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Godkjenning av møteinnkalling 12.03.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Godkjenning av protokoll fra møtet 23.01.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 23.01.2018 godkjennes. 
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- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 
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Grimstad kontrollutvalg 
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Arkivsak: 18/00113 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli 

Skaiaa, Jarle Christiansen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen 

Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid 

Ordfører Kjetil Glimsdal  

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 2/18, 3/18 og 6/18,  

Kommunalsjef Aase Hobbesland sak 4/18 og 6/18 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00113-1 Godkjenning av møteinnkalling 23.01.2018 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00113-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12.2017 4 

Saker til behandling 

1/18 18/00155-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 5 



2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.01.2018 - 18/00113-9 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.01.2018 : Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018

 

 2  

2/18 15/14310-219 Oppfølging av handlingsplanen innkjøpssaken - Sluttrapport 6 

3/18 17/04370-76 Skolemiljøet i Grimstadskolen 7 

4/18 17/11734-31 
Orientering om leverandørkontrolloppdraget og håndtering av 

varslinger 
8 

5/18 18/00118-1 Orientering fra revisor 23.01.2018 9 

6/18 18/00119-1 Eventuelt 23.01.2018 10 

    

 

 
Grimstad, 23.01.2018 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 

  



2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.01.2018 - 18/00113-9 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.01.2018 : Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018

 

 3  

Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 23.01.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 14.12.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 14.12.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke la frem uavhengighetserklæringene for 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/18 Oppfølging av handlingsplanen innkjøpssaken - Sluttrapport 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar sluttrapporten fra for handlingsplanen for oppfølging av innkjøpssaken til 

orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om sluttrapporten og veien videre.  

Leder oppsummerte de relaterte saker utvalget fremdeles har til behandlinger; oppfølging av 

varslings- og ytringsklimaet, analyse av e-poster, spørsmål vedrørende leverandørkontrollen 

samt oppføling av arbeidet med å utarbeide et internkontrollsystem. 

 

Sekretariatet orienterte om status i arbeidet med e-postanalyser. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar sluttrapporten fra for handlingsplanen for oppfølging av innkjøpssaken til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/18 Skolemiljøet i Grimstadskolen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget vedtar å legge inn i Plan for forvaltningsrevisjons prosjektet om arbeidet 

med forebygging og håndtering av mobbing og andre krenkelser i Grimstadskolen. 

Prosjektplan presenteres i kontrollutvalgets møte i juni. 

 

Kontrollutvalget ønsker som en forberedelse til forvaltningsrevisjonen å bli orientert om 

kommunens rutiner for håndtering av mobbesaker og krenkelser i neste møte. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmannen orienterte om situasjonen med skolemiljøet i kommunen og tiltakene som var 

iverksatt. 

 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen om gransking. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

 

Rådmannens orientering om den nåværende situasjonen tas til etterretning. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget vedtar å legge inn i Plan for forvaltningsrevisjons prosjektet om arbeidet 

med forebygging og håndtering av mobbing og andre krenkelser i Grimstadskolen. 

Prosjektplan presenteres i kontrollutvalgets møte i juni. 

 

Kontrollutvalget ønsker som en forberedelse til forvaltningsrevisjonen å bli orientert om 

kommunens rutiner for håndtering av mobbesaker og krenkelser i neste møte. 

 

Rådmannens orientering om den nåværende situasjonen tas til etterretning. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/18 Orientering om leverandørkontrolloppdraget og håndtering av 

varslinger 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte saken og vil ta saken opp igjen til neste møte. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Saken utsettes til neste møte og kontrollutvalget ønsker å invitere PwC til å orientere om sitt 

oppdrag i kommunen og svare på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken utsettes til neste møte og kontrollutvalget ønsker å invitere PwC til å orientere om sitt 

oppdrag i kommunen og svare på spørsmål. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/18 Orientering fra revisor 23.01.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen orienterte om den løpende regnskapsrevisjonen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/18 Eventuelt 23.01.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Ingen saker. 

2. Neste møte blir 15.03.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Taushetsplikt og sladding av dokumenter til kontrollutvalget 

Kontrollutvalget diskuterte taushetsplikt fra lukkede møter og oversending av 

sladdete dokumenter til kontrollutvalget. Det var enighet at representanter fra 

administrasjonen og kontrollutvalget med sekretariatet skulle møtes for å lage 

retningslinjer for fremtiden. 

b. Kontrollutvalget ønsker en orientering i neste om hvordan datasnoking 

forebygges i kommunen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 15/14310-235 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Leverandørkontrolloppdraget til PwC i Grimstad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk en henvendelse datert 17.11.2017 fra advokat Kari Breirem på vegne av en verge. 

Det ble med henvendelsen også vedlagt PwC sin bekymringsmelding til Fylkesmannen, svar fra Breirem 

til Fylkesmannen og revisjonsrapporten Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og 

lønnsutbetalinger. I samtlige av dokumentene med unntak av revisjonsrapporten blir bruker navngitt og 

sekretariatet har derfor unntatt dokumentene offentlighet jf. Fvl. 13 første ledd nr. 1. Revisjonsrapporten 

tilhører saken om håndteringen av varslingssakene og behandles dermed ikke i denne saken. I tillegg til 

henvendelsen fra advokat Kari Breirem har det i media fremkommet kritikk av PwC sitt oppdrag og 

kontrollutvalget ønsker derfor en egen orientering om oppdraget. 

 

Kontrollutvalget har hatt saken opp til behandling to ganger tidligere, men har ikke fått behandlet saken i 

sin fulle bredde noen av gangene. Sekretariatet har denne gangen valgt å dele saken opp i to separate 

saker hvor PwC sitt oppdrag orienteres om i en egen sak og håndteringen av varslingene håndteres 

behandles i denne saken.  

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok 30.01.2017 i forbindelse med behandlingen av BDO-rapporten å be rådmannen 

om å gjennomføre en leverandørkontroll ved hjelp av ekstern kompetanse: 

«Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en leverandørkontroll hos Farm in Action. Kontrollen 

gjennomføres av en ekstern aktør, og rapport fra kontrollen legges så snart som mulig frem for 

kommunestyret.» 

 

 

I tråd med kommunestyrets vedtak ble det gjennomført en leverandørkontroll hos Farm in Action. I 

rapporten som er vedlagt har PwC undersøkt følgende temaer:  

A. Økonomi  

A. Avklare hvorvidt fakturering har vært i henhold til kontrakt/faktura  

B. Avklare hvorvidt det er betalt for faktiske leverte tjenester  

B. Helsefaglig  
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a) Avklare hvorvidt bruker har fått forsvarlige helsetjenester iht lov-, forskrift-, og 

enkeltvedtak.  

b) Avklare hvorvidt leverandøren har benyttet tilstrekkelig og faglig forsvarlig personell for 

utførelse av tjenesten.  

c) Avklare hvorvidt leverandøren har hatt et faglig forsvarlig kvalitetssystem som dekkende 

for tjenesten som er levert.  

C. Arbeidsrettslig  

A. Avklare hvorvidt leverandøren følger gjeldende lov-, forskrift-, og avtaleverk for det 

personell som har utført tjenesten i forhold til; arbeidstid, feirer, helligdagsarbeid, 

overtid, turnus, avlønning, og bruk av underleverandører for utførelse av tjenesten.  

 

Basert på dette har PwC konkludert med følgende innenfor de forskjellige temaene:  

a. Økonomi  

Faktureringen fra FIA til Grimstad kommune har vært i henhold til inngåtte avtaler og kontrakter 

og tjenestene som er fakturert er løpende levert.  

b. Helsefaglig  

De helsefaglige tjenester som Grimstad kommune har fått levert fra FIA i perioden 2015-2016 

vurderes å ha vært helsefaglig forsvarlige i henhold til lov-, forskrift-, og enkeltvedtak, det er 

benyttet kompetent personell og kvalitetssystem har fungert uten alvorlige avvik.  

c. Arbeidsrettslig  

PwC er av den oppfatning av at FIA tilstreber å følge, og i all hovedsak, med de bemerkninger 

som nevnt over, følger de lønns- og arbeidsregler som gjelder. De har god kontroll på 

arbeidstidsordningene for ansatte som jobber ved FIA. De ansatte lønnes også i henhold til 

landsomfattende tariffavtale. 

 

 

Det ble avholdt et erfaringsutvekslingsmøte mellom PwC og administrativ ledelse i Grimstad kommune 

20.06.2017 hvor PwC gikk igjennom læringspunkter for hvordan kommunen kan forholde seg til og følge 

opp eksterne leverandører. I denne versjonen skal det være to sider som mangler og som PwC selv har 

fjernet med begrunnelse i taushetsplikten. Kommunen ønsket at PwC som en oppfølging også utarbeidet 

et forslag til beskrivelse av mulige endringer av innkjøpsfunksjon i kommunen. PwC overleverte et notat 

27.06.2017 til rådmannen hvor det fremkommer et forslag til en ny organisering av innkjøpsfunksjonen. 

Forslaget bygger på en innkjøpsfunksjonen som har hovedansvaret for gjennomføring av anskaffelser i 

hele kommunen med egen innkjøpssjef og innkjøpsrådgiver. Rådmannen har per i dag ikke fulgt forslaget 

til PwC.  

 

Høsten 2017 ble det i avisene fremmet kritikk av arbeidet PwC utførte for Grimstad kommune og 

kontrollutvalget fikk som tidligere beskrevet en egen henvendelse 17.11.2017 fra advokat Kari Breirem. I 

henvendelsen skriver Breirem at det har forekommet et brudd på taushetsplikten i forbindelse med PwC 

sitt oppdrag med leverandørkontrollen og at de ønsket å informere kontrollutvalget om dette. PwC sendte 

en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder basert på informasjon selskapet skal ha 

fått i forbindelse med den gjennomførte leverandørkontrollen. I henvendelsen til kontrollutvalget 

fremholdes det at all informasjon som ble sendt til PwC skulle vært sladdet for personlige kjennetegn og 

at konsulentselskapet dermed ikke kunne hatt kjennskap til de spesielle forholdene som omtales i 

bekymringsmeldingen. Der fremgår videre at skulle det vise seg at det er Farm In Action AS som har 

brutt taushetsplikten bør det gjennomføres ny leverandørkontroll 

 

I tillegg til notatet som rådmannen utarbeidet til kontrollutvalget sitt møte 14.12.2017 har rådmannen 

også orientert i kommunestyremøtet 29.01.2018 og det ble utarbeidet et eget notat som er vedlagt saken. 

Her fremgår det at rådmannen i tillegg til en leverandørkontroll av økonomiske forhold også ønsket en 

vurdering av helsefaglige og arbeidsrettslige forhold. PwC skal ha gått gjennom omtrent 2 200 sider med 

dokumentasjon i forbindelse med oppdraget sitt og det ble brukt 294,4 timer på oppdraget. Kostnaden for 

oppdraget ble vesentlig høyere enn forventet fra kommunens side og fakturaen ble gjennomgått i møtet 

20.06.2017. Prisen ble redusert med kr. 50 000 og tilleggsarbeidet med en modell for sentralisering av 

innkjøpsfunksjonen ble levert uten ytterligere fakturering. 
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PwC har i ettertid bekreftet at det har forekommet en feil i en faktura fra FIA til kommunen som PwC 

ikke oppdaget i sin gjennomgang. Avviket er på kr. 91 144. PwC skal ha forklart det med at de oppfattet 

det som en dateringsfeil. PwC skal ha gjennomført en ny fakturakontroll og har bekreftet at det ikke skal 

være flere uoppdagede feil. 

 

Det har tidligere blitt reist spørsmål i pressen om en mulig dobbeltrolle for PwC i oppdraget, opprettelsen 

av kontaktpersoner for oppdraget og hvorvidt kommunen har delt taushetspliktig informasjon med PwC 

som ikke var nødvendig for oppdraget. Når det kommer til det første spørsmålet har det kommet frem at 

PwC kontaktet kommunen for å gjøre oppmerksom på at endrede kriterier for vekting i ny utlysning 

kunne føre til mulig erstatningskrav. Kommunens innkjøpsrådgiver skal ha henvendt seg til kommunes 

advokatselskap, Kluge, og bedt om bistand. Det fremkommer i Agderposten 03.11.2017 at Kluge kom 

med forslag om å be PwC om en bekreftelse og en redegjørelse på deres vurdering av spørsmålet om 

mulig interessekonflikt. Rådmannen skriver i sitt notat at kommunen ikke valgte å videreformidle kritikk 

eller be om en redegjørelse da det ikke ville bety noe for det videre arbeidet med rammeavtaler, og fordi 

det var presisert at PwC handlet på vegne av Grimstad kommune og ikke FIA. I møtet som ble avholdt 

mellom PwC og kommunen skal de ha presisert de ønsket å gjøre kommunen oppmerksomme på 

risikoen, og hadde Grimstad kommunes interesse som sitt anliggende. Grimstad kommune skal i samme 

møte ha fremholdt at risikoen allerede var vurdert av Kluge advokatfirma AS og at en ikke kunne endre 

vektingen i en pågående konkurranse. 

 

På spørsmålet om hvilke vurderinger som var gjort ved opprettelse av kontaktpersoner for PwC-oppdraget 

ble kontaktpersonene oppnevnt etter hvem som hadde oversikt og tilgang til de nødvendige dokumenter. 

Det var rent praktiske årsaker til de to enhetslederne ble oppnevnt til kontaktpersoner skriver rådmannen. 

Uavhengig av hvem som er kontaktperson for oppdraget er det PwC sitt profesjonelle ansvar å ikke la seg 

påvirke av den reviderte part og forholde seg faglig objektiv til de fakta som legges frem. 

 

På spørsmålet om kommunen har delt dokumenter som er unntatt offentlighet med PwC og hvilket 

grunnlagt dette ble gjort på vises det til den juridiske vurderingen som gjengitt i rådmannens notat. Der 

fremgår det som i rapporten fra leverandørkontrollen at all dokumentasjon som ble oversendt til PwC var 

sladdet for identifiserende kjennetegn. Som det også fremgår i rapporten fra leverandørkontrollen 

undertegnet også PwC taushetserklæringer for alle sine teammedlemmer. Dette skulle tilsi at det ikke var 

mulig å identifisere bruker, men i bekymringsmeldingen til Fylkesmannen oppgir PwC navnet på bruker. 

De må derfor ha fått tilgang til informasjon enten skriftlig eller muntlig som har identifisert bruker. 

Hvordan PwC har fått denne informasjonen og har kommet frem til sin vurdering vedrørende vergens 

skikkethet er det kun selskapet selv som kan besvare. Rådmannen har i sitt notat til kommunestyret 

skrevet at det ble informert om PwC sin bekymring i møtet juni 2017, men at rådmannen skal ha presisert 

at kommunen hadde fokus på å bygge opp nye tjenester til bruker og kommunen ikke ønsket noen rolle i 

vurdering av bekymring. Rådmannen skriver videre at så vidt henne bekjent er det ingen i 

administrasjonen som har sett bekymringsmeldingen, svaret til Fylkesmannen eller svaret fra verges 

advokat. Videre avvises det at en slik bekymringsmelding var en del av fakturaen og at kommunen skal 

ha bestilt en slik bekymringsmelding.  Fylkesmannen har behandlet saken og har kommet frem til at 

vergen er skikket for oppdraget. 

 

Administrasjonen har oversendt den sladdede versjonen av presentasjonen som ble holdt 20.06.2017. 

Administrasjonen har oppgitt at det er PwC som har den usladdede versjonen og oppga i forrige møte at 

det er to sider som er tatt ut. Den ene siden viser grunnlagsdokumentet fra FIA vedrørende fordeling av 

kostnader til krav om refusjon for ressurskrevende brukere. Sekretariatet har forespurt PwC om å få 

oversendt den usladdede versjonen, men det vises til oppdragets taushetsplikt og at den inneholder 

sensitiv informasjon og forretningskritiske forhold. Kontrollutvalget sin innsynsrett jf. kommuneloven 

§77 nr. 7 gir ikke mulighet til å kreve innsyn i dokumenter hos eksterne selskaper som utfører oppdrag på 

vegne av kommunen så sant dette ikke fremkommer av egen avtale med selskapet. En slik egen avtale 

kan for eksempel være en databehandleravtale eller avtale om saksbehandlingsregler. Grimstad kommune 

har ikke inngått noen egen avtale som regulere en slik tilgang og kontrollutvalget kan derfor ikke kreve 

innsyn i dokumenter i et privat selskap. 
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PwC har takket ja til å orientere om sitt oppdrag i kontrollutvalgets møte og svare på spørsmål relatert til 

dette. Rådmannen vil i møtet kunne orientere om PwC oppdraget og svare på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Leverandørkontrollen i Farm in Action er en del av sakskomplekset til innkjøpssaken og det er levert tre 

rapporter som inkluderer rapport for leverandørkontrollen, erfaringsutvekslingsdokument etter 

leverandørkontrollen og beskrivelse av innkjøpsfunksjonen. Det er kontrollutvalget som har hatt 

hovedansvaret for å granske innkjøpssaken på vegne av kommunestyret samtidig som rådmannen har 

iverksatt tiltak. Det er nødvendig for kontrollutvalget å være orientert om de funn og vurderinger som 

gjort i rapportene og notatene som en del av helheten i innkjøpssaken. For kontrollutvalget sin del er det 

en fordel at PwC orienterer om oppdraget og sine vurderinger. En slik orientering gir også PwC en 

mulighet til å imøtegå de påstander som er fremsatt i media samtidig som man sikrer kontradiksjonen. En 

kunne da fått avklart eventuelle spørsmål og uklarheter ved oppdraget som er nødvendig for å kunne 

ivareta kontrollutvalgets ansvar.  

 

Vedlegg:  

- Rapport leverandørkontroll Farm in Action AS 

- PwC Presentasjon av 20.06.2017 – Erfaringsutveksling etter leverandkontroll av 

FiA 

- PwC notat av 27.06.2017 – Beskrivelse av innkjøpsfunksjonen 

- Notat fra rådmannen – orientering om oppfølging og dialog vedr 

leverandkontroll 
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Formål og gjennomføring 
Grimstad kommune (heretter kalt kommunen) har etter anbudsforespørsel bestilt en 
leverandørkontroll for 2015 og 2016 for leverandøren Farm in Action (heretter kalt FiA) med 
følgende tema: 

 
A. Økonomi 

a. Avklare hvorvidt fakturering har vært i henhold til kontrakt/avtale. 
b. Avklare hvorvidt det er betalt for faktisk leverte tjenester. 

 
B. Helsefaglig. 

a. Avklare hvorvidt bruker har fått forsvarlige helsetjenester iht lov-, forskrift-, og 
enkeltvedtak. 

b. Avklare hvorvidt leverandøren har benyttet tilstrekkelig og faglig forsvarlig personell 
for utførelse av tjenesten. 

c. Avklare hvorvidt leverandøren har hatt et faglig forsvarlig kvalitetssystem som er 
dekkende for tjenesten som er levert. 

 
C. Arbeidsrettslig 

a. Avklare hvorvidt leverandøren følger gjeldende lov-, forskrift-, og avtaleverk for det 
personell som har utført tjenesten i forhold til; arbeidstid, ferier, helligdagsarbeid, 
overtid, turnus, avlønning og bruk av underleverandører for utførelse av tjenesten. 

  

PwC har satt sammen et tverrfaglig team med juridisk-, økonomisk- og helsefaglig kompetanse 
for å på best mulig måte kunne avklare de ovenfor nevnte oppgavene i oppdraget. 

Det er gjennomført flere møter med kommunen, herunder oppstartsmøte og avklaringsmøter. Det 
har i tillegg vært løpende dialog med enhetslederne for sosiale tjenester og for 
boveiledertjenesten.  

Det ble tidlig etablert kontakt med FiA, og det er gjennomført flere møter med leder, Edith 
Somdal, samt gjennomført samtaler med andre ansatte.  

Det er fra både kommune og FiA levert omfattende dokumentasjon fortløpende ettersom behov 
har oppstått underveis i prosessen. Dokumentasjon som er levert har vært sladdet og overlevert 
personlig. Alle forespørsler fra PwC har blitt imøtekommet på en rask og tilfredsstillende måte. 
PwC har undertegnet taushetserklæringer for alle teammedlemmene. 
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Følgende handlinger er gjennomført under de tre hovedtemaene 
for leverandørkontrollen 

 

A. Økonomisk tilnærming: 
1. Intervju med aktuelle personer i kommunen og hos FiA. 
2. Gjennomgang av inngåtte kontrakter og annen relevant kommunikasjon. 
3. Gjennomgang av hver enkelt faktura med tilhørende fakturagrunnlag fra FiA. 

 

B. Helsefaglig tilnærming: 
1. Intervju med aktuelle personer i kommunen og hos FiA.  
2. Det er gjennomført en vurdering av leverte tjenester opp mot krav i lover og forskrifter, og 

med bakgrunn i tildelingsvedtak fra kommunen. 
3. Det er foretatt en gjennomgang av tjenestebeskrivelser og vurdert disse mot krav i lov og 

forskrift og med bakgrunn i tildelingsvedtak fra kommunen. 
4. Gjennomgang av krav til kompetanse på personell 
5. Gjennomgang av leverandørens kvalitetssystemer 
6. Gjennomgang av dokumentasjon gjort i pasientjournaler og rapporter for å sikre at ansatte 

har ivaretatt dokumentasjonsplikten ihht helsepersonelloven kap 8 basert på tre 
hovedhensyn: personvern, forsvarlighet og etterprøvbarhet. 

 

C. Arbeidsrettslig tilnærming: 
1. Gjennomgang av timelister, lønns- og personaldata, herunder ansettelseskontrakter, og 

sammenholdt dette med blant annet reglene i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 
(arbeidsmiljøloven) med tilhørende forskrifter, ferieloven, og eventuelle tariffavtaler som gjør 
seg gjeldende. Det er undersøkt hvorvidt inngåtte arbeids-/oppdragskontrakter er i tråd med 
gjeldende regelverk. Det har vært kommunikasjon med FiA og kommunen for å innhente 
nødvendig informasjon. 

2. I forhold til underleverandører /innleie av personell hos FiA, er det gjort en vurdering i 
forhold til reglene om arbeidsinnleie vs entrepriseforhold, og vurdert hvorvidt man har fulgt 
reglene i så måte.  
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Funn 

A.Økonomisk vurdering 
Kontrollen har søkt svar på 2 spørsmål knyttet til økonomi: 

A. Avklare hvorvidt fakturering har vært i henhold til kontrakt/avtale. 
B. Avklare hvorvidt det er betalt for faktisk leverte tjenester. 

Når det gjelder det første spørsmålet finner vi at alle fakturerte tjenester i perioden  er i henhold 
til felles forståelse hos bestiller og leverandør, og gjennomgående finnes skriftlige kontrakter og 
e-post bekreftelser, med unntak for deler av en måned for en bruker, hvor det kun kan bekreftes 
muntlig avtale.  Alle fakturaer er priset i henhold til underliggende bestillinger. 

