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Statens helsetilsyns overordnede faglige tilsyn med kommunenes virksomhet i arbeids- 
og velferdsforvaltningen  

Med hjemmel i lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen § 10, er Statens helsetilsyn pålagt det overordnede faglige ansvaret for 
kommunenes virksomhet i NAV-kontorene. Loven trådte i kraft 1. januar 2010.    
 
Med den nye loven oppheves kapittel 5 og 5A i sosialtjenesteloven fra 1991. Disse kapitlene 
videreføres uten endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det 
innføres internkontrollplikt for kommunenes virksomhet og tjenester etter lovens kapittel 4; 
individuelle tjenester, og fylkesmannens tilsyn utvides til å omfatte de samme områder. Det 
vises til § 5 (internkontroll) og § 9 (fylkesmannens tilsynsvirksomhet).   
 
Statens helsetilsyns ansvar etter § 10 er en videreføring av ansvaret etter lov av 13. desember 
1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven)§ 2-7. Som en følge av fylkesmannens 
utvidede tilsynsansvar og kommunenes utvidede internkontrollplikt, utvides Helsetilsynets 
overordnede faglige tilsyn tilsvarende.  
 
Statens helsetilsyn skal blant annet: 

 ha ansvaret for det overordnede faglige tilsynet med de sosiale tjenestene i     
arbeids- og velferdsforvaltningen 

 utvikle nasjonale føringer for tilsynet 
 bidra til en harmonisering av det statlige tilsynet med sosiale tjenester og 

helsetjenester 
 ha ansvaret for innføring av utvidet tilsyn med kommunenes tjenester i samarbeid 

med fylkesmennene 
 være en faglig ressurs for fylkesmennene i deres tilsyn med tjenestene i NAV-

kontorene 



Side 2 
 

 bidra til samordning av internkontrollarbeidet i sosial- og helsetjenestene 
 være en faglig ressurs for kommuner, NAV-kontor og fylkesmenn i 

internkontrollarbeid etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen 

 
 
Nærmere om myndighet i forhold til klagesaker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- 
og velferdsforvaltningen 
 
Statens helsetilsyn er i brev fra Sosialdepartementet av 5. september 2003 delegert et 
overordnet ansvar for klager etter sosialtjenesteloven, herunder ansvar som overordnet 
forvaltningsorgan etter forvaltningsloven § 35 når det gjelder klagesaker behandlet av 
fylkesmannen.  Med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er 
fylkesmannens kompetanse til å behandle klager på kommunenes enkeltvedtak om økonomisk 
stønad, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad videreført i § 48. Arbeidsdepartementet 
pålegger herved Statens helsetilsyn et overordnet ansvar for klagesakene etter ny lov. 
Departementet har, som i 2003, lagt vekt på at mest mulig enhetlige ordninger på sosial-, 
velferds- og helseområdet vil styrke samordningen av tjenestene.  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet er gitt ansvaret for forvaltningen av regelverket, herunder 
tolkning og veiledning, og det vil være viktig at Helsetilsynet fortsatt sørger for å holde 
direktoratet orientert om informasjon Helsetilsynet får ved behandlingen av disse sakene og 
om utfallet av behandlingen. Departementet forutsetter at nødvendig informasjon formidles 
mellom etatene, og at etatene i samarbeid vil etablere rutiner for å sikre felles forståelse og 
tolkning av regelverket.       
 
Oppgaven med oppfølging av fylkesmennenes rapportering om klagesaksbehandling etter lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen legges også til Statens helsetilsyn. 
Også her forutsetter vi at det etableres hensiktsmessige rutiner mellom Helsetilsynet og 
Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
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