfredsstillende boliger
over lengre tid.
I kommuner der ansvaret for
midlertidig bolig er lagt til NAVkontoret, kan det synes som om det

er særlig vanskelig å prioritere
oppgaver som er knyttet til personer
med omfattende og sammensatte
bistandsbehov.
Hvis kommunene skal lykkes i sitt
boligsosiale arbeid og oppfylle
intensjonene i sosialtjenesteloven, vil
det være helt nødvendig at det skaffes
til veie et tilstrekkelig antall permanente boliger. Tjenestene må også
innrettes på en slik måte at de bidrar til
at den enkelte i størst mulig grad
mestrer en selvstendig tilværelse ut fra
sine egne forutsetninger i en permanent bolig.

Tilsyn i Finnmark:

Hva om det skjer noe på Melkøya?
«Det har nettopp vært en eks
plosjon på Snøhvitanlegget på
Melkøya. Omfanget av eksplosjonen er ukjent, men StatoilHydro
har opplyst at det er oppstått
brann, og at flere mennesker er
blitt skadd. Hammerfest kommune og Klinikk Hammerfest
må være forberedt på å bistå
og håndtere hendelsen.»

Vi valgte å utføre tilsynet som et
samarbeid mellom Helsetilsynet,
Fylkesmannens helse- og sosialavdeling og beredskapsstaben hos Fylkesmannen. Først gjennomførte vi en
skrivebordsøvelse som deretter ble
fulgt opp av en tilpasset systemrevisjon. Øvelsens første dag ble ledet av
beredskapsstaben hos Fylkesmannen.
Tilsynslagene var observatører.
Observasjonene fra øvelsen ble så
Denne meldingen møtte Klinikk
benyttet til å spisse spørsmålene til
Hammerfest og Hammerfest kommune intervjuene i revisjonen som ble
da Fylkesmannen i Finnmark og
foretatt dagen etter.
Helsetilsynet i Finnmark gikk sammen
om øvelse og tilsyn med helsemessig
Evalueringen viste at dette ga stort
og sosial beredskap i oktober 2008.
utbytte for tjenesteyterne. De gjorde
Spørsmålet som skulle prøves, var om erfaringer med eget planverk og fikk
tjenesteyterne var i stand til å håndtere god følelse med sårbare områder i
sine roller og sikre nødvendig samtjenestene. De fikk også nyttig erfaring
handling i en krisesituasjon.
når det gjaldt samhandling mellom
første- og andrelinjetjenesten.
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Øvelser er viktige for å utvikle og
kontrollere beredskapssystemer.
Øvelser kan også gi nyttig kunnskap
for tilsynsmyndigheten når denne skal
vurdere om beredskapen fyller de
kravene som lovgivningen stiller. Ikke
minst er øvelser godt egnet til å
vurdere samhandlingen mellom de
ulike tjenesteyterne. I denne øvelsen
ble samhandlingen mellom kommunen
og helseforetaket satt på prøve. Men
øvelser kan også benyttes for å vurdere
samhandlingen mellom enheter
innenfor samme kommune eller
foretak.
Som tilsynsmyndighet opplevde vi at
kombinasjonen av systemrevisjon og
øvelse ga inspirasjon til et offensivt
tilsyn med beredskapsplanene i
kommunene.
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