Når det gjelder det andre spørsmålet finner vi dokumentasjon på utførte tjenester både for type, 
omfang, og periode. 

For en bruker i perioden er det anført i tidligere rapportering til kommunen at kommunen har 
betalt for tjenester som ikke er levert. Vår gjennomgang viser det motsatte. Kommunen og FiA 
har hatt felles forståelse av kontrakt og oppdrag. FiA skulle i henhold til kontrakt levere på flere 
delpunkter og iverksette et tiltak for bruker i henhold til kommunens enkeltvedtak. På grunn av 
forhold utenfor kommunens og FiA’s kontroll, ble tiltaket ikke iverksatt hos bruker. Tiltaket var 
løpende bemannet og klart til å ta i mot bruker umiddelbart, og det er felles forståelse at dette var 
nødvendig for hele den fakturerte perioden. Alle andre leveranser i kontrakten er også 
dokumentert utført av kompetent personell. 

B. Helsefaglig vurdering 
Det er levert sladdet dokumentasjon på alle de aktuelle brukerne som er omfattet av denne 
leverandørkontrollen. I hovedsak har PwC sin gjennomgang tatt høyde for hvilke oppgaver 
avtalen mellom kommunen og FiA har omhandlet. Videre er det vurdert om disse oppgavene er 
sammenfallende med vedtaket som er gjort for tjenestetildeling for hver av brukerne. 
Tjenestetildelingen er hjemlet i lovverket, og således må utførelsen av tjenestene være i henhold 
til dette. I vedtakene er det følgende lover som legges til grunn:  

● Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1 a, annet ledd  
● Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester §3-2 nr 6 bokstav a og b 

Det er så gjennomgått dokumentasjon for å kvalitetssikre at FiA har levert tjenester på alle 
punkter i kontraktene som er inngått for hver bruker i de aktuelle tidsperiodene som FiA har 
utført tjenester.  
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Dokumentasjonen har omhandlet alle rapporter og beskrivelser av tjenestene som er utført hos 
brukere i den aktuelle perioden, gjort tilgjengelig både fra kommunen og FiA. 

Vurdering av helsetjenester i henhold til lov-, forskrift-, og 
enkeltvedtak 

Statusrapportene og sluttrapportene fra FiA er detaljert, objektive og gir en god oversikt over 
hvordan oppdraget er løst i perioden. Rapportene er stort sett skrevet av fagleder eller daglig leder 
som begge er psykiatriske sykepleiere. Det er kun benyttet tvang under tjenesteleveransen på en 
bruker. I dette tilfellet har det vært et godt samarbeid mellom alle samarbeidende parter for å løse 
tvangsbruken på en adekvat måte, og til det beste for bruker. 

I rapportene og i avvik er det beskrevet hvordan personalet har håndtert utfordrende situasjoner 
rundt brukere, samt samarbeid med personell fra Grimstad kommunen der det har vært naturlig. 
Det er videre beskrevet hvordan FiA sitt personell har samhandlet med andre instanser i tillegg til 
kommunen rundt brukere, i henhold til avtale. 

Vurdering av faglig forsvarlig personell for utførelse av 
tjenesten 

FiA har benytte både faglært- og ufaglært personell, samt autorisert helsepersonell. Flere av de 
ansatte har videreutdanning innen de aktuelle fagområdene de har utøvd tjenester innen. 
Fagpersonellet i FiA har lang erfaring og kan regnes som stabilt personell over flere år. Som 
eksempel kan det nevnes at fagleder som er psykiatrisk sykepleier, har en helhetlig oppfølging av 
brukere i form av å skrive alle rapporter som er levert i de aktuelle tidsperiodene. Sluttrapportene 
er skrevet av fagleder, eller daglig leder, som også er psykiatrisk sykepleier. Av annet faglært 
personell kan nevnes helsefagarbeider, sosionom, barnevernspedagog og vernepleier. 

Det er benyttet personell som ikke nødvendigvis er utdannet innen fagområdene til FiA, men som 
av ulike årsaker vurderes å ha spesielt god egnethet. I tilfeller der slikt personell er benyttet er det 
redegjort for hvorfor dette personellet er vurdert som egnet. Det beskrives i rapportene at dette 
personellet har kommet i god kontakt med brukere, og står for mye av det aktivitetsbaserte 
miljøarbeidet som er tilpasset hver enkelt bruker utifra deres ønsker, behov og evner. 

Vurdering av kvalitetssystem hos FiA 

I prosjektperioden er FiA sitt interne kvalitetssystem gjennomgått. Dette innbefatter ulike rutiner 
og prosedyrer, stillingsbeskrivelser, internkontroll og personalhåndbok. I tillegg er det redegjort 
for Extensor, som er FiA sitt elektroniske pasientjournalsystem, samt hvordan avvik håndteres 
både internt i FiA, men også mot kommunen. Det er også beskrevet godt hvordan brukere skal 
følges opp i form av rapportering til oppdragsgiver både for kortere og lengre perioder.  
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Det er beskrevet i FiA sitt internkontrollsystem at alle ansatte signerer på at de har lest gjeldende 
prosedyrer og rutiner 2 ganger pr år, samt hvordan rutiner og prosedyrer er gjort tilgjengelige for 
de ansatte.  

Det er beskrevet hvor ofte e-læringskurs for medikamenthåndtering gjennomføres, samt 
beskrivelse av delegasjonsreglementet for utdeling av medikamenter. Delegasjonsfullmakter på de 
som har delt medikamenter er overlevert som dokumentasjon på lik linje med politiattester, 
taushetserklæringer og autorisasjon på det personellet som skal ha dette. For utdeling av LAR 
medikamenter gjelder egne prosedyrer da dette klassifiseres som et A-preparat, og håndteres bare 
av autorisert helsepersonell. 

Farmasøytisk tilsyn er gjennomført i oktober 2015 og desember 2016. I begge tilfellene ble det 
konkludert med fra farmasøyt hos Boots apotek at “virksomheten synes i hovedsak å ha gode og 
forsvarlige rutiner innenfor legemiddelhåndtering”, samt gitt anbefalinger til 
forbedringsområder.  

Etter paragraf 5-4 i helse og omsorgstjenesteloven skal personell levere politiattest til arbeidsgiver 
når de utføre arbeid etter denne lov. I kontrollert periode var kravet noe innskrenket og gjaldt for 
arbeid knyttet til barn og personer med psykisk utviklingshemming.  Personell som kun sporadisk 1

arbeidet med disse brukergruppene trengte ikke å levere politiattest. FiA har rutinemessig 
innhentet politiattest fra ansatte, men kan ikke fremvise dette for alle ansatte. For noen 
brukergrupper har det også vært uklart om krav til politiattest foreligger eller ei.  Fra januar 2017 
har imidlertid FiA ansatt egen HR-ansvarlig som har som ansvarsområde å bl.a innhente og 
arkivere lovpålagte attester og erklæringer.  

 

C. Arbeidsrettslig vurdering 

 

I den arbeidsrettslige vurderingen er vi bedt om å avklare hvorvidt FiA som leverandør av 
tjenester til kommunen, har opptrådt i henhold til gjeldende arbeidsrettslige regler. Vi forstår at 
det ønskes en avklaring av hvorvidt FiA har fulgt reglene som gjelder for arbeidstid, ferier, 
helligdagsarbeid, overtid, avlønning etc, for tjenester levert i årene 2015 og 2016. 
 
I forbindelse med kontrollen har vi hatt møter med sentrale personer i kommunen, samt møte og 
telefonsamtaler med daglig leder hos FiA.  Vi har også mottatt omfattende dokumentasjon i saken 
fra både kommunen og FiA.  
 
Innledningsvis vil vi nevne at vi i gjennomgangen har forsøkt å begrense omfanget knyttet til 
kontrollen. I årene 2015 og 2016 har 50 personer vært involvert i tjenestene som er levert til 
kommunen, og leverandørkontrollen ville få et for stort omfang dersom alle  

1 Loven ble endret mht til krav om politiattest gjeldende fra og med 01.01.2017. Det er nå et generelt krav 
om politiattest.  
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arbeidsrettslige temaer skulle gjennomgås for alle ansatte for alle perioder knyttet til tjenester 
som disse ansatte har utført for kommune i disse to årene. Vi har således forsøkt å gjennomføre 
en fornuftig avgrensning, og basert på dette, og slik vi ser det, behandlet de viktigste temaene i 
denne sammenheng. 

Arbeidsrettslig tilnærming 

FiA har levert tjenester til kommunen innen helse- og omsorgssektoren. 
I gjennomgangen av dokumentasjonen har vi først og fremst sett på hvorvidt de ansatte har/ har 
hatt skriftlige kontrakter og hvorvidt avlønning og arbeidstid er i tråd med gjeldende regelverk. Vi 
har som etterspurt, konsentrert behandlingen mot forholdene hos FiA og således ikke behandlet 
kommunenes eventuelle plikter og ansvar overfor FiA. Vi nevner forøvrig at vi har lagt til grunn at 
forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter kommer til anvendelse på tjenestene 
som FiA har utført da vi anser at kontraktene samlet må sies å overstige terskelgrensen i 
forskriftens § 4. Dette har ikke avgjørende betydning, men medfører at oppdragsgiver skal sørge 
for at leverandør og eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn 
det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler, jfr. §§ 1 
og 5.  

Gjennomgang av kontrakter for ansatte hos FiA 

I henhold til arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-5 skal alle ansatte ha en skriftlig arbeidsavtale. Aml. § 
14-6 stadfester rammene for hva som skal inkluderes i den skriftlige arbeidsavtalen. Vår 
gjennomgang har vist at FiA overordnet har gode rutiner med hensyn til å sørge for at ansatte har 
skriftlige arbeidsavtaler. Arbeidsavtalene er laget over samme mal og inneholder som 
utgangspunkt de minimumsvilkår som loven setter. Vi nevner for ordens skyld at kontraktene 
burde inneha en klausul/ bestemmelse knyttet til rett til ferie og feriepenger og regler for 
fastsetting av ferietidspunktet, jfr aml. § 14-6 bokstav g. Vi kan ikke se at dette er hensyntatt i 
kontraktene i perioden frem til sommer/ høst 2016. I perioden etter dette er det inntatt tekst i 
kontrakten om at ferie følger ferieloven. 
 
Arbeidskontraktene er hovedsakelig delt inn i faste ansettelser, eller midlertidige ansettelser via 
tidsbegrensede engasjementsavtaler eller avtaler om tilkalling. I tillegg er enkelte ansatte leid inn 
via tredjepartsselskaper. Disse kommer vi litt tilbake til under. 
 
Flere av de ansatte har hatt kortvarige engasjement i forbindelse med de tidsbegrensede 
tiltakene/ tjenestene som er bestilt av kommunen. Forlengelse av tjenestene til kommunen har 
for flere resultert i at deres engasjement også er forlenget. I den forbindelse har FiA utarbeidet 
nye avtaler som reflekterer endringene. For noen få perioder for enkelte ansatte kan vi ikke finne 
at det eksisterer en skriftlig avtale knyttet til det forlengede oppdraget. Ansatte har likevel mottatt 
lønn og arbeidsvilkår som tidligere avtalt.  
 
FiA er klar over at personer i henhold til arbeidsmiljøloven som utgangspunkt skal ansettes i faste 
stillinger. De har likevel vurdert behovet for midlertidige ansettelser i tråd med at de har inngått  
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ulike tidsbegrensede kontrakter med kommunen. Vi har ikke nok dokumentasjon/ historikk til å 
kunne foreta en nærmere vurdering av hvorvidt det har vært anledning til å ansette midlertidig i 
de ulike prosjektene slik FiA har gjort, men forstår at det er gjort en overveid vurdering i så måte.  
 

Alle kontraktene inneholder informasjon om ordningen med medleverturnus som er regulert i 
forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger. For ansatte som skal arbeide i 
en slik turnus er det fornuftig at dette er inkludert. For ansatte som ikke skal arbeide i en slik 
turnus, kan det virke forvirrende at det er inntatt informasjon/ klausul om dette. I tillegg 
inneholder arbeidskontraktene en samtykkeerklæring på at de ansatte gir tillatelse til  å arbeide 
inntil 60 timer pr uke etter gjennomsnittsberegning i 6 uker. Dette er en ordning som omhandler 
medleverturnusen og som er hjemlet i denne forskriftens § 2 (2). Dette bør slik vi ser det utelates 
fra kontrakter som ikke omhandler medleverturnus, evt bør man tydelig klarlegge skille mellom 
arbeid knyttet til medleverordning og annet arbeid. 
 

Overordnet har FiA gode rutiner med å sørge for at alle ansatte har arbeidskontrakter, og at 
endringer knyttet til type stilling, stillingsprosent, lønn etc, dokumenteres og inntas i nye 
endringsavtaler. 

Gjennomgang av lønnsvilkår for de ansatte 

Arbeidet som utføres ved FiA er ikke omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Ei heller er FiA 
direkte omfattet av en tariffavtale. Basert på at forskrift om lønn- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter kommer til anvendelse, skal det sørges for at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med 
reglene for allmenngjorte tariffavtaler eller der dette ikke eksisterer, i henhold til landsomfattende 
tariffavtale for den aktuelle bransje.  FiA har informert oss om at lønnsfastsetting og 
ansiennitetsnivå til enhver tid foretas i henhold til gjeldende hovedtariffavtale for KS. Dette 
medfører slik vi ser det at lønnsfastsettingen er godt forankret og i henhold til gjeldende 
regelverk. Enkelte kontrakter har forøvrig inkludert klausul om at lønnsfastsetting følger 
hovedtariffavtalen. Vår kontroll av arbeidsavtalene har også vist at lønnsfastsettingen er i henhold 
til hovedtariffavtalen for KS. I noen tilfeller kan det se ut til at lønnen ikke er i henhold til 
oppdatert tariffavtale, men at man har benyttet nivå fra tidligere avtale.  
 
Flere av de gjennomgåtte arbeidsavtalene er midlertidige og knyttet til engasjement for ulike 
brukere. Av de midlertidige avtalene viser gjennomgang av lønnslippene at flere får utbetalt lønn i 
henhold til faktisk antall timer som er arbeidet og påført i timelistene, og ikke i henhold til 
stillingsstørrelsen som er angitt i prosent i arbeidsavtalen. Flere av disse avtalene har riktignok 
listet “timer på timeliste”, og vi forstår etter samtale med FiA at avlønning er i henhold til hva som 
er avtalt med hver enkelt. Det fremstår likevel slik vi ser det uheldig at ansatte ikke avlønnes i 
henhold til det som er angitt i kontraktene. 

8 
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Arbeidstidsordninger 

Flere ansatte jobber i henhold til medleverturnusen. Midlertidig forskrift om arbeidstid i 
institusjoner som har medleverordninger kommer kun til anvendelse for arbeid ved institusjoner. 
Det er ikke gjort noen nærmere vurdering av hvorvidt alt arbeid som er utført er gjort på sted som 
må klassifiseres som institusjon. Etter samtale med FiA forstår vi at det er gjort vurderinger, og at 
der FiA har levert tjenester i medleverordning så er man av den oppfatning at dette er dekket av 
forskriften.  Vi har ellers gjennomgått timelistene, og så langt vi ser følger de ansatte i disse 
turnusene kravene som stilles om arbeidstid og tilstrekkelig hvile etc. De ansatte har også i 
arbeidskontraktene sine samtykket til at de kan arbeide i opptil 60 timer per uke, jfr 
medleverforskriftens § 2 (2), og disse følger typisk en 3-7-4-7 turnus når de arbeider for FiA. 
Dette er slik vi ser det i henhold til gjeldende regelverk.  
 
Arbeidstiden som sådan er forøvrig regulert i personalhåndboken til FiA. Her er det listet at 
ansatte som arbeider i medleverturnus skal ha tilstrekkelig hvile på henholdsvis to og åtte timer 
pr arbeids-døgn hvilket også er i tråd med forskrift om medleverturnus. Vi er av den oppfatning 
av at FiA har god kontroll på arbeidstiden for ansatte i medleverturnus og at de følger gjeldende 
regelverk i så måte. Det bemerkes også at leder for FiA har bred erfaring og kjennskap til 
gjeldende regelverk knyttet til turnusordninger, da hun også tidligere har vært ansvarlig for dette i 
kommunen. 
 
For ansatte som arbeider i vanlig turnus/ dag er det etter vår gjennomgang god kontroll på at man 
følger arbeidsmiljølovens regler knyttet til arbeidstid.  

 

Innleide arbeidstakere/ underleverandører  
Etter samtaler med FiA forstår vi at det er benyttet innleid arbeidskraft. Mottatt dokumentasjon 
viser også at FiA har inngått separate avtaler med underleverandører i forbindelse med FiAs 
levering av tjenester for kommunen. Vi har gjennomgått kontraktene som er utarbeidet med 
underleverandørene, og de er slik vi ser det tilstrekkelige med hensyn til utforming. En generell 
bemerkning er likevel at det ikke er inntatt klausuler om arbeidstid og lønnsvilkår i kontraktene. 
Innleiekontraktene inneholder en erklæring hvor de innleide stadfester at de har flere 
oppdragsgivere. Vi forstår etter samtale med daglig leder hos FiA at de ikke har dokumentert 
kontroll over arbeid som eventuelt utføres av de innleide arbeidstakerne på andre oppdrag enn for 
FiA. Følgelig vil det være vanskelig for FiA å kontrollere om den totale arbeidstiden til disse 
arbeidstakerne er i tråd med gjeldende regelverk for arbeidet som også utføres hos dem, selv om 
dette ansvaret som et utgangspunkt påhviler utleiebedriften. På samme måte vil det være 
vanskelig å ha kontroll på ansattes lønnsbetingelser for arbeid utført hos FiA. Etter samtale med 
FiA forstår vi likevel at det er løpende dialog med de innleide arbeidstakerne, og at FiA gjennom 
dette har god kontroll på at innleide arbeidstakere ikke overskrider gjeldende regelverk knyttet til 
arbeidstidsbestemmelser, men dette bør slik vi ser det også innlemmes i kontraktene.  
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Det kan også bemerkes at innleie av arbeidskraft følger reglene om innleie i arbeidsmiljølovens 
kapittel 14. Det kan således stilles spørsmål ved om innleie som er utført er tillatt i henhold til 
arbeidsmiljølovens bestemmelser. Etter nærmere gjennomgang ser det ut til at det er utført 
innleie fra virksomhet som ikke har helse/ omsorgsarbeid som sin hovedbeskjeftigelse, og som 
heller ikke er registrert som bemanningsforetak, og således er vi av den oppfatning at det i disse 
tilfellene kan medføre at innleie av arbeidskraft ikke har vært/ er tillatt. Det betyr ikke at 
kvaliteten på innleid personell ikke har vært god nok, men arbeidsmiljøloven stiller strenge krav 
for når arbeidsinnleie er tillatt.  
 
FiA opplyser forøvrig at det er få arbeidstakere som nå er innleid til prosjektene. 
  

10 
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Konklusjon 
Etter PwC sin oppfatning har vi følgende konklusjon innen de 3 hovedområdene: 

A.Økonomi 
Fakturering fra FiA til Grimstad kommune har vært i henhold til inngåtte avtaler og kontrakter og 
tjenestene som er fakturert er løpende levert.  

B. Helsefaglig 
De helsefaglige tjenester som Grimstad kommune har fått levert fra FiA i perioden 2015 og 2016 
vurderes å ha vært helsefaglig forsvarlige i henhold til lov-, forskrift-, og enkeltvedtak, det er 
benyttet kompetent personell og kvalitetssystem har fungert uten alvorlige avvik.  

C. Arbeidsrettslig 

Vi er av den oppfatning av at FiA tilstreber å følge, og i all hovedsak, med de bemerkninger som er 
nevnt over, følger de lønns- og arbeidsregler som gjelder. De har god kontroll på 
arbeidstidsordningene for ansatte som jobber ved FiA. De ansatte lønnes også i henhold til 
landsomfattende tariffavtale.  
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Til: 
  

 Kommunestyret        
 

Fra: Tone Marie Nybø Solheim  
 

Kopi til: 
 

 Rådmannens ledergruppe    
 

           
 
 

 
 
Orientering om oppfølging og dialog vedr leverandørkontroll  
 
Bakgrunn for leverandørkontroll var kommunestyrets vedtak 30.01.17 med oppdrag til rådmannen 
om å gjennomføre leverandørkontroll ved hjelp av eksterne leverandører: 
 
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en leverandørkontroll hos Farm in Action. 
Kontrollen gjennomføres av ekstern aktør, og rapport fra kontrollen legges så snart som 
mulig frem for kommunestyret. 
 
 
Bestilling av leverandørkontroll 
Leverandørkontrollen ble utvidet til å gjelde både økonomiske, helsefaglige og arbeidsrettslige 
forhold, og ikke bare økonomiske forhold. Det var viktig at vi fikk gode svar som mulig slik at 
eventuelle misligheter ble avdekket, og at vi kunne svare ut kommunestyrets vedtak.  
 
Seniorrådgiver (Innkjøpsansvarlig) hadde i forkant av tilbudsforespørsel kontaktet PwC (og flere 
aktuelle leverandører) og etterspurt erfaring med gjennomføring av leverandørkontroll, og om de 
ønsket å delta i en slik konkurranse. Det ble i den sammenheng opplyst at arbeid og omfang for 
oppdraget var under utarbeidelse i en arbeidsgruppe. Mandat ville være en del av den kommende 
konkurransen. Det ble opplyst at konkurransen var under kunngjøringsplikt (som er 1,1 mill) og at vi 
ville invitere minimum 3 tilbydere.  
 
PwC hevder at de i forkant ga tilbakemelding om at en slik jobb ville være omfattende.  
 
Det ble opplyst at nærmere og endelig informasjon ville fremgå av det kommende 
konkurransegrunnlaget som ble sendt samtlige tilbydere. Konkurransegrunnlaget er vedlagt dette 
notat. 
 
Det ble bedt om tilbud fra tre leverandører. PwC ble valgt som leverandør 16.03.17. 

Notat 
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Fra PwCs tilbud: 

 
 
Referat fra oppstartsmøtet: 
 
Dato : 23.03.2017 
Sted : Rådhuset, Grimstad kommune 
Tilstede fra Grimstad kommune ; Helge Moen økonomisjef, Marit Henriksen leder 
Boveiledertjenesten, Tina Fabricius leder sosialtjenesten, Øyvind Takle seniorrådgiver 
(innkjøpsansvarlig) 
Tilstede fra PwC : Rune Haukaas, Knut Henry Haraldsen, Reidar Henriksen og Hilde Hordnes 
 
Etter en kort presentasjonsrunde rundt bordet ble oppdragsdokumenter, signert av rådmannen 
22.3.17, overlevert PwC via e-post. Takle informerte om at mandatet for prosjektet var 
utarbeidet. Henriksen (red rådmann: Marit) formidlet at de arbeidet med formalitetene rundt sensitiv 
dokumentasjon 
som PwC skal få tilgang på, og formidlet at hun forventet dette løst ila dagen. PwC får derfor 
aktuelle dokumenter overlevert ila fredag 24.3.17 av Henriksen eller Fabricius. 
 
Takle informerte kort om at daglig leder i FiA, Edith Somdal, har fått informasjon om den 
kommende leverandør kontrollen og har sagt seg villig til å dele den informasjon som kreves for 
at PwC skal få gjennomført denne. Det ble enighet i møte om at Hordnes tar kontakt direkte 
med Somdal for å opprette første kontakt. Det ble også avtalt at Takle sender en e-post med 
ytterligere informasjon til Somdal når Hordnes har opprettet første kontakt. 
 
Det ble gitt en kort redegjørelse for bakgrunn for oppdraget, spesielt i forhold til de tre 
hovedpunktene i oppdraget; økonomi, helsefag og arbeidsrettslig, samt en generell oppdatering 
på hvordan «innkjøpssaken» var håndtert både i forkant og etterkant av BDO rapporten 
 
Det ble diskutert hvilken rapporteringsform PwC skal ha i sin rapport, og det ble avklart at PwC 
utarbeider en rapport som svarer ut oppdraget på en kort og konsis måte. Rapporten skal i 
utgangspunktet være klar til den 27. april, dersom alt av dokumentasjon blir raskt tilgjengelig. 
 
PwC gir løypemelding underveis, og da spesielt i forhold til leveransefrist, og en eventuell 
utsettelse av denne. Det avtales at PwC skal gjennomføre en workshop i etterkant av rapporten 
som oppfølgingstiltak. 
 
Til slutt i møte ble det gjennomgått hvilke forventninger kommunen har til PwC sitt arbeid, og det 
ble der fremmet spesielt viktigheten av at rapportens utforming må være kort og konsis, og 
svare ut «løse tråder» i BDO rapporten. Videre ble det uttalt at det fra kommunen sin side var 
viktig å finne læringspunkter i etterkant av denne saken for å bedre sine rutiner, og ønsker å 
bruke rapporten også til dette formålet. 
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Grimstad kommune hadde ansvar for å levere etterspurt dokumentasjon, og valgte en av 
enhetslederne til å koordinere dette. Utover dette forstod rådmannen bestillingen fra kommunestyret 
slik at den eksterne leverandøren i størst mulig grad skulle gjøre en uavhengig undersøkelse. 
 
Rådmannen ble orientert fra PwC om at omfanget og kompleksiteten i dokumentasjonen var 
omfattende.   
 
Leverandørkontrollrapporten 
PwC gjennomgikk ca 2 200 sider og ulike filer, turnus mm, og brukte etter deres forklaring mye tid på 
å sammenstille dokumenter fra FIA og Grimstad kommune for å få hele bildet. Totalt antall timer i 
faktura fra PwC ble 294,4 timer. Rapporten er datert 27.04.17 og ligger på kommunens hjemmeside. 
 
Feil i leverandørkontrollen 
Grimstad kommune har bedt PwC om forklaring på feil i faktura fra leverandør. PwC har forklart og 
bekreftet uoppdaget feil. PwC ble bedt om å gjennomgår fakturakontroll igjen, og har oversendt 
bekreftelse på dette. Avviket er på kr 91 144. 
 
Det er ikke opphør av tjenester mellom 08.07.15 og 13.07.15, men behovet er dekket med innleie av 
andre enn FIA. PwC forklarer at de oppfattet at det var en dateringsfeil. 
 

 
 
 
Faktura 
Fakturabeløpet for leverandørkontroll var vesentlig høyere enn antatt. PwC presiserte i tilbudet at 
estimatet ikke ville være tilstrekkelig. Gapet var stort mellom Grimstad kommunes forventning og 
PwCs faktura.  
 
PwC har ikke fakturert Grimstad kommune for ytterligere timer etter april 2017. 
 
Det var avtalt møte den 20.06.17 og det var hensiktsmessig å gjennomgå fakturagrunnlaget i 
etterkant av dette møtet, da det hadde vært uenighet i forkant om beløpets størrelse. PwC hadde da, 
etter anmodning foretatt internkontroll av faktura, og la frem spesifiserte timelister for oppdraget. 
Rådmannen forhandlet sammen med kommunalsjef for Støttetjenester som har overordnet ansvar 
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for innkjøp. Prisen ble redusert med kr 50 000. Det ble avtalt tilleggsarbeid (modell for sentralisering 
av innkjøp) uten ytterligere fakturering. Endelig faktura ble kr 474 000 eks mva. 
 
Redusert faktura ble akseptert da omfanget på oppdraget kunne dokumenteres og begrunnes.  
 
Innspill til utlyst rammeavtale 
Med henvisning til kommunens ønske om læringspunkter, tok PwC kontakt med Grimstad kommune 
for å gjøre oppmerksom på at endrede kriterier for vekting i ny utlysning kunne føre til mulig 
erstatningskrav fra leverandører.  
 
Rådmannen besluttet i ledermøtet 16.1.2017, sak 2, at en etter en samlet vurdering ønsket å lyse ut 
ny rammeavtale. Leverandørene i eksisterende rammeavtale av 3.6.2016 ble deretter kontaktet og 
sa seg villige til å ensidig tre ut av avtaleforholdet. Leverandørene ble samtidig oppfordret til å delta i 
den nye konkurransen og etter nærmere avtale ble de orientert idet den nye konkurransen ble 
offentlig kunngjort. Lenger avtaleforhold, skjerpet kravspesifikasjon, og kunnskap om svært variert 
prisnivå mellom leverandørene fra rammeavtalen av 3.6.2016, tilsa at det var nødvendig å foreta en 
endring av vektingen mellom pris og kvalitet i den nye konkurransen. 
 
Under møtet med PwC ble det fra Grimstad kommune opplyst at en ikke har adgang til å endre 
vekting av tildelingskriterier i en pågående og kunngjort konkurranse. Det ville vært en vesentlig 
endring som klart strider med gjeldende anskaffelsesrett. Grimstad kommune uttrykte i samme møte 
at risiko i forhold til rammeavtalen av 03.06.2016 allerede var vurdert av Kluge advokatfirma AS og at 
sistnevnte også bistod med den pågåendende og kunngjorte konkurransen. Alle sider av risiko, 
vekting og avtalens varighet/innretning var derved gjennomført og ferdigstilt i den forbindelse. Det ble 
besluttet å rette en henvendelse til Kluge advokatfirma AS for en endelig utsjekk av forannevnte. 
Rådmannen konkluderte med at vi lot konkurransen forløpe uendret.  
 
Grimstad kommune valgte å ikke videreformidle kritikk eller be om redegjørelse da det ikke ville bety 
noe for det videre arbeidet med rammeavtaler, og fordi det var presisert at PwC handlet på vegne av 
Grimstad kommune og ikke FIA. 
 
Læringspunkter  
Det ble avholdt workshop/møte for oppsummering av læringspunkter 20.06.17. 
Powerpointpresentasjon med læringspunkter viste til klare forbedringsområder hos Grimstad 
kommune på dokumentasjon og oppfølging av leverandører. Tilstede på hele, eller deler av møtet, 
var kommunalsjef for virksomhetsstyring, to enhetsledere og rådmann samt tre representanter fra 
PwC. Fungerende helse- og omsorgssjef var kort innom i møtet. 
 
PwC presenterte læringspunktene i en powerpointpresentasjon, og gjennomgang av denne ble 
innholdet i møtet. PwC holdt igjen to sider av powerpointpresentasjonen grunnet vurderinger knyttet 
til taushetsplikt, sensitivitet og forretningskritisk informasjon. 
 
Beskrivelse av sentralisert innkjøpsmodell 
Det ble underveis i erfaringsmøtet delt erfaringer fra PwC på sentralisering av innkjøpsfunksjon. Det 
ble i etterfølgende forhandlinger avtalt at kommunen skulle få oversendt et tilleggsnotat på modell for 
sentralisert innkjøp. Dette ville være relevant ved gjennomføring av mulig, fremtidig sentralisert 
innkjøpsfunksjon. Dette var dermed både knyttet direkte til læringspunkter og til samtidig pågående 
organiseringsprosess.  
 
Rådmannen unntok, etter intern juridisk vurdering, dette offentlighet med begrunnelse at dette var et 
internt dokument til bruk i forestående interne prosesser.  Ved innsynsbegjæring ble dette meddelt 
journalist, og med løfte om at dette ville offentliggjøres når den interne prosessen var konkludert. 
Fylkesmannen omgjorde etter klage fra Agderposten kommunens beslutning om unntatt offentlighet. 
 
Bekymringsmelding fra pwc 
Det ble informert om PwCs bekymring i erfaringsmøtet. Rådmannen presiserte at kommunen hadde 
fokus på å bygge opp nye tjenester til bruker, og at kommunen ikke ønsket å ha noen rolle i 
vurdering av bekymring. PwC orienterte oss om at de vurderte å sende bekymringsmelding. De 
synes at det var vanskelig ut fra et helsefaglig perspektiv å la være. 
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Grimstad kommunes administrasjon har så vidt rådmannen kjenner til, ikke sett 
bekymringsmeldingen til Fylkesmannen, svaret fra fylkesmannen eller fra verges advokat, 
eller fått spørsmål fra Fylkesmannen om å opplyse saken for saksbehandling.  
 
PwC hadde blant annet oppdrag om å 

- Avklare hvorvidt det er betalt for faktisk leverte tjenester 
- Avklare hvorvidt bruker har fått forsvarlige helsetjenester iht lov-, forskrift-, og enkeltvedtak 

 
Dette innebar at PwC hadde tilgang til kommunens dokumentasjon i sladdet versjon, og dersom det 
er samsvar mellom PwCs og kommunens fremstilling kan dette ha sin forklaring i at det er samme 
dokumentasjon som ligger til grunn.  
 
Påstander om at det ble avtalt bekymringsmelding til Fylkesmannen som en del av fakturaen er 
usann. Rådmannen og Grimstad kommune har ikke bestilt noen form for bekymringsmelding fra 
PwC.  
 
Samtidig vil rådmannen presisere at rådmannen ikke kommer til å blande seg inn i, eller 
forsøke å stoppe, fagpersoners varsling om bekymring for at barn eller sårbare voksne ikke er 
godt ivaretatt eller får nødvendig omsorg. Det vil være mottakende instans som skal gjøre 
vurderingen om bekymringen er reell og om det skal iverksettes tiltak. 
 
Åpenhet 
Vi har levert store mengder med dokumenter til pressen i denne saken, og har hatt utfordring med å 
overholde svarfrist på tre dager. Dokumenter leveres til media kontinuerlig. Kommunen bruker tidvis 
store ressurser på å svare ut, og sikre, dokumenter til pressen. Vi har nylig eksempel på at et 
usladdet navn inne i en mengde sladdede dokumenter er brukt utilbørlig og uetisk, og med viten om 
at dette var en feil fra kommunens side. Status pr i dag er følgende: 
 

- I oversendt presentasjon av læringspunkter har PwC holdt tilbake to sider, dette er ikke en del av 
leverandørkontrollrapporten.  

 
- Kommunen ønsket å unnta tilleggsarbeidet (beskrivelse av sentralisert innkjøpsmodell), dette er 

omgjort av Fylkesmannen og er frigitt fra kommunen.  
 

- Vi har avvist innsynsbegjæringer som ville innebære sladding av store mengder hele dokumenter, og 
som dermed ikke vil kunne gi mening for mottaker.  

 
- Innsynsbegjæringer, spørsmål og svar er nå registrert som post inn og ut, og vil ligge på postlisten. 

 
Unntak fra offentlighet har sin begrunnelse i lov, og er i tråd med interne juridiske vurderinger. 
Unntakene fra offentlighet er løpende klaget inn til Fylkesmannen av Agderposten.  
 
Det er varslet spørsmål vedrørende leverandørkontroll fra kontrollutvalget, og disse vil bli besvart i 
neste kontrollutvalgsmøte. 
 
Databehandleravtaler 
Det er ikke inngått egen databehandleravtale med PwC, PwC vil overlevere dokumentasjonen som 
ligger til grunn for leverandørkontrollen til Grimstad kommune. Det tas forbehold om at det er 
dokumenter utover leverandørkontrollen som må avklares med FIA. 
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Vedlegg

From: Øyvind Takle
Sent: 9. mars 2017 10:47
To: 'Rune Haukaas (NO)'
Cc: Tone Marie Nybø Solheim
Subject: Konkurranse - leverandørkontroll

Hei,
Med hjemmel i anskaffelsesloven LOV - 2016 - 06 - 17 - 73 og anskaffelsesforskriften FOR - 2016 - 08 - 12 - 974, del
I, inviterer Grimstad kommune inntil 3 tilbydere til konkurranse om leverandørkontroll. Vi har vurdert
oppdraget å være under kr 100 000 eks mva, men tar g jennom konkurransen høyde for at oppdraget kan
overstige nevnte terskel og derved være omfattet av anskaffelsesforskriften. Det er ikke tillatt å inngi
tilbud på deler av oppdraget.
Leverandørkontrollen omhandler kontroll av leverte helse - og sosialtjenes ter for inntil 6 enkeltbrukere
slik det fremkommer av nedenstående mandat.
KRAVSPESIFIKASJON

KVALI FIKASJON SKRAV
- og merverdiattest uten vesentli g restanser. Ikke eldre enn 6 mnd.

TILDELIN G AV KON TRAKT
Oppdraget vil tildes den tilbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, etter følgende
tildelingskriterier, nevnt i prioritert rekkefølge:

for konkurransen beregnes slik: T = 85 x timepris.
o Timeprisen skal være fast. Leverandøren beregner selv en felles og omforent timepris for de
fagdisipliner som leverandøren velger å benytte i oppdraget. Det skal kun inngis én timepris i tilbudet.
Timep risen skal være inkludert alle mulige tillegg; så som reise, administrasjon, kontorhold mv.
Opplistingen er ikke uttømmende, men illustrerer at timeprisen skal være komplett uten etterfølgende
tillegg.

s oppdraget vil bli gjennomført. Her vil det bli foretatt
en skjønnsmessig vurdering av tilbudt løsning.

TILBUDSFRI ST
Tilbudet skal inneholde, jf ovenstående:
- Skatt - og merverdiattest.
- Tilbudt timepris, eks mva.
- Tilbudt oppdragsgjennomføring.
Til budet skal være undertegnede i hende på e - post, innen onsdag 15. mars 2017, kl 10.00



7/18 Leverandørkontrolloppdraget til PwC i Grimstad kommune - 15/14310-235 Leverandørkontrolloppdraget til PwC i Grimstad kommune : Orientering kommunestyret 29.01.18 1.0

Grimstad 
kommune 

Saks-/løpenr.: 18/882-1 Dato: 25.01.2018 Side 7 av 9 

 

NB!  
Vennligst bekreft mottatt e-post!  
-----  
MANDAT  
Leverandørkontroll:  
1. Leverandør Farm In Action AS, org nr 990 564 353.  

2. Omhandler kun avtaler som er inngått med Grimstad kommune innenfor følgende tidsrom: 1.1.2015 tom 
31.12.2016.  

3. Kontrolltema:  
a. Økonomi  
i. Avklare hvorvidt fakturering har vært i henhold til kontrakt/avtale.  

ii. Avklare hvorvidt det er betalt for faktisk leverte tjenester.  
b. Helsefaglig  
i. Avklare hvorvidt bruker har fått forsvarlige helsetjenester iht lov-, forskrift-, og enkeltvedtak.  

ii. Avklare hvorvidt leverandøren har benyttet tilstrekkelig og faglig forsvarlig personell for utførelse av 
tjenesten.  

iii. Avklare hvorvidt leverandøren har hatt et faglig forsvarlig kvalitetssystem som er dekkende for tjenesten 
som er levert.  
c. Arbeidsrettslig  
i. Avklare hvorvidt leverandøren følger gjeldende lov-, forskrift-, og avtaleverk for det personell som har utført 
tjenesten i forhold til; arbeidstid, ferier, helligdagsarbeid, overtid, turnus og avlønning. Samme gjøres dersom 
leverandøren har benyttet eventuelle underleverandører for utførelse av tjenesten.  
 
I arbeidet skal inngå; nødvendig dialog med oppdragsgiver/leverandør for innhenting og gjennomgang av 
dokumentasjon.  
Resultatet av leverandørkontrollen presenteres i rapportform i henhold til de ovenstående kontrolltemaene 
innen 27. april 2017.  
ANNEN INFO  
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Det er to driftsenheter hos oss som h ar kjøpt tjenester fra Farm In Action AS. Kontaktpersoner fra de berørte
enhetene som kan bistå med dokumentasjon er:

- post iht kopifelt.
, mob 482 64 419, e - post iht kopifelt.

Hos Farm In Action AS
- post: edith.somdal@farminaction.no

Vedlegg:

Emne: Konkurranse - leverandørkontroll

Hei,

Med hjemmel i anskaffelsesloven LOV - 2016 - 06 - 1 7 - 73 og anskaffelsesforskriften FOR - 2016 -
08 - 1 2 - 974, del I, inviterer Grimstad kommune inntil 3 tilbydere til konkurranse om
leverandørkontroll. Vi har vurdert oppdraget å være under kr 1 00 000 eks mva, men tar
gjennom konkurransen høyde for at oppdraget kan ov erstige nevnte terskel og derved være
omfattet av anskaffelsesforskriften. Det er ikke tillatt å inngi tilbud på deler av oppdraget.

Leverandørkontrollen omhandler kontroll av leverte helse - og sosialtjenester for inntil 6
enkeltbrukere slik det fremkomm er av nedenstående mandat.

KRAVSPESIFIKASJON
Minstekrav: Tilbyder skal kunne levere alle ytelsene slik det fremkommer av nedenstående
Mandat.

KVALIFIKASJONSKRAV
Skatt - og merverdiattest uten vesentlig restanser. Ikke eldre enn 6 mnd.

TILDELING AV KO NTRAKT
Oppdraget vil tildes den tilbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, etter
følgende tildelingskriterier, nevnt i prioritert rekkefølge:

Laveste totalpris, eks mva, der totalpris for konkurransen beregnes slik: T = 85 x timepris.
Timep risen skal være fast. Leverandøren beregner selv en felles og omforent timepris
for de fagdisipliner som leverandøren velger å benytte i oppdraget. Det skal kun inngis
én timepris i tilbudet . Timeprisen skal være inkludert alle mulige tillegg; så som reise ,
administrasjon, kontorhold mv. Opplistingen er ikke uttømmende, men illustrerer at
timeprisen skal være komplett uten etterfølgende tillegg.

Kvalitet. Kortfattet beskrivelse som viser hvorledes oppdraget vil bli gjennomført. Her vil det
bli foretatt en s kjønnsmessig vurdering av tilbudt løsning.

TILBUDSFRIST
Tilbudet skal inneholde, jf ovenstående:

- Skatt - og merverdiattest.
- Tilbudt timepris, eks mva.
- Tilbudt oppdragsgjennomføring.

Tilbudet skal være undertegnede i hende på e - post, innen onsdag 1 5. mars 201 7, kl 1 0.00

-----
MANDAT
Leverandørkontroll:

1. Leverandør Farm In Action AS, org nr 990 564 353.
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2. Omhandler kun avtaler som er inngått med Grimstad kommune innenfor følgende tidsrom: 1.1.2015 
tom 31.12.2016.  

3. Kontrolltema: 
Økonomi 

Avklare hvorvidt fakturering har vært i henhold til kontrakt/avtale. 
Avklare hvorvidt det er betalt for faktisk leverte tjenester. 

Helsefaglig 
Avklare hvorvidt bruker har fått forsvarlige helsetjenester iht lov-, forskrift-, og 
enkeltvedtak. 
Avklare hvorvidt leverandøren har benyttet tilstrekkelig og faglig forsvarlig personell 
for utførelse av tjenesten.  
Avklare hvorvidt leverandøren har hatt et faglig forsvarlig kvalitetssystem som er 
dekkende for tjenesten som er levert. 

Arbeidsrettslig 
Avklare hvorvidt leverandøren følger gjeldende lov-, forskrift-, og avtaleverk for det 
personell som har utført tjenesten i forhold til; arbeidstid, ferier, helligdagsarbeid, 
overtid, turnus og avlønning. Samme gjøres dersom leverandøren har benyttet 
eventuelle underleverandører for utførelse av tjenesten. 

  
I arbeidet skal inngå; nødvendig dialog med oppdragsgiver/leverandør for innhenting og 
gjennomgang av dokumentasjon.  
  
Resultatet av leverandørkontrollen presenteres i rapportform i henhold til de ovenstående 
kontrolltemaene innen 27. april 2017. 
  
  
ANNEN INFO 
Det er to driftsenheter hos oss som har kjøpt tjenester fra Farm In Action AS. Kontaktpersoner fra de 
berørte enhetene som kan bistå med dokumentasjon er: 

 Marit Henriksen, enhetsleder boveiledertjenestene, mob 976 26 649, e-post iht kopifelt. 

 Tina Fabritius, enhetsleder sosialtjenestene, mob 482 64 419, e-post iht kopifelt. 
  
Hos Farm In Action AS 

 Edith Somdal, daglig leder, mob 908 16 637, e-post: edith.somdal@farminaction.no 
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Beskrivelse av innkjøpsfunksjon

Grimstad kommuneGrimstad kommune

27. Juni 2017

1

“Hovedmålet ved 
Grimstad kommunes 
anskaffelser er å sikre 
høy kvalitet og mest 
mulig tjenesteyting av 
hver offentlig krone”
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Oppfølging etter erfaringsutveksling den 21. Juni i Grimstad

Viser til ønske om et forslag til beskrivelse av oppgavefordeling i en innkjøpsfunksjon. 

Det er tatt utgangspunkt i erfaringer for hvordan en innkjøpsfunksjon kan organiseres for å sikre at den optimaliseres ift de
områder den skal virke for. En innkjøpsfunksjon er er servicefunksjon som skal bidra til at kommunen har lovlige inngåtte 
avtaler, og videre sørge for at ansatte i kommunen overholder plikten til å kjøpe varer og tjenester som er avtalefestet. 

Kommunen har et eget innkjøpsreglement som sist ble revidert 09.01.2017. Innkjøpsreglementet gir en god beskrivelse av 
hvordan innkjøpsprosessen er, og hvilke parametre som skal legges til grunn for valg av anskaffelsesstrategi basert på 
delegasjonsfullmakter.  

Den følgende beskrivelsen av innkjøpsfunksjonen skiller seg klart fra pkt 3.2 i kommunens “Innkjøpsreglementet”, og 
legger til grunn at innkjøpsfunksjonen skal ha hovedansvar for gjennomføring av anskaffelser i alle kommunens avdelinger. 
De skal også ha en rådgivende- og opplæringsfunksjon for de ansatte i kommunen. På denne måten får man løftet 
innkjøpsområdet opp til et eget område i stab, under økonomi, som tar kontroll på innkjøp i kommunen. På denne måten 
kan man sikre innkjøpsfaglig kvalitet gjennom hele anskaffelsesprosessen. 

Det er uklart hvilket malverk innkjøpsfunksjonen har pr i dag, men det er å anbefale kommunen å utarbeide standardiserte 
maler for hele innkjøpsprosessen for å sikre at innkjøpsprosessen gjennomføres på en enhetlig måte, samt utvikle en 
strukturert oversikt som viser hvilke anskaffelser som er i prosess, hvilke som er ferdigstilt og hvilke som skal gjennomføres 
de kommende årene. På denne måten oppnår man  god poterføljestyring på anskaffelsesprosessene.

Videre anbefales jevnlig kontroll om innkjøp foretas i tråd med innkjøpsreglement, budsjett og fullmakter. 

Vi har ikke her behandlet spørsmålet om organisering av leverandørkontroller.

Med vennlig hilsen

Reidar Henriksen

Partner, PwC

95261060

Tone Marie Nybø 
Solheim

Rådmann

Grimstad kommune

27. juni 2017

2
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Mål for stillingene

Hovedmål 

Organisatorisk plassering
Kommunaldirektør for virksomhetsstyring

Innkjøpssjef

Innkjøpsrådgiver

Hovedmålet ved Grimstad kommunes anskaffelser er å 
sikre høy kvalitet og mest mulig tjenesteyting av hver 

offentlig krone
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Ansvar

Innkjøpssjef Innkjøpsrådgiver

● Overordnet ansvar for å gjennomføre anskaffelser ihht 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser

● Godkjenne konkurransegrunnlag før utlysning i Doffin, 

eller invitasjon til tilbydere i anskaffelser under 

terskelverdi

● Godkjenne innstilling i anskaffelser før tildeling av 

kontrakt og offentliggjøring

● Ansvar for at innkjøpsreglement med tilhørende rutiner 

til enhver tid er oppdatert

● Ansvar for opplæring i innkjøpsreglementet for ansatte 

i Grimstad kommune

● Ansvar for at organisasjonen etterlever 

innkjøpsreglementet i kommunen

● Gjennomføre offentlige anskaffelser ihht lov og forskrift 

om offentlige anskaffelser

○ Helhetlig ansvar for anskaffelsesprosessen fra 

A-Å, inkludert å utarbeide kravspesifikasjon i 

samarbeid med fagkompetent personell, 

involvere fagpersonell i evaluering av tilbud, 

● Innstilling av leverandører skal godkjennes av 

innkjøpssjef før tildeling av kontrakt

● Bistå og veilede ansatte i kommunen i innkjøpsfaglige 

spørsmål

● Ha ansvar for avtaleforvaltning av sin anskaffelses 

portefølje

● Være et bindeledd mellom leverandør og bestiller i 

avtaleperioder. Innbefattet i dette er klager og rettelser 

som følge av feilleveranser eller manglende leveranser
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Myndighet

Innkjøpssjef Innkjøpsrådgiver

● Myndighet til å definere hvilke anskaffelser som skal 

prioriteres gjennomført på vegne av Grimstad 

kommune, og i samarbeid med organisasjonen

● Myndighet til å gjennomføre anskaffelser på vegne av 

Grimstad kommune 

● Myndighet til å godkjenne kunngjøringer i 

konkurranser og kommunisere med aktuelle tilbydere 

og leverandører

● Foreslå forbedrings- og effektiviseringstiltak i 

organisasjonen for å sikre at Grimstad kommune 

oppfyller krav til god innkjøps skikk

● Myndighet til å gjennomføre anskaffelser på vegne av 

Grimstad kommune

● Myndighet til å kunngjøre konkurranser og 

kommunisere med aktuelle tilbydere og leverandører

● Foreslå forbedrings- og effektiviseringstiltak i 

organisasjonen for å sikre at Grimstad kommune 

oppfyller krav til god innkjøps skikk
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Generelle arbeidsoppgaver

Innkjøpssjef Innkjøpsrådgiver

● Overordnet ansvar for at det gjennomføres 

anskaffelsesprosesser ihht gjeldende lover og regler

● Overordnet ansvar for anskaffelse- og 

leverandørportefølje i kommunen

● Sikre at alle det utarbeides en langtidsplan for når 

anskaffelser i kommunen skal gjennomføres

● Gjennomføre leverandør kontroller i samarbeid med 

økonomiavdeling

● Gjennomføre anskaffelser

● Utarbeide og vedlikeholde maler for 

anskaffelsesprosesser

● Lede og gjennomføre offentlige anskaffelser på vegne av 

Grimstad kommune, til det beste for innbyggerne i 

kommunen

● Delta i langtidsplanlegging av anskaffelses forløp for å 

sikre at nye anskaffelser planlegges og gjennomføres i 

god tid før gjeldende avtaler utgår

● Bidra i opplæring av ansatte i kommunen slik at de kan 

etterleve gjeldende innkjøpsreglement

● Veilede, rådgi og yte bistand ift innkjøpsfaglige 

spørsmål og bruk av innkjøpsverktøy til ansatte i 

organisasjonen 

● Bidra til å sjekke at ansatte benytter seg av gjeldende 

innkjøpsavtaler på aktuelle områder i samarbeid med 

økonomifunksjon og fakturakontroll

● Kontrakts- og leverandøroppfølging i 

kontraktsperioden
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Kompetansekrav

Innkjøpssjef Innkjøpsrådgiver

● Stillingene krever utdannelse på masternivå, gjerne 

innen innen juss eller økonomi. 

● Det er ønskelig med fordypning innen offentlige 

anskaffelser/innkjøp, men innkjøpssjef må ha god 

kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser samt 

kontrakts- og leverandøroppfølging. 

● Relevant praksis kan kompensere for formell utdanning

● Stillingen krever erfaring med gjennomføring av 

offentlige anskaffelser, og inngående kjennskap  til 

lover og regler som er gjeldende for fagfeltet. 

● Videre er god kjennskap til kommunal struktur viktig 

for å kunne gjennomføre gode anskaffelser for ulike 

fagområder. Erfaring fra ett eller flere fagområder i 

kommunen er en fordel.

● Stillingene krever relevant utdanning fra høyskole eller 

universitet, gjerne innen innen juss eller økonomi. 

● Det er ønskelig med fordypning innen offentlige 

anskaffelser/innkjøp, men innkjøpsrådgiver må ha god 

kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser samt 

kontrakts- og leverandøroppfølging. 

● Relevant praksis kan kompensere for formell 

utdanning.
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Behovs 
kartlegging

Utarbeide 
kravspesifika
sjon

Utarbeide 
anskaffelses-
dokumenter

Godkjenne 
anskaffelse

Utlysning

Sende til 
tilbydere 

Evaluere 
tilbud

Godkjenning 
på 
innstilling

Kunngjøring 
av 
konkurranse

Kontrakt 
signering

Rådmann Definere 
behov for 
anskaffelser

Informasjon 
om utlysning

Informasjon 
om innstilling

Informasjon 
om 
kontraktssigne
ring

Økonomisjef Definere 
behov for 
anskaffelser

Informasjon 
om utlysning

Informasjon 
om innstilling

Informasjon 
om kontrakts 
signering

Innkjøpssjef Definere 
behov for 
anskaffelser

Kvalitets-
sikring

Kvalitets-
sikring

Godkjenne 
anskaffelse

Kvalitetssikre Kvalitetssikre Godkjenne 
innstilling

Kvalitetssikre Signere 
kontrakt

Innkjøps 
rådgiver

Innspill på 
behov for 
anskaffelser

Ansvar for 
utarbeidelse av 
krav-
spesifikasjon i 
samarbeid 
med aktuelt 
fag personell 
ihht gjeldende 
mal

Ansvar for 
utarbeidelse av 
anskaffelses 
dokumenter 
etter gjeldende 
mal

Utlyse tilbud 
etter gjeldende 
prosedyre

Gjennomføre 
evaluering i 
samarbeid 
med aktuelt 
fagpersonell 
og etter 
gjeldende mal

Kunngjøre 
konkurranse 
etter gjeldende 
regelverk

Forberede 
kontrakt og 
fasilitere 
signering av 
kontrakt

Fagpersonell Innspill på 
behov for 
anskaffelser

Delta med 
faglige 
spesifiseringer

Delta med 
faglig 
evaluering

Oversikt over roller og ansvar på ulike nivå
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Arkivsak-dok. 17/11734-39 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om håndteringen av varslingssak 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk en henvendelse datert 17.11.2017 fra Advokat Kari Breirem på vegne av en verge. 

Det ble med henvendelsen også vedlagt PwC sin bekymringsmelding til Fylkesmannen, svar fra Breirem 

til Fylkesmannen og revisjonsrapporten Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og 

lønnsutbetalinger. I samtlige av dokumentene med unntak av revisjonsrapporten blir bruker navngitt og 

sekretariatet har derfor unntatt dokumentene offentlighet jf. Fvl. 13 første ledd nr. 1. På henvendelsen og 

varslingene i saken har kontrollutvalget bedt rådmannen orientere om håndteringen av de aktuelle 

varslingene. 

 

Kontrollutvalget har hatt saken opp til behandling to ganger tidligere, men har ikke fått behandlet saken i 

sin fulle bredde noen av gangene. Sekretariatet har denne gangen valgt å dele saken opp i to separate 

saker hvor PwC sitt oppdrag orienteres om i en egen sak og håndteringen av varslingene håndteres 

behandles i denne saken.  

 

Saksopplysninger: 
Det fremkom i Agderposten 08.12.2017 at en ansatt sammen med datter og svigersønn har gått til 

erstatningssak mot Grimstad kommune for tap av lønn og oppreisning. Tidligere i 2017 har samme 

personene varslet til kommunen om mulig trakassering, varsling og gjengjeldelser. På bakgrunn av 

varslingene og henvendelsen fra advokat Breirem har administrasjonen blitt bedt om å redegjøre for 

håndteringen av varslingene og oppfølgingen av eventuelle avdekte forhold. 

 

Vedlagt til saken følger rådmannens notat til kontrollutvalgets møte 14.12.2017 hvor det blir redegjort for 

håndteringen av varslinger og PwC sitt oppdrag for Grimstad kommune. Det fremkommer der at 

administrasjonen blant annet har benyttet seg av kommunens bedriftshelsetjeneste - Falck Helse og Aust-

Agder Revisjon IKS for å gjennomføre de nødvendige fakta undersøkelser ved varslingene. Det vises til 

det vedlagte notatet utarbeidet av rådmannen hvor håndteringen av varslingene redegjøres for i sin helhet. 

Varslingssakene er ikke ferdig behandlet og notatet er derfor unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven § 

13 første ledd nr. 1  
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I revisjonsrapporten Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger undersøkte 

revisjonen to arbeidsforhold. Det ble på begge arbeidstakerforholdene konkludert med at kommunen ikke 

har klart å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon om de ansattes arbeidsforhold og lønnsgrunnlag. Dette 

kan ifølge revisjonen tyde på svikt i rutinene for lønnsgrunnlag og avtaleforhold. Oppsummert påpekte 

revisjonen for øvrig på den første arbeidstakeren: 

- Ingen arbeidsavtaler for årene 2010 til 2017 er signert av begge parter. Etter revisjonens 

vurdering er usignerte arbeidsavtaler ugyldig dokumentasjon for lønnsutbetalinger. 

- Få timelister kan underbygge utbetalt lønn 

- I de perioder de det eksisterer timelister samsvarer de med forelagte lønnslipper. 

- Etter 01.01.2014 er det vanskelig for revisjonen å finne grunnlag for utbetalt lønn. Fra og med 

mai 2015 og frem til aug. 2017 er det satt et lønnsgrunnlag på 96 timer med utbetalt tillegg for 

42 timers kvelds- og nattillegg. Og 20 timer lø- og søndagstillegg. Revisjonen er ikke forelagt 

dokumentasjon på fastsettelsen av dette timeantallet. 

 

Når det gjelder den andre arbeidstakeren påpekte revisjonen følgende i rapporten: 

- Det foreligger arbeidsavtaler som er signert av begge parter, sett bort ifra perioder i 2014. 

- Etter revisjonens vurdering er usignerte arbeidsavtaler ugyldig dokumentasjon for 

lønnsutbetalinger 

- Bortsett fra enkelte perioder dokumenterer heller ikke de signerte arbeidsavtalene utbetalt lønn, 

da disse er basert på timelønn og ikke fast månedslønn, samt at det mangler timelister. 

- I en periode i 2014 har kommunen erkjent å ha utbetalt for mye lønn. På bakgrunn av 

kommunens informasjon har revisjonen estimert dette til ca. kr 75.000. 

 

Revisjonen orienterte i kontrollutvalgets møte 14.12.2017 om arbeidet som var utført og svarte på 

spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Informasjonen gitt av rådmannen i det vedlagte notatet er unntatt offentlighet og vil derfor ikke bli 

referert i saksfremlegget. Det vises der for til det vedlagte notatet for informasjon om håndteringen av 

varslingene. Rådmannen er invitert til møtet for å orientere om håndteringen og oppfølgingen av 

varslingene. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Rådmannen har i sitt notat redegjort for håndteringen av varslingene. Det er ikke kontrollutvalget ansvar å 

behandle interne varslinger, men kan påse at rådmannen følger opp forholdene. Kontrollutvalget skal også 

påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak jf. Kommuneloven § 77 nr. 4. Det er derfor viktig at utvalget blir orientert om 

revisjonens funn som tyder på svikt i rutinene knyttet til dokumentasjon av lønnsgrunnlag og 

avtaleforhold. Saken i sin helhet har også tette bindinger til innkjøpssaken som kontrollutvalget har fulgt 

tett de siste to årene. 

 

Siden det er en pågående varslingssak er sakens vedlegg unntatt offentlighet og vil kun bli sendt til 

kontrollutvalgets møtende medlemmer.  

 

Vedlegg:  

- Notat fra rådmannen om varslinger unntatt offentlighet jf. fvl. 13 første ledd nr. 1  

- Henvendelse frå advokat Breirem av 17.11.2017 med vedlegg unntatt offentlighet jf. fvl. 13 første 

ledd nr. 1 

- Revisjonsrapport Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Notat til kontrollutvalget 14.12.17 til sak 52/17 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Brev til Kontrollutvalget Grimstad kommune fra Adv. Breirem på vegne av verge - 17.11.2017 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1



Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Fylkesmannens brev av 19.10 - vedlagt bekymringsmelding fra PWC 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1



Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Brev til fylkesmannen i Aust-Agder 03.11.2017 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Arkivsak-dok. 15/14310-236 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Rapport fra e-postanalyse i innkjøpssaken 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fulgt opp kommunestyrets vedtak av 19.06.2017 om å gjennomføre en e-postanalyse. 

Rapporten har ikke belyst problemstillingene ytterligere. 

 

En gjennomgang av utvalgte journaler har blitt gjennomført av Temark, noe som har gitt begrenset med 

ny informasjon. Det fremkommer ingen ny informasjon i journalene som tilsier at inhabile personer har 

vært med i tilretteleggingen av tjenestekjøp fra Farm In Action AS. 

 

Kontrollutvalget kan ikke se flere muligheter for å belyse problemstillingene ytterligere fra kommunens 

side og anbefaler at det ikke vedtas ytterligere undersøkelser.  

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten fra Hjort om e-postanalyse til orientering og avslutter nå undersøkelsene 

relatert til innkjøpssaken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget besluttet i møte 27.04.2016 sak 15/16 å be revisjonen innhente en oversikt over de ti 

største leverandørene i helse- og omsorgssektoren med underliggende avtaler, og vurdere 

anskaffelsesprosedyrene sett i lys av regelverket om offentlige anskaffelser.  

 

Kontrollutvalget fikk revisjonens rapport til behandling den 08.06.2016. I revisjonsrapporten ble det 

konkludert med følgende: 

- «Det er gjennomgående mangel på dokumentasjon på etterlevelse av lov om offentlige 

anskaffelser med tilhørende forskrift, samt manglende dokumentasjon på etterlevelse av Grimstad 

kommunes vedtatte innkjøpsreglement.» 

- «Det finnes heller ikke anskaffelsesprotokoller eller annen dokumentasjon som beskriver eller 

begrunner årsakene til at man ikke har valgt å følge vanlige konkurranseprinsipper 

- i disse anskaffelsene.» 

- «Det er ingenting i dokumentasjonen som tilsier at man har håndtert anskaffelsene i tråd med 

kravene som stilles i kommunens innkjøpsreglement». 
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Mellom kontrollutvalgets møte i april og juni var det flere oppslag i media om saken hvor det kom frem 

ny informasjon. Dette var informasjon om for eksempel manglende arkivering av avtaler, manglende 

signaturer på kontrakter, habilitetsutfordringer og manglende levering av tjenester til brukere. 

Kontrollutvalget valgte på bakgrunn av revisjonens rapport og diskusjonen i kontrollutvalgets møte 

08.06.2016 å be kommunestyret om midler til å gjennomføre ytterligere undersøkelser. 

 

Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling i møte 20.06.2016 sak 91/16 og fattet følgende 

vedtak: 

- «Kommunestyret nedsetter en styringsgruppe bestående av kontrollutvalgets leder Gunnar 

Topland (H), nestleder Tore Fredvig Erichsen (FrP) og medlem av kontrollutvalget Eli Skaiaa 

(KrF). Med leder av Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke som rådgiver og med 

kontrollutvalgets sekretær Sander Haga Ask som sekretær. Styringsgruppens oppdrag blir å 

utarbeide forslag til mandat og opplegg for gjennomføring av ekstern undersøkelse. Mandatet 

skal gi opplegg for å kartlegge og vurdere om rutiner, organisering, roller, kontroll og ansvar for 

gjennomføring av innkjøp har vært i henhold til lov, reglementer og kommunens etiske 

retningslinjer. Styringsgruppen gis de nødvendige fullmakter til å knytte til seg tilstrekkelig 

ekstern kompetanse for å utarbeide mandat og i neste omgang gjennomføre undersøkelsen. 

 

- Styringsgruppen fremmer forslag til mandat og opplegg for undersøkelsen for kontrollutvalget og 

kommunestyret så raskt som mulig. Om nødvendig, ut fra et tidsaspekt, delegerer kommunestyret 

til et utvidet formannskap å vedta endelig mandat og økonomisk ramme. 

 

- Kommunestyret setter en foreløpig kostnadsramme for forarbeidet og undersøkelsen på inntil 

NOK 400 000, men er positive til ytterligere bevilgninger hvis mandat og arbeidsomfang krever 

det. 

 

- Kostnadene til undersøkelsen, inntil NOK 400 000, finansieres gjennom økte skatteinntekter.» 

 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 30.06.2016 sak 24/16 styringsgruppens forslag til mandat for 

undersøkelsene. I det foreslåtte mandatet var undersøkelsene delt opp i to deler hvor den første delen var 

en kartlegging av fakta, mens den andre delen var en vurdering av kommunens internkontroll. 

Kontrollutvalget gjorde enkelte endringer i forslaget fra styringsgruppen og oversendte det til 

formannskapet for endelig vedtak. Formannskapet vedtok i møte 01.07.2016 enstemmig kontrollutvalgets 

forslag til mandat for undersøkelsene. I det vedtatte mandatet ønsket man at følgende problemstillinger 

skulle bli besvart: 

1. Hvordan har Grimstad kommune organisert seg i forbindelse med planlegging og gjennomføring 

av tjenestekjøp med tanke på roller, funksjoner og ansvar? 

2. Har det blitt foretatt kjøp av helsetjenester av ansatte som har vært inhabile til å gjøre dette? 

3. Har kommunen kjøpt tjenester som ikke er blitt levert? 

4. Er inngåtte avtaler i 2016 i henhold til regelverket? 

5. I hvilken grad har kommunen implementert systemer, rutiner og praksis som sikrer gode 

innkjøpsprosesser og betryggende internkontroll? 

 

Den 10.08.2016 ble det sendt ut invitasjon til å bli med i en anbudskonkurranse for å 

gjennomføre undersøkelser om kjøp av helsetjenester til fem aktuelle leverandører. Da fristen 

for å komme med tilbud var gått ut hadde det kommet inn tre tilbud. I kontrollutvalgets møte 

07.09.2016 ble tilbudene vurdert og BDO ble valgt til å gjennomføre undersøkelsene.  

 

BDO leverte sin rapport til kontrollutvalget og den ble behandlet i møte 07.12.2016 sak 40/16 BDO 

rapport om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. I rapporten konkluderer BDO med følgende:  

 

- BDO sin vurdering er at kommunen har et bra innkjøpsregelverk som er tilgjengelig for ansatte i 

kommunen på intranettet, men at det er store mangler med implementeringen av tiltak for å sikre 
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gode innkjøpsprosesser. BDO sin oppfatning er at dette tyder på svak eller manglende ledelse i 

kommunen. 

- På problemstillingen om det var kjøpt helsetjenester av ansatte som var inhabile til dette, skriver 

BDO at man ikke kan utelukke at en person som har vært inhabil kan ha vært med på 

tilretteleggingen for grunnlaget for avgjørelsen om å bruke et selskap og at det er sannsynlig at 

det har skjedd ved et tilfelle. Samtidig påpekes det at en inhabil tjenestemann kan delta i   

behandlingen av en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlige ulempe eller 

skadevirkning.  

- BDO fant ett tilfelle hvor kommunen betalte for en tjeneste, men bruker ikke mottok tjenesten. 

- Det ble på spørsmålet om de nye avtalene inngått i 2016 var i henhold til regelverket konkludert 

med at de inngåtte rammeavtalene var i strid med regelverket 

 

Kontrollutvalget oversendte sitt forslag til vedtak videre til endelig behandling i kommunestyret. I 

kommunestyremøte 30.01.2017 ble saken behandlet. Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken:  

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i BDOs rapport av 7. desember 2016 

vedrørende kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. Dette gjelder:  

- Forebygge brudd på anskaffelsesreglene  

- Heve kompetansen når det gjelder krav til anskaffelse av helsetjenester  

- Sikre forsvarlig støttefunksjon ved anskaffelsesprosesser  

- Avklare roller, fullmakt og ansvar ved anskaffelser/innkjøp  

- Sikre kvalitet i kontraktsdokumenter ved kjøp av helsetjenester  

- Gjennomføre leverandørkontroll  

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en skriftlig plan for helse- og omsorgsutvalget og 

formannskapet om gjennomføring av tiltak, samt jevnlig rapportere skriftlig til både helse- og 

omsorgsutvalget, formannskapet og kontrollutvalget om fremdriften i dette arbeidet.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at kommunen får på plass nye avtaler i tråd med 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og 

ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune.  

4. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en leverandørkontroll hos Farm in Action. 

Kontrollen gjennomføres av ekstern aktør, og rapport fra kontrollen legges så snart som mulig 

frem for kommunestyret.  

5. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å innhente ekstern juridisk vurdering av om vilkårene for 

innsyn i e-postkontoer for ytterligere belysning av sentrale spørsmål i BDO rapporten, er tilstede. 

Kontrollutvalget må komme tilbake til kommunestyret med en sak der en redegjør for økonomi og 

mandat for en eventuell gjennomgang av eposter.  

6. Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. Det 

kan være både strategiske, organisatoriske og personalmessige grep. Formannskapet skal holdes 

fortløpende orientert.  

7. Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart sette i gang tiltak for å bedre kommunikasjonen, 

samt identifisere og løse opp i eventuelle konflikter blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. 

Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte utfordringer med det pågående 

lederutviklingsprogrammet, og fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, 

trygghet og kreativitet.  

8. Kommunestyret ber om at det settes opp en fast post på hvert kommunestyremøte i 2017 hvor 

rådmannen gir en skriftlig orientering vedrørende alle punktene ovenfor.  

9. Kommunestyret ber i løpet av 2017 om en sak hvor måten kommunen har organisert sin 

internkontroll med egen virksomhet blir belyst.  

 

I vedtaket fra kommunestyret pkt. 5 får kontrollutvalget i oppdrag å innhente en juridisk vurdering av 

hvorvidt vilkårene for innsyn i e-poster er tilstede for ytterligere belysning av sentrale spørsmål i BDO-

rapporten, og komme tilbake med en sak der en redegjør for økonomi og mandat for en eventuell 

gjennomgang. Det ble våren 2017 innhentet to juridiske vurderinger før kommunestyret i møtet 
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19.06.2017 fattet vedtak om å gjennomføre analysen av e-poster. Etter en avklaring med datatilsynet ble 

Advokatfirmaet Hjort DA tildelt oppdraget 

 

Saksopplysninger: 
Mandatet for oppdraget fremkom av kommunestyrets vedtak, og innebar å gjennomføre en analyse av e-

poster til ansatte i kommunen i hensikt å forsøke å belyse problemstillingene i BDO-rapporten ytterligere 

og hvordan Farm in Action fikk sin første avtale med Grimstad kommune. Kommunestyret ønsket at det 

skulle skrives en rapport/notat om funnene av analysen som videre skal presenteres for kontrollutvalget 

og kommunestyret. Rapporten/notatet skal ta for seg informasjon som fremkommer av e-poster og 

vurdere hvorvidt dette belyser problemstillingene ytterligere basert på tidligere informasjon gitt i saken. 

Tidligere informasjon henviser her til tidligere rapporter og informasjon gitt av administrasjonen 

underveis i saken.  

 

Hjort har i sitt arbeid hatt fokus på at innsyn i e-postkontoer og/eller brukerområder kan oppleves 

krevende og inngripende i den personlige sfære. Det er derfor blitt lagt opp til en tillitsbasert prosess hvor 

innsynet er gjennomført på en forutsigbar, etterprøvbar og ryddig måte. I tillegg til oppstartsmøter med 

kontrollutvalgets leder, kontrollutvalgssekretariatet og rådmannen har det blitt gjennomført et eget 

informasjonsmøte med tillitsvalgte og verneombud. I møtet med tillitsvalgte ble prosess og tidsplan 

presentert, og det ble gitt mulighet til å stille spørsmål til prosessen. Hjort skriver videre at det har vært en 

god dialog med de berørte partene som har fått sin e-post analysert og de har gitt Hjort lov til å 

gjennomføre innsynet uten at de selv var tilstede. Begge har gitt innspill til mulige kilder og 

fremgangsmåter for innhenting av ytterligere informasjon.  

 

Hjort har vurdert om det er grunnlag for å gjennomføre innsyn i flere e-postkontoer, men vil ikke anbefale 

dette på grunnlag av kvaliteten på den innsamlede materialet. De mener at det ikke vil være 

hensiktsmessig å utvide kretsen av personer da det er lite trolig at det vil frembringe mer informasjon.  

 

I rapporten fremgår det at gjennomgangen og analysen viser at de data som er sikret ikke er tilstrekkelig 

til å kunne svare ut mandatet. Det er kun data som ligger på servere som er sikret, og back-up rutiner gjør 

at datamaterialet primært er fra tiden da IKT-Agder sikret materialet, dvs. etter at BDOs undersøkelse 

startet. Det har ikke blitt sikret data fra PC, mobiltelefon, nettbrett eller andre medier. IKT-Agder har 

opplyst at data-backup kun går 2 måneder tilbake i tid fra dette tidspunktet, dvs. at de i utgangspunktet 

ikke er sikret informasjon som er eldre enn 24.08.2016. Dette materialet er et «snapshot» av data de ble 

bedt om å sikre fra nevnte tidspunkt. Materialet vil allikevel inneholde data bakover i tid hvis det ikke er 

blitt slettet, men det er ikke mulig å hente frem slettet data. Det eksisterer heller ikke noen 

arkiveringsløsning hos Grimstad kommune, hverken for e-post- eller filserverdata, slik at eldre backup 

ikke finnes.  Hjort er av den oppfatning at BDO sin beskrivelse av hva som skal sikres er god nok med 

hensyn til serverlagret data. Det som mangler er instruks om å sikre data fra brukers utstyr som pc, 

mobiltelefon og nettbrett. Det er på slike på slike medier man kan forvente å finne slettede data, Etter det 

som er opplyst av IKT-Agder har de ikke noe i nærheten av dette mht. backup-regimet som gjelder. Ifølge 

Hjort har de berørte partene sagt seg villig til å gi tilgang til pc’er for å få tilgang til slettet materiale. I 

midlertidig skal det være gjennomført skifte av pc’ er våren 2016. Det medfører at maskinene har blitt 

resirkulert og det er lite trolig at det er mulig å frembringe datamaterialet. 

 

Hjort har benyttet totalt 68 søkeord for å finne relevante dokumenter i saken og søkt igjennom 366 259 

dokumenter, med treff i 15 297 forskjellige dokumenter. Av disse var det flere duplikasjoner og enkelte 

filer var krypterte. Av de over 15 00 dokumentene som inneholdt et eller flere av søkeordene ble 97 filer 

identifisert som relevante.  Gjennomgangen til Hjort avdekket at det ikke var mange dokumenter som 

inneholdt relevant informasjon for problemstillingen. Dette skyldes først og fremst at de fleste 

dokumentene som kom opp i søket ble opprettet i perioden 2015 og frem til dags dato. Dokumenter fra 

før 2015 er først og fremst ulike rapporter og notatet som er blitt lagret på fellesområdet. Ingen av disse 

avdekket noe av interesse for problemstillingen. 

 

Til illustrasjon var det kun 62 dokumenter som hadde søkeordet «Farm In Action» i seg. De fleste av 

disse var signerte og usignert kontrakter som allerede er kjent. Ellers var det e-poster om veggdyr og 
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sakens behandling i media. Dokumentene skal forøvrig for det meste ha bestått av e-poster mellom ulike 

ansatte i kommunen, gjerne med den ene eller begge av de berørte partene som avsender eller mottaker, 

uten interesse for saksforholdet. Hjort konkluderer avslutningsvis med at det ikke er avdekket 

dokumentasjon som er egnet til å belyse problemstillingene i BDO rapporten ytterligere. 

 

Hjort avslutter med at de berørte parter og andre har hatt opp med Hjort at de mener det bør gjøres 

ytterligere undersøkelser særlig knyttet til Farm In Action sin inngang i Grimstad kommune. Det er pekt 

på behov for ytterligere intervjuer og dokumentasjonsinnhenting, inkludert innhenting av brukeres 

journaler.  

 

Gjennomgang av journaler til brukere 

Som det fremgår av Hjort rapporten har de berørte parter av e-postanalysen og andre henvendt seg og 

foreslått av det må gjøres flere intervjuer, hvor også brukernes journaler må gjennomgås. Det har også i 

media kommet forslag om at de aktuelle brukernes journaler bør gjennomgås. På bakgrunn av dette 

besluttet sekretariatet å selv gjennomgå journalene til brukere hvor Farm In Action AS har levert 

tjenester. Nedenfor vil det bli redegjort den gjennomgangen, metoden og funnene som fremkommer av 

journalene. 

 

Målet med gjennomgangen har vært å avklare hvorvidt det er informasjon i journalene som tilsier at det er 

behov for flere undersøkelser i saken. Gjennomgangen har ikke vært en fullstendig vurdering av 

informasjonen som fremgår av journalene opp mot innkjøpssaken i sin helhet. Den har vært begrenset til 

informasjon som kan beskrive og forklare Farm in Action AS sin inngang til Grimstad kommune og 

hvorfor kommunen fortsatte å kjøpe tjenester av selskapet over flere år. Annen informasjon som har 

fremkommet i journalene er ikke blitt vurdert. Gjennomgangen har blitt foretatt av daglig leder i Temark 

Line Bosnes Hegna og rådgiver Sander Haga Ask. 

 

Sekretariatet har ikke gjennomgått samtlige av journalene til brukere som har mottatt tjenester av FIA, 

men har foretatt en utplukk av journaler basert på når avtalene ble inngått og størrelsen på avtalene. 

Avtalene som er plukket er til to mindre avtaler fra 2012, det første store tjenestekjøpet fra FIA som 

skjedde i 2012 og journaler til brukere fra og med 2014.  

 

De første avtalene mellom Grimstad kommune og Farm In Action AS var to mindre avtaler som ble 

inngått våren 2012. Dette gjaldt to brukere med relativt likt behov og hvor oppdraget var begrenset til en 

kortere tidsperiode. Utfra informasjon i journalene kan det se ut til at det var brukerne selv som foreslo at 

tjenesten skulle leveres av Farm In Action AS. Det fremgår ikke av journalene noe informasjon som tyder 

på at inhabile ansatte har vært involvert i prosessen med å tilrettelegge tjenestene til brukerne. Disse to 

brukerne er for øvrig omtalt i BDO rapporten på side 21. 

 

Den neste avtalen som ble inngått var i juni 2012 og er omtalt i BDO rapporten på side 21. Denne 

brukeren flyttet til kommunen og det ble gjennomført et møte hvor ordfører, rådmann, ledelsen i politiet, 

ledelsen av psykiatriavdelingen ved sykehuset i Arendal og ledelsen av BOI hvor brukeren kom flyttende 

fra. Av journalen til bruker fremkommer det ikke informasjon om ansatte som ville vært inhabile i 

tilretteleggingen eller beslutningen om tjenesten. De involverte ansatte har alle tjenstlig begrunnelse for å 

delta i prosessen. 

 

Juni 2016 inngikk Grimstad kommune en avtale med Farm In Action om å levering av tjenester til en 

bruker. Av journalen fremgår det 22.06.2016 at situasjonen utviklet seg slik karakter at kommunen selv 

ikke kunne til å levere tjenesten. I den forbindelse fremgår det at enhetsleder for sosialtjenesten og en 

ansatt som ville vært inhabil til å kjøpe tjenester fra Farm In Action AS ble kontaktet. Videre i journalen 

kommer det ikke frem noe annen informasjon som tyder på at vedkommende var involvert videre i 

prosessen. Slik situasjonen karakteriseres i journalen er det ikke unaturlig at vedkommende ble informert 

om situasjonen da det kunne innebære et endret behov hos bruker og  det ville vært en tjenstlig 

begrunnelse for involveringen. Den 07.07.2016 signerer brukeren en godkjenning om å motta tjenester av 

Farm In Action AS. Det ble gjort avrop på rammeavtalene som ble inngått i 2016. Av disse 

rammeavtalene var det kun Farm In Action AS som ikke hadde reservert seg mot brukere med en slik 
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diagnose. En person som er inhabil kunne likevel deltatt i beslutningen dersom det er åpenbart at 

tjenestemannens tilknytning til saken eller parten ikke vil kunne påvirke hans standpunkt eller verken 

offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete jf. Fvl. § 6 fjerde ledd. I dette tilfellet kunne ikke 

kommunen yte den aktuelle tjenesten og Farm In Action AS var eneste selskapet med rammeavtale som 

ikke hadde reservert seg mot slike brukere.  

 

Kommunen inngikk 10.07.2015 en avtale med FIA om kjøp av tjenester for en bruker. BDO omtaler dette 

kjøpet på side 26 i sin rapport og beskriver her i hvilken grad inhabile personer var involvert i kjøpet. 

BDO referer i sin rapport også til journalen til bruker og sekretariatet kan i sin gjennomgang ikke se at det 

er mer informasjon av interesse i journalen som ikke allerede er kommentert av BDO i rapporten. 

 

De øvrige journalene som sekretariatet har gjennomgått gir ikke indikasjon på at inhabile personer har 

vært involvert i kjøp av tjenester fra FIA. Det fremkommer heller ikke noe informasjon som ytterligere 

beskriver inngangen til FIA.  

 

Sekretariatet vil i møtet kunne orientere ytterligere om journalgjennomgangen og svare på eventuelle 

spørsmål til denne gjennomgangen. Det har i media også blitt lansert at en burde «følge pengene». 

Kontrollutvalget eller kommunen har ikke mulighet til å gjøre dette utenfor sitt eget økonomisystem.  

 

Kommunestyret vedtok juni 2017 at kontrollutvalget skulle gjennomføre en e-postanalyse av kontoene til 

enkelte ansatte i kommunen for å belyse problemstillingene til BDO ytterligere. Dette oppdraget har 

kontrollutvalget nå utført og resultatet foreligger. Sekretariatet har i tillegg foretatt en gjennomgang av 

journaler til et utplukk av brukere som har mottatt tjenester fra Farm In Action AS. Verken e-

postanalysen eller journalgjennomgangen har belyst problemstillingene ytterligere.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det har i forbindelse med granskingen av innkjøpssaken vært gjennomført en rekke undersøkelser for å få 

belyst saken, herunder blant annet revisjonsrapporten fra Aust-Agder Revisjon IKS av juni 2016, BDO-

rapporten, leverandørkontroll fra PwC, forvaltningsrevisjon om Varsling og ytringsklima fra Aust-Agder 

Revisjon IKS, analyse av e-poster av Hjort og journalgjennomgang av Temark. Etter sekretariatets 

vurdering er det nå begrensede muligheter for å ytterligere belyse problemstillingene. Kontrollutvalget 

bør også vurdere kostnadene ved ytterligere undersøkelser opp mot nytten dette kan gi samt mulighetene 

til at man finner ny informasjon. De undersøkelsene og granskingene som er gjennomført har ikke 

frembragt bevis for straffbare forhold, men påpekt omfattende brudd på regelverket om offentlige 

anskaffelser over flere år. Dette har forekommet til tross for at det i en forvaltningsrevisjon fra 2009 ble 

påpekt klare forbedringsområder innen offentlige anskaffelser samt en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i 

2012 hvor det ble påpekt manglende avtaler med private tjenesteytere samt KOFA saken fra 2009. 

Kommunen har riktignok etter tilsynet fra Fylkesmannen etterspurt svar fra Fylkesmannen og Difi på 

hvordan slike anskaffelser skal håndteres, uten å ha fått svar. Dette kan sees på som formildende 

omstendighet, men kommunen er likevel ansvarlig for at lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

overholdes. 

 

Det har i Agderposten fremkommet at enkelte av avtalene med Farm In Action AS har gitt store utbytter 

til selskapet. Dette har også fremkommet av refusjonsgrunnlaget som sendes inn til direktoratet. 

Sekretariatet vil minne om at det ikke er ulovlig for private selskaper å tjene penger på avtaler med 

kommunen eller for kommunen å inngå økonomisk ufordelaktige avtaler. Kommunen er derimot etter 

sekretariatets mening forpliktet å effektivt forvalte skattebetalernes penger. Det er nærliggende å anta at 

kommunen kunne fått en mer økonomisk fordelaktig avtale hvis avtalene hadde vært på anbud. Når det i 

tillegg er mangel på dokumentasjon ved anskaffelsene og det er bindinger mellom ansatte i kommunen og 

selskapet skaper det grobunn for mistanker og spekulasjoner. Det er da ekstra viktig at 

anskaffelsesprosessen blir godt dokument og ledelsen følger opp at det gjøres slik at anskaffelsene kan 

etterprøves. 
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Rådmannen har gjennom handlingsplanen for innkjøpssaken gjennomført en rekke tiltak for å sikre 

etterlevelsen etter anskaffelsesregelverket samt lukke andre avvik som har blitt påpekt i innkjøpssaken. 

Således skal administrasjonen nå inneha den nødvendige kompetansen og systemet for å følge regelverket 

og yte effektive tjenester. Med tanke på historikken fra tidligere saker bør uansett kontrollutvalget fortsatt 

følge med på at kommunen overholder anskaffelsesregelverket. 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport Hjort- Analyse av e-poster Grimstad kommune 
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Rapport/ Grimstad kommune 

1 Innledning 

BOO gjennomførte i 2016 en undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune, også kalt 
«innkjøpssaken», og avga sin rapport den 7. desember samme år. Innkjøpssaken i Grimstad kommune handler 
i det vesentlige om hvordan kommunen over de siste årene har kjøpt helsetjenester fra private leverandører for 
nærmere 100 millioner kroner uten å ha gjennomført noen anbudskonkurranse. 

I forbindelse med sitt oppdrag uttalte BOO at det har vært vanskelig å finne skriftlig dokumentasjon, og lanserte 
muligheten for å gjennomgå elektronisk lagret dokumentasjon som for eksempel e-poster hos enkelte ansatte i 
kommunen, da BOO antok at dette ville belyse og avklare ytterligere forhold i saken. 

Grimstad kommunestyre vedtok i sak 17/90 at det skulle gjennomføres en analyse ave-poster hos ansatte i 
Grimstad kommune som hadde hatt befatning med «innkjøpssaken». 

Den 29. juni 2017 sendte kontrollutvalget i Grimstad kommune invitasjon til anbudskonkurranse for 
gjennomføring av analyse ave-postene til fem advokatfirmaer. Den 12. juli 2017 ble konkurransen stoppet av 
Datatilsynet, som bestred kontrollutvalgets mulighet til å gjennomføre et slikt innsyn. Det ble deretter avklart at 
Datatilsynet likevel ikke ville nedlegge forbud mot undersøkelsen, og de samme firmaer ble på nytt invitert til å 

inngi tilbud ved e-post av 6. oktober 2017. Hjort innga rettidig tilbud, og ved e-post av 3. november 2017 ble det 
meddelt at Hjort var valgt som leverandør. 

2 Oppdraget 

Fra anbudsinvitasjonen fremkommer følgende beskrivelse av oppdraget: 

Grimstad kommunestyre ønsker at det skal gjennomføres en analyse av eposter til ansatte i 
kommunen for å forsøke å belyse problemstillingene i BOO rapporten ytterligere og hvordan Farm in 
Action fikk sin første avtale med Grimstad kommune. BOO har tidligere avlevert en rapport som 
følger vedlagt. Kommunestyret ønsker at det skal skrives en rapport/notat om funnene av analysen 
som videre skal presenteres for kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten/notatet skal ta for seg 
informasjon som fremkommer av eposter og vurdere hvorvidt dette belyser problemstillingene 
ytterligere basert på tidligere informasjon gitt i saken. Tidligere informasjon henviser her til tidligere 
rapporter og informasjon gitt av administrasjonen underveis i saken. 
Det er gjort speilkopier av aktuelle ansattes epostkontoer og private områder i starten av oktober 
2016. 
Det er i utgangspunktet to spesifiserte ansatte sine epostkontoer som vil bli analysert. Skulle det 
fremkomme informasjon i denne analysen som tyder på at andre personer har vært sentrale i 
anskaffelsene vil oppdraget kunne bli utvidet til å også omfatte disse. 
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3 Metode 

3.1 Hjorts tilnærming til oppgaven 

Hjort har i sitt arbeid hatt fokus på at innsyn i egen e-postkonto og/eller brukerområde av mange kan oppleves 
som krevende og inngripende i den personlige sfære. Det ble derfor lagt opp til en tillitsbasert prosess hvor 
innsynet er gjennomført på en forutsigbar, etterprøvbar og ryddig måte, samt at innsynet ikke går lenger enn det 
som er nødvendig ut i fra arbeidsgivers behov. 

Det har vært gjennomført oppstartsmøter med kontrollutvalgets leder og sekretariat og med rådmann, der 
prosess og tidsplan ble presentert og det ble gitt mer bakgrunnsinformasjon enn det som fremkom av 
konkurransegrunnlaget og BDOs rapport. Det er videre avholdt fellesmøte med tillitsvalgte og verneombud. I 
møtet ble prosess og tidsplan presentert og det ble gitt anledning til å stille spørsmål. 

Det har vært en god dialog med de to som innsynet primært gjelder ( «berørte parter»), samt med disses 
advokat. Det er skriftlig redegjort for 

hvordan dataene vil bli behandlet, og om sletterutiner, 
når innsynet skal gjennomføres og hvordan dette faktisk gjennomføres, 
retten til å være til stede, og retten til å medbringe advokat eller annen rådgiver/tillitsvalgt, 
hvordan dokumenter identifiseres (bruk av søkeord mv.), 
hvordan uttatt dokumentasjon blir brukt, og 
protokollering, inkludert eventuelle uenigheter i forhold til at visse dokumenter har blitt åpnet. 

Det har videre vært gjennomført et telefon/videomøte med de to berørte partene, der de ble bistått av advokat. 
Begge ga tilslutning til at innsynet kunne gjøres uten at de var til stede. Begge har også gitt innspill til mulige 
kilder og fremgangsmåter for innhenting av ytterligere informasjon. 

Hjort har vurdert om det var grunnlag for å anbefale at det ble foretatt innsyn hos andre enn de to som 
undersøkelsen initialt skulle omfatte, men fant ikke grunn til å anbefale dette på bakgrunn av kvaliteten på de 
data som er innsamlet, se nedenfor under punkt 4. Slik vi ser det vil det ikke være hensiktsmessig å utvide 
kretsen av personer da det pga. datakvaliteten er lite trolig at dette vil frembringe mer informasjon. 

3.2 Teknisk fremgangsmåte 

Hjort har i gjennomgangen hatt teknisk bistand fra !BAS/Kroll. I BAS/Kroll har levert en Ediscovery-tjeneste hvor 
det er benyttet Digital Forensic metoder og verktøy for indeksering og søk i data. 

Grunnlaget for analysen er tidligere sikrede serverdata fra Grimstad kommunes driftsleverandør IKT Agder. 
Mottatte data er identifisert som fildata fra Grimstad kommunes filserver, bestående av fellesområde for alle 
brukere og hjemmeområdet for de berørte partene. I tillegg består grunnlaget av en komplett database fra e 
postserver der I bas har tatt ute-postkontoene til de berørte parter. Alle data skriver seg tilbake til IKT Agder sin 
sikring og bevaring av serverdata i oktober 2016. 
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Disse dataene er indeksert og gjennomsøkt med definerte søkeord eller kombinasjon av ord og begreper. 
Søkeordene er utformet på grunnlag av informasjon som er mottatt i saken, inkludert etter analyse av BOO 
rapporten og informasjon fra oppdragsgiver, berørte parter og andre som har henvendt seg til Hjort. De berørte 
parter har mottatt liste over søkeord og har fått anledning til å legge til ord og uttrykk. Det er til sammen benyttet 
68 søkeord. 

Alle funn i datagrunnlaget er presentert av IBAS for Hjort på en dataplattform for kvalifisert gjennomgang og 
vurdering av informasjon. Det er loggført en revisjonslogg for alle filer som er åpnet for innsyn. Informasjon 
vurdert som relevant er flagget i dataplattformen som «Relevant» og kopiert ut til et ekstern lager for bevaring 
og rapportering. Relevante dokumenter er deretter åpnet og gjennomgått. 

Rapport over hvilke dokumenter som er fremkommet er oversendt til berørte parter. 

4 Datagrunnlag 

4.1 Begrenset datagrunnlag 

Hjort har med bistand fra IBAS /Kroll hatt tilgang til data som ble sikret av IKT Agder etter anbefaling av BOO. 
Vår gjennomgang og analyse viser at disse dataene ikke er tilstrekkelige til å kunne svare ut mandatet. Det er 
kun data som ligger på servere som er sikret, og backup-rutiner gjør at dataene primært er fra tiden da IKT 
Agder sikret dataene og to måneder før, dvs. etter at BDOs undersøkelse startet. Det er ikke sikret data fra 
PC'er eller andre medier. 

Vi vil i det følgende redegjøre for dialogen mellom IKT Agder og BOO om hva som er anmodet sikret, og 
deretter for hva vi har hatt tilgang til av datamateriale og som det er søkt i. 

4.2 Bestillingen fra BDO 

Etter forutgående kontakt mellom BOO og IKT Agder, hvor IKT Agder bekrefter at de kan iverksette sikring av 
data/informasjon basert på den dokumentasjonen som foreligger så langt, og ber om en redegjørelse for hvilke 
data og informasjon BOO ønsker, gir BOO gir en nærmere beskrivelse i brev av 21. september 2016: 

E-poster (pst filer) 
Vi ber om at dere ikke sletter noen epostkasser så lenge undersøkelsen pågår. Dere vil få beskjed fra 
kontrollutvalget eller fra BOO når undersøkelsen er avsluttet. 

Vi ber om at følgende epostkontoer sikres ved eksport av pst filer til egnet format feks. på egen harddisk for 
den perioden er angitt nedenfor, forutsatt at informasjonen fortsatt er lagret hos dere. 

Det er deretter navngitt funksjoner som ønskes sikret, som ansatte i Bestillerenheten, Boveiledertjenesten, 
enhetsledere, økonomisjefer, rådmenn, innkjøpsansvarlige og kommunalsjefer, og med nærmere angitte 
perioder. 
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Videre ba BOO om «tilgang på backup fra dokumentbehandlingssystemet i kommunen» for fire bestemte 
tidspunkt; dags dato (dvs per 21.9.2016), per 30.4.2016, per 31.12.2015 og per 1.1.2012 eller så nært disse 
tidspunktene som mulig. Tilsvarende bes det om «tilgang på backup fra filserverelfilområder» som benyttes hos 
kommunen. 

En etterfølgende e-postutveksling den 22. og 27. september 2016 tok opp uavklarte forhold. 

I to notater av hhv. 10. og 14. oktober 2016 oversender BOO en oversikt over brukere i Grimstad kommune som 
sikringen gjelder for, «i den grad det eksisterer data» knyttet til personene som brukere hos kommunen. 

IKT Agder har i notat av 5. desember 2017 gitt en oppsummering av hvilke data som er sikret. Her opplyses at 
de har sikrete-post kontoer og hjemmeområder konkret for nærmere angitte personer. Det fremkommer at det 
for enkelte personer ikke har vært mulig å hente ut data på det tidspunkt dette ble forespurt. For begge de to 
personene undersøkelsen primært skulle omhandle, fremkommer at det er hentet mail fra Exchange og data fra 
hjemmeområder. 

4.3 Hvilke data har Hjort og IBAS/Kroll mottatt 

Da våre søk avdekket at databasen i det vesentlige inneholdt materiale fra 2015/2016, har IBAS/Kroll hatt 
etterfølgende kontakt med IKT Agder for å avklare om vi har mottatt all sikret dokumentasjon. 

IKT Agder har bekreftet at vi har mottatt det materialet som ble sikret av IKT Agder per 24. oktober 2016. De 
opplyser videre at data-backup går kun 2 måneder tilbake i tid fra dette tidspunkt, dvs. at det i utgangspunktet 
ikke er sikret informasjonen som er eldre enn 24. august 2016. Det mottatte materiale er et «snapshot» av data 
de ble bedt om å sikre fra nevnte tidspunkt. Materialet vil allikevel inneholde data bakover i tid hvis det ikke er 
slettet, men det er ikke mulig å hente fram slettet data. Det eksisterer heller ingen arkiveringsløsning hos 
Grimstad kommune, hverken for epost- eller filserverdata, slik at eldre backup ikke finnes. Det er videre aldri tatt 
speilkopi eller hentet data ut fra brukernes pc. 

Slik vi ser det er BOO sin beskrivelse av hva som skal sikres er god nok med hensyn på serverlagret data. Det 
som mangler er instruks om å sikre data fra brukers utstyr slik som pc, USS eksterndisk, mobiltelefon og 
nettbrett. Det er på slike medier man kan forvente å finne slettede data. Etter det som er opplyst av IKT Agder 
har de ikke slike opplysninger ut fra det backup regimet som gjelder for kommunen. 

Hjort har i dialog med de berørte parter spurt om tilgang til pc'er hvis dette skulle vise seg nødvendig for å få 
tilgang til eventuelle slettede e-poster som kan belyse saken. Begge har uttrykt at de ønsker at Hjort skal få 
tilgang til disse. Det skal imidlertid også være gjennomført skifte av pc'er våren 2016. Den ene av de berørte 
parter har dessuten sluttet i kommunen og hennes pc er omfordelt til annen ansatt. Slik Hjort ser det er det 
derfor lite trolig at det er mulig å frembringe slike data. 
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5 Hva som er fremkommet etter analysen ave-postene 

Ved gjennomgangen av datagrunnlaget benyttet vi totalt 68 søkeord for å finne frem til relevante dokumenter i 
saken. Av søk i totalt 366 259 dokumenter, fikk vi 89097 treff i 15 297 forskjellige dokumenter. Av disse 
dokumentene var flere duplikasjoner. For øvrig var 176 av filene vi foretok søk i krypterte, slik at disse filene 
ikke har blitt gjennomsøkt etter søkeordene. Vi har gjennomgått alle de 15 200 dokumentene som inneholdt et 
eller flere treff på søkeordene. Av disse ble 97 filer identifisert som relevante. 

Gjennomgangen avdekket at det ikke var mange dokumenter som inneholdt relevant informasjon for 
problemstillingen. Dette skyldes først og fremst at de fleste dokumentene vi har fått opp i søket ble opprettet i 
perioden 2015 og frem til dags dato. Det dukket riktignok nok opp en del dokumenter datert før 2015, men dette 
var som oftest ulike rapporter og notater som har blitt lagret på fellesområde. Ingen av disse dokumentene har 
avdekket noe av interesse for problemstillingen. 

Til illustrasjon var det kun 62 dokumenter som hadde søkeordet «Farm In Action» i seg. De fleste av disse 
dokumentene var signerte og usignerte kontrakter mellom Grimstad kommune og Farm In Action og som 
allerede er fremkommet i saken. De øvrige treffene dreide seg bl.a. om e-poster i forbindelse med veggdyr, og 
e-poster i forbindelse med sakens behandling i media. 

Dokumentene for øvrig har for det meste bestått i e-poster mellom ulike ansatte i kommunen, gjerne med den 
ene eller begge av de berørte parter som avsender eller mottaker, uten interesse for saksforholdet. 

6 Oppsummering av funn - besvarelse av mandatet 

Det er etter gjennomgangen ikke avdekket dokumentasjon som er egnet til å belyse mandatet nærmere. 

I den grad slik dokumentasjon noen gang har forligget, er disse dataene ikke sikret på en slik måte at de er 
mulig å gjenfinne gjennom dataanalyse. 

7 Anbefaling 

De berørte parter og andre har tatt opp med Hjort at de mener det bør gjøres ytterligere undersøkelser særlig 
knyttet til Farm in Actions inngang i Grimstad kommune. Det er pekt på behov for ytterligere intervjuer og 
dokumentasjonsinnhenting, inkludert innhenting av brukeres journaler. Innspillene er formidlet til oppdragsgiver. 
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I hvilken grad slik ytterligere gjennomgang er hensiktsmessig og vil bidra til ytterligere avklaring, ligger utenfor 
Hjorts mandat å vurdere. 

oOo 

Oslo, den 28. februar 2018 

,fjvokatfirma~ort DA 

~eng 
Advokat/partner 
anhel@hjort.no 
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Arkivsak-dok. 17/04370-100 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om kommunens rutiner for å forebygge og håndtere 

mobbesaker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar administrasjonen redegjørelse til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om skolemiljøet ved en skole i Grimstad kommune og vedtok 

i forrige møte at det skulle gjennomføres en forvaltningsrevisjon om forebygging og håndtering av 

mobbing og andre krenkelser i Grimstadskolen. Det ble også vedtatt i den samme saken at 

kontrollutvalget som en forberedelse en egen orientering om kommunens rutiner for håndtering av 

mobbesaker og krenkelser i påfølgende møte. 

 

 

Saksopplysninger: 
Opplæringsloven fastslår at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring. Skolen skal ha nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold og diskriminering og 

trakassering. Det skal jobbes kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og tryggheten til 

elevene slik at kravene i loven blir oppfylt. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort jf. Opplæringsloven 

§9 A-3. Videre skal alle som arbeider på skolen følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, 

og har dersom det er mulig plikt til å gripe inn mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Rektor 

skal varsles ved slike tilfeller og hvis en elev ikke opplever skolemiljøet trygt og godt skal skolen, så 

langt det finnes, sørge for egnede tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier som er 

kommunen skal varsles i alvorlige tilfeller jf. Opplæringsloven § 9 A-4. Fylkesmannen er klageinstans for 

tilfeller hvor skolen ikke følger opp sin aktivitetsplikt.  

 

Mobbing kan defineres som: 

«gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å 

forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.» 

 

Utdanningsdirektoratet skriver i sin veileder for ansatte og ledere i grunnskolen at arbeidet mot mobbing 

er viktig og må være en del av det daglige virket. Det må være et systematisk, bredt basert arbeid for et 

godt psykososialt miljø. For å sikre kontinuiteten bær man ha en oppdatert plan mot mobbing på skolen 

og planen bør være kjent blant alle ansatte. Det er også viktig å engasjere elever og foreldre i de arbeidet 
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mot mobbing. Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing og Udir fremhever 

god ledelse, organisasjon og kultur for læring, lærerens evne til å lese klasser, positive relasjoner mellom 

elev og lærer, positive relasjoner og kultur for læring blant elevene samt godt samarbeid mellom skole og 

hjem.  

 

Administrasjonen har sendt over Plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø som nå er under 

revidering grunnet nytt lovverk fra 01.08.2017.  I oversendelsen påpeker administrasjonen at den enkelte 

skolen vil føre inn noe selv slik at planen er tilpasset den enkelte skole. Det er to temaer som ikke er blitt 

revidert enda og det er besvimelse av arkivrutiner og en beskrivelse av det planlagte beredskapsteam mot 

mobbing og andre krenkelser. Planen er planlagt å tre i kraft ca. 15.04.2018. I forordet fremgår det at 

planen og rutinene skal bidra til at skolene utvikler seg i samsvar med det oppdrag som skolen og 

kommunen er gitt i lovverket. Det vises for øvrig til den vedlagte planen. 

 

 

Administrasjonen vil i møtet orientere om Grimstadskolens rutiner for å forebygge og håndtere 

mobbesaker. 

 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Denne saken er ment som en forberedelse til oppstarten av forvaltningsrevisjonen som kontrollutvalget 

har bestilt av revisjonen. Revisjonen vil senere på våren presentere et forslag til prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet og utvalget vil da ta stilling til den konkrete vinklingen på prosjektet. 

 

Vedlegg:  

- Plan og rutine – 9A – versjon av 18. januar 2018 
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Plan og rutiner for elevenes 
psykososiale skolemiljø  

Vedtatt i/av…+ dato 
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2  Grimstad kommune   Plan og rutiner om elevenes psykososiale skolemiljø 
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3  Grimstad kommune   Plan og rutiner om elevenes psykososiale skolemiljø 

Innhold  

1 Forord fra skoleeier __________________________________________________ 5 

2 Skolens beskrivelse av hva som er et trygt og godt skolemiljø _______________ 6 

3 Skolens mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet ________________________ 7 

3.1 Hvordan arbeide for å identifisere problemer og nå oppsatte mål ________________________ 7 
3.2 Skolens mål for skoleåret xx/xx ____________________________________________________ 8 
3.3 Skoleeiers oppfølging av skolen ___________________________________________________ 8 

4 Nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser __________________________ 9 

5 Definisjoner _________________________________________________________ 9 

5.1 Mobbing _______________________________________________________________________ 9 
5.2 Vold _________________________________________________________________________ 10 
5.3 Diskriminering _________________________________________________________________ 10 
5.4 Rasisme ______________________________________________________________________ 10 
5.5 Trakassering __________________________________________________________________ 10 
5.6 Krenkelser ____________________________________________________________________ 10 

6 De fremmende tiltakene på skolen _____________________________________ 10 
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1 Forord fra skoleeier 

Grimstadskolens plan og rutiner knyttet til elevenes skolemiljø skal bidra til at skolene utvikler seg i 
samsvar med det oppdrag og mandat som skolen og kommunen er gitt i overordnet lov- og regelverk. 
Både skolene og skoleeier ønsker et godt skoletilbud for elevene i Grimstadskolen. Kvaliteten på det 
arbeidet som gjøres i hver skole høynes ved å ha felles fokus og praksis og bred involvering av alle 
aktørene.  

Rammen i denne planen og rutinen er utformet av skoleeier, som dermed gir tydelige styringssignaler 
på hvordan skolene skal ivareta et godt og trygt skolemiljø for alle elever i kommunen. Samtidig har 
skolene utarbeidet lokale tilpasninger, slik at planen skal være godt egnet til hver enkelt skole. 
Dokumentet vil derfor ha elleve lokale varianter. Utarbeidelsen av maler, prosedyrer og definisjoner 
har vært utført i fellesskap mellom skoleeier og skolene. Det har vært prosesser både blant rektorene 
og elevene med hensyn til hva som er et trygt og godt skolemiljø. Det har vært spesielt omfattende 
involvering knyttet til hvordan ulike typer krenkelser skal forstås. 

Plan og rutiner om elevenes psykososiale skolemiljø er først og fremst skrevet for de voksne i 
Grimstadskolen. Dette er fordi det er de ansatte som har ansvar for å sikre en trygg og god 
skolehverdag for elevene. Målet er derfor at ansatte både skal kunne få en helhetlig forståelse av 
hvordan opplæringslovens kapittel 9a skal ivaretas, men også at alle ansatte skal kunne bruke planen 
som et oppslagsverk når man trenger å se nærmere på hvordan for eksempel enkelte deler av 
handlingsplikten skal forstås, hvordan krenkelsene er definert i Grimstad kommune, eller hvordan 
varslingsrutinen er på akkurat deres skole. 

Opplæringslovens formålsparagraf (§ 1-1) er det som tydeligst uttrykker samfunnsmandatet og 
oppsummerer de overordnede målsetningene. Her nevens både respekt for menneskeverdet, 
nestekjærlighet, likeverd og solidaritet. Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem 
utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides. 

I dette ligger et læringsmiljø som aktivt motarbeider mobbing og andre former for krenkende ord og 
handlinger. Skoler med profesjonelle kulturer har godt læringsmiljø, bedre elevprestasjoner og mindre 
mobbing. Våre skoler skal ha en profesjonell kultur som jobber aktivt og systematisk med elevenes 
skolemiljø for å oppnå et skoletilbud av høy kvalitet. 

 

 

Bjørn Kristian Pedersen 

Kommunalsjef for kultur- og oppvekstsektoren 

Februar 2018 
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2 Skolens beskrivelse av hva som er et trygt og godt skolemiljø  

Opplæringsloven § 9a-2: 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, 
trivsel og læring 

Å ha et «trygt og godt skolemiljø» omfatter mer enn frihet fra krenkelser. Elevene har rett til et 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det avgjørende for vurderingen er hvordan eleven 
opplever å ha det mens han eller hun er på skolen, SFO eller leksehjelpen. At årsaken til mistrivselen 
er forhold som har skjedd utenfor skolen (for eksempel digital mobbing) er ikke avgjørende så lenge 
det bidrar til at eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Dette fremkommer av lovens forarbeider 
(Prop.57 L).  

Enkelte grupper elever er overrepresentert blant de som krenkes. Skolen må kjenne til dette og følge 
særskilt med på hvordan disse elevene har det på skolen. Rettspraksis har understreket at skolene 
har et skjerpet ansvar for å ivareta elever med en særskilt sårbarhet (RT 2012 s. 146). Det kan være 
knyttet til religion, seksuell orientering, funksjonsevne, tidligere negative erfaringer knyttet til mobbing 
og krenkelser, eller forhold ved elevens familie og hjemmeforhold.  

Elevene i Grimstadskolen har høsten 2017 kommet frem til at skolemiljøet er trygt og godt når: 

 
 
De voksne viser at de bryr seg om elevene og tar tak i saker som angår elevene både på skoletid 
og utenfor skoletid. 
Alle på skolen respekterer hverandre og ingen blir mobbet eller utestengt. 
Det er klare og tydelige ordens- og oppførselsregler og de voksne følger opp reglene. 
Det er variert undervisning og lærerne samarbeider om å gi elevene det beste undervisningstilbudet. 
 
 

 

Ansatte i Grimstadskolen har høsten 2017 kommet frem til at skolemiljøet er trygt og godt når: 

 
Elevene opplever omsorg; de opplever medvirkning og å bli inkludert i felleskapet. 
Elevene viser glede og vennskap og alle har gjensidig respekt for hverandre. 
Elever mestrer faglige og sosiale utfordringer 
Elevene blir møtt av rause voksne som er tydelige og positive rollemodeller 
 

 

For å sikre at skolemiljøet skal bli som beskrevet ovenfor, er det nødvendig at skolen både må jobbe 
fremmende, forebyggende, individrettet (når noe skjer med enkeltelever eller grupper av elever), samt 
systemrettet (overordnet og helhetlig).  

Denne planen er en viktig forutsetning for at skolen skal lykkes med å skape et trygt og godt skolemiljø 
for alle elever, men det er ikke tilstrekkelig. Paragrafene, rutinene og planen må omsettes til god 
praksis av de voksne. På den måten kan elevene oppleve et trygt og godt skolemiljø ute i 
klasserommene, korridorene, skolegården, på skoleveien, på leksehjelpen og på SFO.  
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3 Skolens mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet 

3.1 Hvordan arbeide for å identifisere problemer og nå oppsatte mål 

I den overordnede delen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) kan vi lese i punkt 3.5 om 
profesjonsfellesskap og skoleutvikling: 

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og 
andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og 
videreutvikler sin praksis.  

 

Grimstadskolen arbeider mot målene på en måte som setter elevene i sentrum. Målene bygger på de 
hensiktene som ligger i lovene og forskriftene, politiske vedtak, kommunedelplanen for skole og vedtak 
fra skolens egne råd og utvalg. 

Skolens arbeid med å nå oppsatte mål 

Skolen skal sette seg konkrete mål. Disse målene kan ikke ses atskilt fra skolens resultater. I 
Grimstadskolen vil vi derfor aktivt bruke kartlegginger og undersøkelser om skolemiljøet for å sikre at 
vi er på rett vei og har kunnskap om «nå-situasjonen.»  

Følgende kartlegginger og undersøkelser skal brukes: 

 Elevundersøkelsen  

 RefLex undersøkelsen på temaet elevenes skolemiljø gjøres hvert annet år (Elektronisk verktøy fra 
Utdanningsdirektoratet knyttet til forståelse og implementering av lovverket) 

 Kartlegging av spesielt sårbare elever 

 Elevsamtaler 

 Foreldresamtaler 

På XX skole brukes i tillegg: 

  

Kartleggingene og våre lokale undersøkelser skal deretter gjennomgås og analyseres av både ansatte 
og elever. Vi skal stille oss spørsmål som: 

 Hva er positivt i denne undersøkelsen som bidrar til et godt og trygt skolemiljø for våre elever? 

 Hva viser denne undersøkelsen/kartleggingen som de største utfordringene/problemene? 

 Hva kan vi gjøre annerledes for at skolen skal nå målet om et godt og trygt skolemiljø for alle 
våre elever? 

På bakgrunn av analysearbeidet, er skolen forberedt på å endre tiltak (forebyggende og/eller 
individorienterte), satsingsområder og/eller mål. Dette er et arbeid som ledes av rektor/enhetsleder, 
og foregår planmessig, kontinuerlig og systematisk. Arbeidet foregår hovedsakelig i skolens 
«fellestid», samt på trinn-nivå. Det fremgår av skolens årshjul og virksomhetsplan. 

Medvirkning i utviklingsarbeidet 

Skolens arbeid med skolemiljøet skal også kjennetegnes ved høy grad av medvirkning. 
Opplæringsloven stiller krav til at skolene skal ha ulike råd og utvalg hvor elever, foreldre, ansatte og 
politikere skal delta. Ett av disse rådene skal spesielt ha fokus på skolemiljøet. Det er 
skolemiljøutvalget (SMU). Ut over dette skal skolen ha aktive elevråd og foreldreråd (FAU), i tillegg til 
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at saker også kan tas opp og drøftes i skolens samarbeidsutvalg (SU). For mer utfyllende beskrivelse 
av råd og utvalg, se punkt 11 om «Brukermedvirkning.» 

 

«En enkelt skole kan være en samarbeidende skole med kollektiv 
orientering uavhengig av kommunen den er en del av, men det er ikke 
sannsynlig at den vil være en samarbeidende skole over tid. Dersom 
kommunen ikke aktivt støtter opp om å utvikle og vedlikeholde 
læringsfellesskapet i skolene, vil det som regel undergrave det 
vellykkede endringsarbeidet ved den enkelte skole. Vi vet nå at skoler 
ikke kan utvikle seg om de blir overlatt til seg selv» (Fullan 2007). 

 

3.2 Skolens mål for skoleåret xx/xx 

1. XXX skole har/er… 
 

2. XXX skole har/er… 
 

3. XXX skole har/er… 
 

 

3.3 Skoleeiers oppfølging av skolen 

Forskning viser at skoleeier også har et stort ansvar for at utviklingsarbeidet i skolen skal lykkes og 
bidra til økt læring og trivsel for elevene. Sammen skal vi i Grimstadskolen være et godt arbeidslag. 
Politisk lederskap må handle om å sikre ressurser og bygge samarbeidsrelasjoner. Administrativ 
ledelse er å støtte, etterspørre, rettlede, planlegge og utnytte strukturer for å sikre deltakelse. I 
Grimstad har vi flere arenaer som skal brukes til dette arbeidet: 

 Skoleeier avholder jevnlige ledermøter med enhetslederne/rektorene i kommunen. Disse 
møtene deles i henholdsvis temamøter (utviklingsorienterte møter) og administrative møter. 
Elevenes skolemiljø er ofte tema på temamøtene. 

 Kommunalsjef har månedlige økonomioppfølgingsmøter med den enkelte enhetsleder. 
Kommunalsjef har oppfølgingssamtaler med rådmannen i etterkant av disse møtene. God 
økonomisk styring vil kunne legge gode rammer og føringer for arbeidet med elevene 
skolemiljø. 

 Skoleeier gjennomfører årlige dialogbesøk på skolene med enhetslederne. Dette har 
utgangspunkt i et ønske fra skoleeier om å bruke den informasjonen som vi har om 
læringsresultat og læringsmiljø til å sikre kvaliteten i skolene, og for å utvikle skolene videre 
sammen. 

 Felles planleggingsdager med temaer knyttet til kommunens satsingsområder. Elevenes 
skolemiljø er ett av tre satsingsområder  

 Skoleeier ser til at skolene har tilstrekkelig kunnskap om lovverket knyttet til elevenes 
skolemiljø (lagt som gjøremål i det elektroniske internkontrollsystemet 13.10.no). «Å se til» 
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innebærer både veiledning om lovverk, være god lederstøtte for skolelederne, ta initiativ til 
karlegginger om lovverk og praksis, samt lokale tilsyn. 

 

4 Nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser 

Etter lovendringen i 2017 ble prinsippet om nulltoleranse skrevet inn i lovteksten. Den er hjemlet i 
opplæringsloven § 9a-3, første ledd: 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, 
diskriminering og trakassering. 

Både fra praksisfeltet i skolen og i forskningen er nulltoleranse mot mobbing og andre former for 
krenkelser et sentralt prinsipp. Krenkelser kan likevel skje, men for å kunne lykkes med å oppfylle 
dette prinsippet i praksis på skolen, er det viktig at skolen har: 

 kompetanse til å kjenne igjen ulike typer krenkelser og negative dynamikker i elevmiljøet (for 
eksempel via sosiale medier), og hvordan disse skal følges opp 

 høy bevissthet om hvor langt skolens mandat skal strekke seg  

 lav terskel for å gripe inn  

 god dialog med elevene  

 evne til å spille på lag med samfunnet utenfor skolen (spesielt bidra til et godt skole-hjem 
samarbeid). Holdninger i samfunnet og skolen speiler hverandre. 

5 Definisjoner 

Grimstadskolen skal gi alle elevene de beste muligheter for læring og utvikling i et trygt og godt 
skolemiljø. Vi skal alle arbeide aktivt for å motvirke krenkende ord eller handlinger som mobbing, 
diskriminering, vold, trakassering, rasisme. Vi har valgt følgende definisjoner på disse begrepene:   

5.1 Mobbing 

Siden 1980-årene har følgende definisjon av Dan Olweus og Erling Roland av mobbing vært rådende:  

«gjentatt negativ atferd fra en eller flere sammen, rettet mot en  

elev som har vanskelig med å forsvare seg.»  

Det finnes ingen internasjonal definisjon av mobbing som alle er enig om, men fellestrekkene er likevel 
at det dreier seg om en negativ handling, handlingen gjentas over tid, mobbingen kan både være fra 
en person til en annen, og mobbing kan utøves av grupper av personer. For Olweus er det viktig å 
skille mobbing fra konflikter eller krangler mellom fysisk eller psykisk like sterke personer. 

I Grimstadskolen ønsker vi å bruke denne forståelsen av mobbebegrepet. Samtidig vil vi inkludere en 
annen forståelse av mobbing – utformet av Ingrid Lund: 

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen 
av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til 
medvirkning» 
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5.2 Vold 

Vold er bruk av fysisk eller psykisk makt for å skade andre 

5.3 Diskriminering 

Diskriminering innebærer at et barn blir dårlige behandlet på grunn av kjønn, seksuell legning, 
funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskrimineringen kan 
være direkte eller indirekte 

5.4 Rasisme 

Rasisme er diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav 

5.5 Trakassering 

Trakassering innebærer handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke 
krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende», og er forbudt når det finner 
sted på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. 

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som 
formål eller virkning å være krenkende skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller 
plagsom (likestilling- og diskrimineringsloven § 13)  

5.6 Krenkelser 

Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer 
andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkelthandling eller gjentatte 
handlinger.  

Krenkelser kan ta mange former, som    

 Uthengning 
 Baksnakking og spredning av løgner 
 Vold og fysiske overgrep 
 Ødelegging og stjeling av ting 
 Trusler og tulletrusler 
 Ironi, sarkasmer 
 Stemmeleie og herming 
 Kroppsspråk (Slutte rekkene når en kommer.) (Flytte stol ut av ringen) 
 Slutte å prate når en elev kommer til 
 Kallenavn som er negativt ment. 
 Kjefting. Gi ordre. Bestemme. 
 Stadig negative omtale, kommentarer og erting 
 Systematisk avvising eller sletting av en som internettvenn. 
 Varianter av utestenging: Blir ikke ringt til eller kontaktet, mens alle andre samles. 
 Negative blikk 

6 De fremmende tiltakene på skolen 

Dette handler om hva vi kan gjøre for å fremme et godt psykososialt miljø. Her viser vi til hva som skal 
til for å skape en positiv kultur på skolen. Forskning (se for eksempel Thomas Nordahl) viser at det 
handler om en skolekultur som dyrker mangfold, en skoleledelse som tar ansvar, relasjonsbasert 
klasseledelse, positive elev-elev-relasjoner og et tillitsfullt skole-hjem-samarbeid.  

Det mest effektive vi kan gjøre for å fremme et trygt miljø, er å drive med aktiviteter som fremmer 
læring og trivsel. 
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Felles kommunalt fremmende arbeid i Grimstadskolen 

Hva Beskrivelse Ansvar 
Solrik 
 

«Innskolingsturer» for elever på 8. trinn ved 
skolestart 

Rådgivere på skolen/skoleeier 

Årlig 
bokuke 

Forfatterbesøk på skolene og arrangement i 
regi av biblioteket i Grimstad 

Skoleeier/biblioteket 

 
DKS 

Grimstads del av den kulturelle skolesekken Kulturtjenesten i samarbeid med 
kulturkontaktene på skolene 

 
 

  

 

Lokalt fremmende arbeid for XX skole 

Hva Beskrivelse Ansvar 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

7 De forebyggende tiltakene på skolen 

De forebyggende tiltakene handler om hva skolen kan gjøre for å forebygge at mobbing og andre 
krenkelser skjer. For å kunne forebygge, kreves det kunnskap. Kunnskap om «en god start», kunnskap 
om aggresjon og barns handlingsmønstre, kunnskap om hva som gjør elever trygge, kunnskap om 
opprettholdende faktorer for problematferd og utenforskap, kunnskap om mekanismene i en etablert 
mobbesituasjon, kunnskap om mekanismene i et utrygt læringsmiljø, kunnskap om hva vi skal se etter, 
kunnskap om definisjoner , kunnskap om regelverket, kunnskap om skadevirkningene av mobbing og 
andre krenkelser og kunnskap om hvordan mobbing utvikler seg (se Pedlex: Mosand & Moen 2017, 
Håndtering av mobbing i skolen).  

Punkt 7. 1 under viser de felles tiltakene som alle skolene i kommunen arbeider med for å øke 
kunnskapsnivået knyttet til forebygging. Punkt 7.2 vil redegjøre for den enkelte skoles lokale tiltak.  

 

7.1 Felles kommunalt forebyggende arbeid/tiltak for Grimstadskolen 

Hva Beskrivelse Ansvar 
Rause relasjoner (i 
samarbeid med 
RVTS-sør) 
 

Dette er et kompetansehevingsprogram som gir 
opplæring til lærere, skolens øvrige personale, 
skoleledere og PPT i traumebevisst omsorg. 
Hensikten er å bidra til at alle barn og unge, men 
særlig de som har opplevd belastende 
livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår. Alle 
skolene i Grimstad har eller skal gjennomgå dette 
programmet. RVTS gjennomfører dessuten 
oppfriskningskurs. 
Programmet har læringsmål innen fire dimensjoner: 

I kommunen:  
Skoleeier og PPT 
 
På skolen: rektor, 
den øvrige 
skoleledelsen og 
ressursteamet 



10/18 Orientering om kommunens rutiner for å forebygge og håndtere mobbesaker - 17/04370-100 Orientering om kommunens rutiner for å forebygge og håndtere mobbesaker : Plan og rutine - 9A - 18. januar 2018

 

 

 

12  Grimstad kommune   Plan og rutiner om elevenes psykososiale skolemiljø 

 Dels skal deltakerne gis ny kunnskap om 
barns utvikling og hvordan utvikling påvirkes 
av samspill og omsorgskvalitet; herunder 
hvordan barns atferd lar seg avlese som 
affektive uttrykk 

 Dels skal deltakerne gis anledning til å 
reflektere over og arbeide med egen 
kompetanse, begrensninger, sensitivitet og 
ansvarlighet, både for egen del og som del 
av en større organisasjon 

 Arbeide med ny forståelse og refleksjon 
omkring egen rolle i møte med barn, bidra til 
økt handlingskompetanse som bidrar til 
gode «menneskemøter» mellom barnet og 
den voksne, og også de voksne imellom 

 Bidra til kunnskapsspredning og 
samhandling om traumeforståelse 
gjennom etablerte skolenettverk for skole og 
PPT 

 
Link til livet 
 

Både i opplæringsloven og i Kunnskapsløftets 
generelle del står det at skolens oppgave er å sette 
barn og unge i stand til å håndtere livet. Dette er en 
omfattende oppgave, og skal skolen lykkes krever 
det at både faginnhold og metode er mangfoldig og 
sammensatt. LINK er et undervisningsopplegg som 
kan omsette disse bestemmelsene til praktisk arbeid 
i klasserommene. For mer informasjon, se 
http://linktillivet.no  

Skoleledelsen 
sammen med 
pedagogene 

MOT 
 

Grimstad kommune er tilknyttet MOT. Dette er et 
program som skal styrke ungdommers bevissthet og 
mot til å leve, bry seg og si nei. Kommunen har en 
egen MOT-representant som er aktivt ute på skolene 
og en god medspiller i arbeidet med å skape et trygt 
og godt skolemiljø for elevene i Grimstadskolen. For 
mer informasjon om MOT, se https://www.mot.no/  

Skoleledelsen 
sammen med 
kommunens MOT-
koordinator 

Trivselsledere 
(barnetrinnet) 
 

Barneskolene i Grimstad kommune er med i 
Trivselslederprogrammet (TL). Dette er et 
lavkostnadsprogram som drives etter 
nettverksmodell. Elever rekrutteres som 
trivselsledere og skal lede i lek. Dette får de 
opplæring i på lekekurs. TL-lederne blir trygge og 
gode medelever i skolegården som andre lett kan ta 
kontakt med – uten redsel for å bli avvist eller ertet. 
For mer informasjon, se www.trivselsleder.no 
 

Skoleledelsen og 
skolenes 
trivselslederkontakt 

Ordensreglement 
og klasseregler 
 

Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for 
den enkelte grunnskole. En forskrift er en 
konkretisering eller utdyping av en lovhjemmel. I 
dette tilfelle opplæringsloven § 9a-10. En forskrift må 
ikke være i strid med andre lover. 
I Grimstad kommune har vi et overordnet 
ordensreglement som gjelder for alle de offentlige 
skolene i kommunen. I tillegg har skolene sine 
ordensreglement som utfyller det kommunale.  
Ordensreglementet beskriver viktige sider ved 
hvordan vi ønsker å ha det i skolemiljøet. Her er det 
gitt regler om elevenes rettigheter og plikter, regler 
om orden og oppførsel, og om hvilke tiltak som kan 

Alle ansatte på 
skolen 
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benyttes mot elever som bryter reglementet og om 
hvordan slike saker skal behandles. Det er derfor 
viktig at ordensreglementet ses i sammenheng med 
Plan- og rutiner om elevenes psykososiale 
skolemiljø. 
Skolene kan bare bruke tiltak som er fastsatt 
ordensreglementet og skal ikke innebære fysisk 
refsing eller annen krenkende behandling. 
Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og 
foreldre.  

Rutiner for 
vaktordning 
 

Skolenes uteområder og korridorer er ofte 
risikoområder for at mobbing og andre krenkelser 
kan skje. Alle skolene har utarbeidet lokale rutiner for 
vaktordning.                                                                                                                                                                                                                                     

Skolens ledelse 

Bruk av 
sosiallærerordning 
 

 Skolens ledelse 

 
 
 

7.2 Lokalt, forebyggende arbeid for XX skole 

Hva Beskrivelse Ansvar 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

8 Skolens aktivitetsplikt (opplæringsloven § 9a-4 og § 9a-5) 

Skolens forebyggende arbeid skal både bidra til at krenkelser ikke skjer og fremme helse, trivsel og 
læring for alle elever. Nå noen likevel opplever at de ikke har et trygt og godt skolemiljø, inntrer det 
bestemte aktivitetsplikter for skolen. Hensikten er å gjenopprette det trygge og gode skolemiljøet for 
den eller de elevene det gjelder. Bestemmelsen om disse pliktene finner vi først og fremst i 
opplæringsloven § 9a-4: 

Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevane har eit trygt 
og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, 
diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke 
om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 
Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt 
skolemiljø, skal skolen snarast undersøke saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så 
langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt 
skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har 
eit trygt og godt skolemiljø. 
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Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best 
for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I 
planen skal det stå: 

- Kva problem tiltaka skal løyse 

- Kva tiltak skolen har planlagt 

- Når tiltaka skal gjennomførast 

- Kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

- Når tiltaka skal evaluerast. 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta 
etter første til femte ledd 

 

Utdanningsdirektoratet har på sine hjemmesider beskrevet hva som ligger i de ulike handlingspliktene 
(hentet fra lovforarbeidene). Dette er gjengitt nedenfor, og kan brukes aktivt av skolene i 
refleksjonsarbeid og i konkrete saker. 

8.1 Følge med-plikten 

Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med på hva som skjer på skolen og gripe inn hvis 
de ser krenkelser som for eksempel mobbing, vold utestenging/utfrysing, trakassering. Dette gjelder 
først og fremst alle med en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, uavhengig av om 
arbeidsforholdet er fulltid eller deltid, fast eller midlertidig, kortvarig eller langvarig. Det gjelder også for 
andre ansatte hos en ekstern tjenesteleverandør. Det er ikke avgjørende om du mottar lønn for 
arbeidet, du har uansett plikt til å følge med dersom du regelmessig arbeider på skolen og du har 
kontakt med elevene. 

Dette gjelder blant annet 

 lærere 
 ansatte i skoleadministrasjonen 
 miljøarbeidere 
 helsesøster 
 assistenter 
 vaktmestere 
 renholdere 
 kantinemedarbeidere 
 aktivitetsledere 
 kursholdere i skolefritidsordningen 
 frivillige 
 lærlinger 
 praksisstudenter 

 
Kjennetegn på god praksis 



10/18 Orientering om kommunens rutiner for å forebygge og håndtere mobbesaker - 17/04370-100 Orientering om kommunens rutiner for å forebygge og håndtere mobbesaker : Plan og rutine - 9A - 18. januar 2018

 

 

 

15  Grimstad kommune   Plan og rutiner om elevenes psykososiale skolemiljø 

Følge-med-plikten innebærer en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan 
elevene agerer hver for seg og seg imellom. At ansatte følger med er en nødvendig forutsetning for at 
de skal få mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Sammen med plikten til systematisk arbeid, jf., § 9a-3, forutsetter følge-med-plikten for eksempel at 
det gjennomføres inspeksjon på skolens område, tilsyn i garderober og at det er en lav terskel for å 
bry seg med hva elevene driver med.  

Det avgjørende for vurderingen er hvordan eleven opplever å ha det mens han eller hun er på skolen, 
SFO eller leksehjelptilbudet.  

8.2 Gripe inn-plikten 

Skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men også mot mindre 
alvorlige krenkelser. Kunnskapsdepartementet har valgt å ta prinsippet om nulltoleranse inn i 
opplæringsloven for å understreke hvor viktig det er at skolen har tydelige holdninger på dette området. 

 
Grip inn umiddelbart og stopp krenkelser 

Hvis du som ansatt i skolen overhører for eksempel hatytringer eller observerer mer indirekte 
krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal du gripe inn umiddelbart og stoppe 
situasjonen. Det kan for eksempel dreie seg om å stanse en slåsskamp eller annen fysisk krenkelse, 
om å stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og irettesette elever som kaller andre stygge ting. 
Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep som er mulige å gjennomføre. Det betyr at ansatte ikke 
skal stå i fare for å skade seg selv eller krenke noen av elevene for å stanse situasjonen, med mindre 
det er nødrett eller nødverge.   

 
Ikke alle kritiske utsagn og uenigheter er krenkelser 

Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er 
krenkelser. Skolens oppgave er også å lære elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger 
og overbevisninger. 

 
Alle ansatte på skolen har plikt til å gripe inn 

Alle som arbeider på skolen har en plikt til å gripe inn hvis de ser krenkelser, som for eksempel 
mobbing vold utestenging/utfrysing, trakassering. Dette gjelder først og fremst alle med en 
arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, uavhengig av om arbeidsforholdet er fulltid eller deltid, fast 
eller midlertidig, kortvarig eller langvarig. Men det gjelder også for andre ansatt hos en ekstern 
tjenesteleverandør. Det er ikke avgjørende om du mottar lønn for arbeidet, du har uansett plikt til å 
gripe inn dersom du regelmessig arbeider på skolen og du har kontakt med elevene. 

Dette gjelder blant annet 

 lærere 
 ansatte i skoleadministrasjonen 
 miljøarbeidere 
 helsesøster 
 assistenter 
 vaktmestere 
 renholdere 
 kantinemedarbeidere 
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 aktivitetsledere 
 kursholdere i skolefritidsordningen 
 frivillige 
 lærlinger 
 praksisstudenter 

 
Bruk av fysisk makt 

I mange tilfeller kan plikten til å gripe inn kreve bruk av fysisk makt og tvang. Et typisk eksempel på 
dette kan være når du skal stoppe en slåsskamp. I slike tilfeller er det viktig å være klar over at skoler 
ikke har hjemmel til bruk av tvang i opplæringsloven. 

 
Bruk av fysisk makt er begrenset av 

 straffelovens bestemmelser  
 deler av opplæringsloven som fastslår at elever ikke skal refses fysisk eller utsettes for annen 

krenkende behandling 
 barnekonvensjonen 

 
Plikten til å gripe inn må derfor vurderes opp mot grensen til hva som er lovlig. 

Reglene om nødrett og nødverge kan likevel gi grunnlag for å gripe inn på en slik måte som ellers er 
ulovlig. Denne unntaksregelen er veldig streng. Det er bare adgang til å bruke retten til nødverge og 
nødrett i helt ekstraordinære tilfeller, for eksempel der man må ty til vold for å forsvare liv og helse. 

 

8.3 Varslingsplikten 

8.3.1 Elever som krenker elever 

Alle som jobber på skolen skal varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø. Dette skal sikre at rektor får oversikt over hvordan elevene har det på skolen og vil 
være et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker. 

Rektor kan delegere oppgaven om å ta imot varsler til en annen person på skolen, men kan ikke 
delegere ansvaret. Rektor har ansvaret for at varslingene håndteres på en forsvarlig måte. 

På vår skole er varslingsrutinen slik: 

Når det skal varsles:  
1. Mistanke eller kunnskap om mindre alvorlige saker: innen skoleslutt samme dag 
2. Mistanke eller kunnskap om alvorlige saker: umiddelbart 

 
Skolens ledelse har fem dager på å utforme en aktivitetsplan når elevens rett til et trygt og godt 
skolemiljø er brutt. 
 
Hvem det skal varsles til: 
 
Hvor finner du varslingsskjema: 
 
Hvordan arkiveres varselet: Rektor oppretter en egen sak i P360. Varselet skannes inn i saken. 
Papirvarselet makuleres. For nærmere beskrivelse: se vedlegg X om «Prosedyre for 
dokumenthåndtering av varsel om krenkelse av elev» 
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Lav terskel 

Det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke til at en elev ikke har det bra på skolen. Plikten 
til å varsle rektor gjelder for all mistanke. Det kan for eksempel: 

 basere seg på observasjoner av elevene 

 tilbakemeldinger i undersøkelser 

 beskjeder fra foreldre eller medelever 

 aktivitet i sosiale medier 

 at en elev sier fra at han eller hun ikke trives på skolen 

 

8.3.2 Ansatte som mobber/krenker elever 

Elevundersøkelsen og forskning viser at det forekommer at voksne krenker elever på skolen. Dette 
kan være svært ødeleggende for et barn, og lovgiver har ved lovendringen i 2017 innført en skjerpet 
aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev. Denne bestemmelsen finner vi i 
opplæringsloven § 9a-5: 

 Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til 
at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som 
mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande 
strak varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i 
leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast 
direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. 
Undersøking og tiltak etter § 9a-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk 
straks. 

Her fremgår det at hvis du mistenker eller ser at en ansatt krenker en elev, skal du straks varsle rektor 
som igjen skal varsle skoleeier. Dersom det er en ansatt i skoleledelsen som krenker en elev, skal 
den ansatte varsle skoleeier direkte. 

Varslingen til skoleeier skal foregå på samme måte for alle skolene slik: 

1. Rektor er saksbehandler: Når rektor skal varsle skoleeier om at ansatte har krenket en elev: 
Rektor oppretter en egen sak i P360. Det utfylte varslingsskjemaet skannes inn, og lagres 
som et X-notat. Papirversjonen makuleres. Veien videre til skoleeier: se vedlegg X 
«Prosedyre for varsling til skoleeier av varsel knyttet til at en ansatt har krenket en elev.» 

 
 

2. Oppvekstsjef er saksbehandler: Når ansatte skal varsle skoleeier om at ledelsen har 
krenket en elev: Når en ansatt får mistanke eller kjennskap til at leder krenker en elev, skal 
den ansatte benytte varslingsskjemaet, fylle ut og kontakte oppvekstsjef og avtale 
overlevering av det utfylte skjemaet. Oppvekstsjefen oppretter en egen sak i P360. For 
ytterligere beskrivelse, se vedlegg X «Prosedyre for håndtering av varsel om krenkelse av 
elev utført av leder.» 

 
 

Det kan tenkes at du opplever det som vanskelig å varsle rektor eller skoleeier om at en kollega krenker 
en elev. Her må det understrekes at det uansett er svært viktig at slik mistanke og kjennskap blir 
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varslet. Det er uakseptabelt at noen elever opplever å bli krenket av voksne. Slike krenkelser kan få 
store virkninger for eleven det gjelder.  

Krenkelser fra voksne kan for eksempel være når: 

- En elev opplever en uforklarlig forskjellsbehandling (straff) 
- En elev opplever latterliggjøring 
- Elev opplever verbale ytringer mot seg 
- Elev opplever å ikke bli anerkjent eller respektert 

 

8.3.3 Strengere taushetsplikt for helsepersonell 

Helsesøster og annet helsepersonell er underlagt en strengere taushetsplikt enn andre ansatte på 
skolen. De har strengere taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene. Hvis en helsesøster 
på skolen har opplysninger om at en elev ikke trives på skolen, og verken eleven eller foreldrene 
samtykker til at helsesøster får lov til å varsle rektor, er helsesøsteren bundet av taushetsplikten. 

8.4 Undersøkelsesplikten 

Hvis noen sier ifra at de ikke har det bra, skal man alltid undersøke 

 
Hvis noen som jobber i skolen ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt, skal 
de undersøke saken med en gang. Undersøkelse i denne sammenheng handler om å få bekreftet eller 
avkreftet mistanke (for eksempel snakke med dem det gjelder). Hvis du etter en slik undersøkelse ikke 
får avkreftet mistanke om at det for eksempel har skjedd en krenkelse, har du varslingsplikt. Skolens 
ledelse må deretter foreta mer omfattende undersøkelser for å få belyst saken ytterligere og eventuelt 
sette inn egnede tiltak.  

Hvis elever selv sier ifra om at de ikke har det bra, skal skolen alltid undersøke saken nærmere. Det 
er helt nødvendig for å kunne sette inn gode, egnede tiltak. Hvor grundige undersøkelsen skal være 
er avhengig av skjønn, formålet med undersøkelsene og hvilken situasjon man står ovenfor i hvert 
enkelt tilfelle. 

 
Det kreves mer av ansatte med omsorgsroller 

Når det gjelder plikten til å undersøke, kreves det mer av personer som har en omsorgsrolle overfor 
elevene, som for eksempel lærere, miljøarbeidere og rektor enn av personer med andre typer 
arbeidsoppgaver på skolen som for eksempel vaktmestere eller renholdsarbeidere. 

 
Ansatte som krenker 

Hvis en ansatt er den som mobber, diskriminerer eller trakasserer en elev er det enda strengere krav 
til å undersøke saken umiddelbart. 

 
Finn ut hva som ligger bak elevens opplevelse, ikke fremskaff bevis 

Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet. 

Skolen skal ikke skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt 
krenket eller mobbet. 
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Undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om situasjonen og hva som påvirker 
hvordan eleven opplever skolemiljøet. 

Det kan være aktuelt å undersøke hendelser tilbake i tid eller forhold utenfor skolen, dersom disse 
påvirker elevens hverdag på skolen. 

 

 

 
Elevens medvirkning og rett til å bli hørt 

Skolen skal sørge for elevenes medvirkning når de undersøker saker. Dette skal gjøres ved at 
involverte elever blir hørt. Elevene har også rett til ikke å fremme sine synspunkter. 

Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. 
Dette fremgår av barnekonvensjonen artikkel 3. 

 
Utdanningsdirektoratets tips til gode samtaler 

Skolen kan ha samtaler med de elevene det gjelder, andre elever, ansatte og foreldrene. 

I slike samtaler er det viktig å være bevisst på hvilke ord man bruker og hvordan man skaper en god 
og trygg stemning.  

 
Tips til en god samtale kan være å 

 avklare forventningene til samtalen  
 passe på at du snakker med forståelige ord  
 gi den du snakker med tid til å tenke 
 være bevisst på eget kroppsspråk 
 stille åpne spørsmål for å få frem barnets opplevelse 
 be en kollega om å gi tilbakemelding på hvordan du fremstår i slike typer samtaler 

 
Det kan også være nyttig å stille seg noen spørsmål i forkant av samtalen som 

 hva må vi snakke om før samtalen? 
 hva vet vi, hva tar vi med oss inn? 
 hva vet vi som vi ikke kan fortelle videre av personvernhensyn?  
 hva er målet med den første samtalen? 
 hvem er samtalen for? 
 hva er tegn underveis på at vi har en god samtale? 

 

8.5 Plikten til å sette inn egnede tiltak 

Skolen har plikt til å  

 sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, uansett 
årsak 

 følge opp tiltakene 
 evaluere virkningen av tiltakene 
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 legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig 
 
Dette er også i samsvar med god pedagogisk praksis. At skolen følger denne plikten er viktig både for 
enkelteleven, men også for skolemiljøet som helhet. Et godt skolemiljø er en forutsetning for at elevene 
får utvikle seg faglig og sosialt. 

Det er alltid elevens egen opplevelse av at han eller hun ikke har et trygt og godt skolemiljø som 
utløser tiltaksplikten. Det er skolens ansvar å fange opp at elevene sier ifra om at de ikke har det bra 
på skolen. Skolen skal ikke bagatellisere elevenes opplevelse av sitt eget skolemiljø. Skolen skal 
aldri avvise eller underkjenne en elevs opplevelse av utrygghet eller mistrivsel på skolen. Skolen skal 
ikke stille strenge krav til hva det innebærer å si fra, eller til at elevene skal bruke de rette begrepene. 
Det er nok at noen forteller muntlig at de ikke har det bra på skolen eller at de utsettes for noe de 
opplever som vanskelig.  

Skolens tiltaksplikt går lenger enn å kun ta tak i situasjoner der elevene selv sier fra og ber om hjelp. 
Tiltaksplikten kan for eksempel utløses av undersøkelser skolen har utført eller hvis noen observerer 
at en elev ikke har det trygt og godt. 

Det er en del av skolens faglige vurdering å ta stilling til hvilke tiltak som er egnet, også der eleven er 
motvillig. Skolen er uansett forpliktet til å vurdere barnets beste og det kan i noen tilfeller være barnets 
beste å sette inn tiltak selv om eleven ikke ønsker dette selv. Husk også i denne sammenhengen at 
skolen aktivt skal ta rede på hva eleven mener og høre hva de har å si. 

 
Hva er egnede tiltak? 

For å finne frem til egnede tiltak er det viktig å ivareta barnas rett til å bli 
hørt og hensynet til barnets beste. Det er viktig å vurdere hvilke tiltak 
som ivaretar barna interesser best mulig. 

 
 
Eksempler på bruk av faglig skjønn 

De ansatte i skolen må bruke sitt faglige skjønn når de skal vurdere hvilke tiltak de skal sette inn. 

 Ta utgangspunkt i årsakene til problemene og vær bevisst på at alle saker er unike og kan ha 
sammensatte problemstillinger. 

 Tilpass tiltakene til den konkrete saken. Et tiltak som har fungert godt for en elev trenger ikke 
å fungere for en annen elev i samme situasjon. 

 Ofte vil det være behov for å sette inn flere tiltak samtidig for å kunne løse et problem. I disse 
tilfellene kan tiltakene sett i sammenheng styrke hverandre og sørge for at eleven får det trygt 
og godt på skolen. 

 Husk at sakene skal løses på lavest mulige nivå, men at det likevel er viktig å følge plikten om 
å varsle. 

 
 
Faglig skjønn krever kompetanse 

Det er en forutsetning at de ansatte på skolene har oppdatert kompetanse om skolemiljø og arbeid 
mot mobbing i tillegg til at de har god kjennskap til regelverket. Vi skal bruke kunnskap, prinsipper og 
verdier som er utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljøer. Det er rektors ansvar å følge opp at de 
ansatte på skolen har denne kompetansen. Kommunen har ansvar for å sørge for at skolene har 
denne kompetansen. 
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Hvem kan tiltakene rette seg mot? 

Tiltakene kan rettes mot 

 den som blir mobbet eller krenket 
 den eller de som mobber eller krenker 
 tilskuere 
 gruppe- eller klassemiljøet 
 hele skolemiljøet 

 
I de fleste tilfellene er det behov for å sette inn tiltak mot flere av gruppene. Tiltakene bør ikke 
utelukkende rette seg mot dem som opplever mistrivsel på skolen. Rettspraksis i mobbesaker og 
forskning viser at skolene også bør sette inn tiltak mot dem som mobber, krenker eller på annen måte 
bidrar til at andre ikke har det trygt og godt på skolen. Eksempler på tiltak kan være direkte inngripen 
når en elev blir mobbet, konfronterende og individuelle samtaler med de involverte og samtaler med 
foreldrene. I saker på skolen hvor det er avdekket mobbing, bør normalt konfronterende samtaler være 
et av tiltakene for å stoppe mobbingen. 

 
Skolebytte som tiltak i skolemiljøsaker 

Av og til kommer spørsmålet om skolebytte opp når en elev blir utsatt for mobbing eller andre former 
for krenkelser. Dette kan være et tiltak, men i Grimstad kommune er det ønsket at skolene klarer å 
løse disse sakene på elevens nærskole. På den måten kan elevene fortsette å gå på skole i sitt 
nærmiljø, samtidig som skolene stadig blir bedre til å forebygge og håndtere krenkelser når de oppstår. 
Skolebytte skal derfor være det siste tiltaket som settes inn. I kommunens rutinebeskrivelse (2017) 
står følgende om kriteriet skolemiljø: 

 

Alvorlig og vedvarende mobbing eller andre former for krenkelser som 
medfører at skolen ikke klarer å oppfylle lovens krav om å gi eleven et 
trygt og godt skolemiljø som fremmer hele, trivsel og læring. Det kan 
være aktuelt å flytte den som blir utsatt for mobbing og krenkelser eller 
den som påfører andre mobbing og krenkelser (loven åpner for flytting 
av den som krenker selv om det ikke er ønsket av foresatte/eleven selv). 

 

Før vi eventuelt innvilger skolebytte må vi vurdere:  

- har skolen ivaretatt sin aktivitetsplikt og gjort det som kan forventes?  

- Har beredskaps-teamet vært inne i saken? * 

- Er det til beste for barnet at man innvilger skolebytte? 

- Hva mener barnet selv? 

 
Det er skoleeier som fatter vedtak om skolebytte i Grimstad kommune. Når søknader om skolebytte 
har sin årsak i elevens skolemiljø, vil skoleeier og skoleleder samarbeide om vedtaket.  
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Tiltakene skal være lovlige 

Tiltaksplikten gjelder så lenge det finnes egnede tiltak som kan gi eleven et godt og trygt skolemiljø. 
Tiltaket skal, i tillegg til å være egnet, også være lovlig. Skolen kan for eksempel ikke bruke tvang og 
eleven eller foreldrene kan ikke samtykke til at loven brytes. De aller fleste tiltak som settes inn i en 
sak om elevers skolemiljø krever ikke en egen lovhjemmel eller enkeltvedtak. Tiltak som begrenser 
enkeltelevers rettigheter etter loven eller pålegger nye plikter, krever imidlertid hjemmel i lov. Noen 
ganger kan det også være at enkelte tiltak, som for eksempel skolebytte, krever enkeltvedtak. Bruk av 
sanksjoner på skolen skal ha hjemmel i ordensreglementet, og det er ikke tillatt å bruke andre 
sanksjoner enn det som er fastsatt der. Husk at barnekonvensjonens artikler om barnets beste og 
barnets rett til å bli hørt gjelder også når man skal vurdere egnede tiltak. 

 
Hva med skoleveien? 

Rett og plikt til opplæring gjør at elevene må komme seg til og fra skolen. Derfor må skolen i større 
grad enn på andre arenaer utenfor skolen sette inn tiltak her. Det kan for eksempel gjøres ved at noen 
voksne holder tilsyn enkelte steder eller at det blir opprettet følgegrupper. I Grimstad skal skolens 
ordensreglement også gjelde på skoleveien. 

 
Hvor lenge skal tiltakene vare? 

Tiltaksplikten løper så lenge en elev opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt og det finnes egnede 
tiltak som kan settes inn.  

Dersom tiltakene ikke har oppnådd formålet, må skolen fortsette arbeidet og vurdere om 
tiltaksperioden skal forlenges eller om det skal settes inn flere eller andre tiltak. 

 
Skolen skal vurdere om tiltakene virker 

Skolen skal følge opp saken og evaluere om tiltakene de har satt inn har ført til at eleven har fått det 
bedre på skolen. Det er lurt å involvere eleven og eventuelt foreldrene i evalueringen av tiltakene. Hvis 
evalueringen viser at eleven fortsatt ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen vurdere å sette 
inn andre eller mer intensive tiltak. Oppfølgingstiltak vil ofte også kunne være arbeid i skole- eller 
klassemiljøet.  

 
Oppfølgingstiltak 

I oppfølgingen bør skolen vurdere om det er behov for å sette inn tiltak rettet mot senskadene som 
mobbing kan medføre. Her kan det være aktuelt med tiltak for å rehabilitere miljøet og de som har 
vært involvert. 

Eksempler på skolens oppfølging av barn og unge som blir eller har blitt mobbet kan være å etablere 
et trygt miljø, støtte utviklingen av en god selvfølelse og gi hjelp til gode og positive samspillsrelasjoner. 
Hvis noen av de involverte har fått angst eller utviklet traumer, er det hensiktsmessig å gi terapeutisk 
oppfølging i samarbeid med instanser utenfor skolen, som for eksempel ABUP. Det er også viktig å 
følge opp de som har mobbet andre. Husk å understreke at det er handlingene deres som ikke kan 
aksepteres og ikke dem som person. 

8.6 Hva er «alvorlige tilfeller» som skal meldes til skoleeier? 
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Hva som er et alvorlig tilfelle vil bero på en skjønnsmessig vurdering ut fra formålet med varslingen. 
Eksempler på hva vi Grimstadskolen regner som alvorlig er: 

 Saker der krenkelsene er særlig voldelige eller på andre måter svært integritetskrenkende 

 Når flere elever alvorlig har krenket et enkeltelev 

 Digital mobbing på tvers av skoler 

 Grove trusler via for eksempel sosiale medier 

 Når skolens ledelse over tid ikke har klart å løse saken 

Listen er ikke uttømmende. Det kan være andre tilfeller som også må kategoriseres som «alvorlig» og 
som vil medføre at skolene har varslingsplikt til skoleeier.  

Varsling til skoleeier knyttet til alvorlige tilfeller skal foregå slik: 

 
 

 

8.7 Dokumentasjon 

Skolen må dokumentere hva som gjøres 

Skolen må dokumentere skriftlig hva de gjør for å sørge for at elever har det trygt og godt på skolen. 
Dokumentasjonen skal sikre at: 

 elever og foreldre får dokumentert at saken deres tas seriøst og at skolen forplikter seg til å 
hjelpe eleven 

 fylkesmannen raskt kan få oversikt hvis saken meldes dit 
 at saken er tilstrekkelig belyst ved eventuelle tilsyn, erstatningssaker eller straffesaker. 

 
Skolen har to dokumentasjonsplikter 

1. dokumentere hvilke tiltak de planlegger å gjennomføre - gjennom en aktivitetsplan 
2. dokumentere hva de har gjort for å følge opp delpliktene i hver enkelt sak, det vil si følge med, 

gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak 
 
 
Krav om aktivitetsplan 

Aktivitetsplanen er en skriftlig plan som skolen må lage i det de får vite at en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at en elev selv sier fra. 

I aktivitetsplanen skal det stå: 

 Bakgrunn for planen 
 hvilket problem som skal løses 
 hva skolen har planlagt 
 når tiltakene skal gjennomføres 
 hvem som er ansvarlig 
 når tiltakene skal evalueres 

 
Utdanningsdirektoratet anbefaler også å ha med en oppsummering av samtalene med elever og 
foreldre. Det anbefales også å ha med en oppsummering av hva som er skolens vurderinger av saken. 
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Det vil variere fra sak til sak hvor mye som skal dokumenteres i den enkelte saken. Det vil for eksempel 
kunne være forsvarlig med en kortere og mer skjematisk aktivitetsplan i saker der skolen setter inn 
tiltak tidlig i prosessen og tiltakene er enkle, enn i saker der tiltakene og saksforholdet er mer 
sammensatt og komplekst. 

En aktivitetsplan trenger ikke å knytte seg opp mot en bestemt elev, men kan ta for seg en situasjon 
eller utfordring der flere elever er involvert.  

Aktivitetsplanen er en erstatning for enkeltvedtaket. I noen tilfeller vil det fremdeles være aktuelt å fatte 
enkeltvedtak. Dette gjelder i tilfeller som skolebytte og bortvisning. 

I Grimstadskolen er det utarbeidet en felles mal for aktivitetsplan som skal brukes og som er lagt inn 
som standardmal i Public 360. Malen er også vedlagt dette dokumentet. Malen for aktivitetsplan er 
utarbeidet slik at den også ivaretar dokumentasjonskravet knyttet til delpliktene følge med, gripe inn, 
varsle, undersøke og tiltak. 

 
Taushetsplikt og behandling av personopplysninger 

Alle som utfører tjeneste eller jobber i skolen har taushetsplikt. Opplysninger som er omfattet av 
taushetsplikten gjelder: 

 personlige forhold 
 opplysninger som man får gjennom jobb 

 
Når du skal dokumentere hva som har blitt gjort i en enkeltsak, vil du måtte behandle 
personopplysninger. Det kan være både ordinære personopplysninger og sensitive. Skolen har både 
plikt og rett til å behandle personopplysninger. Alle personopplysninger skal behandles i samsvar med 
personopplysningslovens regler. 

9 Profesjonsetikk 

Arbeidet i skolen bygger på verdier og prinsipper nedfelt i universelle menneskerettigheter, spesielt 
FNs konvensjon om barnets rettigheter.  Samfunnets mandat er at skolen skal fremme elevenes 
læring, utvikling og danning. Til dette arbeidet trengs det en høy grad av etisk bevissthet hos alle 
ansatte i skolen. Etisk bevissthet er kjernen i lærerprofesjonens integritet. I den nye overordnede 
læreplanen legges det vekt på å videreutvikle det profesjonelle læringsfellesskapet i kollegiet. Ansattes 
lojalitet ligger først og fremst hos elevene. Etisk refleksjon og dialog med alle ansatte er derfor viktig 
for å skape en samhandlingskultur. Det kan likevel i noen tilfeller bli nødvendig å varsle når en ansatt 
oppdager kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, for eksempel når en opplever at elever blir krenket 
av en kollega eller andre elever. Det krever mot å varsle ledelsen i slike tilfeller, men dette er noe som 
forventes av en profesjonell medarbeider.   

 

10 Tverrfaglig hjelp til skolen i vanskelige saker 

Arbeidet med å løse vanskelige saker knyttet til elevenes skolemiljø kan være svært krevende for en 
skole. Skolen vil normalt trenge et godt tverrfaglig samarbeid i de vanskelige sakene.  

I Grimstad kommune har vi tre viktige arenaer/team som skolene bruker i skolemiljøsaker. 
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10.1 Skolens ressursteam 

Skolens ressursteam består av enhetsleder, fagleder, spes.ped.koordinator og sosiallærer. PPT møter 
en gang i måneden.  

Disse møtene skal ha et hovedfokus på systemrettet arbeid i skolene med tanke på bedre ordinær 
undervisning og redusert spesialundervisning, samt utfordringer knyttet til elevenes skolemiljø. 
Eventuelle henvisninger fra skolen til PPT skal alltid drøftes i dette forumet. 

Kontaktlærer har et ansvar for å bringe saker inn for ressursteamet, etter å ha hatt dialog med foresatte 
om elevens situasjon. 

10.2 Basisteam 

Basisteamet består av skolens ledelse, sosiallærer, PP-tjeneste, helsesøster og barnevern. 
Representanter fra andre enheter trekkes inn ved behov. Enhetsleder på skolene har ansvar for 
innkalling, referat og møteledelse. Som hovedregel inviteres foreldre og barna til å delta på møtet når 
deres sak behandles. Saker skal ikke drøftes anonymt.   

Grimstad kommunes arbeid med basisteam innebærer at hver skole har sitt eget basisteam.  

Målet for arbeid i basisteam er å gi barn og unge som har behov for ulike tjenester fra kommunen et 
best mulig tilbud ut fra en helhetlig forståelse av situasjonen. Det er et felles ansvar å gi hjelp og støtte 
til utsatte barn og unge i kommunen. 

Basisteamet skal arbeide forebyggende for å bidra til at bekymring for barns oppvekstsituasjon blir 
avdekket tidlig og at nødvendige tiltak blir gjennomført. I møtene kan det tas opp generelle spørsmål 
og enkeltsaker som gjelder barn og unge i skole og nærmiljø. 

 

10.3 Beredskapsteam mot mobbing og andre krenkelser 

Under utforming 

 

11 Skolens informasjonsplikt til elever og foreldre 

Informasjonsplikten fremgår av opplæringsloven § 9a-9. 

Skolen skal informere elevane og foredra om rettane i dette kapittlet. 
Skolane skal og informere om aktivitetsplikta etter §§ 9a-4 og 9a-5 og 
om høve til å melde sak til Fylkesmannen etter § 9a-6 

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til 
elevane, skal elevane og foreldra snarast mogleg varslast om det. 

Samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og 
foreldra skal haldast informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og 
så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har 
rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet 
for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med 
framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet 
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Første ledd i denne bestemmelsen er ny ved lovendringen i 2017. Skolene skal informere elever og 
foreldre om rettighetene etter kapittel 9a. Regelen skal sikre at elevene og foreldrene får nok 
informasjon til å vurdere om elevens rettigheter er oppfylt, og hvordan de kan gå frem for å sikre at 
rettighetene oppfylles. Informasjonen må gjøres tilgjengelig for alle.  

Dersom det oppstår en konkret situasjon, må skolen også sørge for at informasjon blir gitt. Dette 
gjelder også når det er elever eller foreldre som henvender seg til skolen om skolemiljøet for barnet. 

 

På vår skole informeres elever og foreldre på følgende måte: 

 Skolens hjemmeside 

 It`s learning 

 Visma Flyt  

 Telefon i konkrete enkeltsaker (rektor eller kontaktlærer) 

 Foreldremøter 

 Utviklingssamtaler 

 Råd & utvalg 

 Brosjyrer/skriv 

 Annet? 

 

12 Klage til fylkesmannen på enkeltsaker (håndheving) § 9a-6 

Dersom retten til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt for en elev, kan saken meldes til 
fylkesmannen. Bestemmelsen er hjemlet i § 9a-6: 

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller 
foreldra melde saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med 
rektor. 

Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er 
oppfylt. Dersom saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under 
ei veke sidan ho vart teken opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med 
mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg. Det same gjeld dersom 
saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka blir meldt 
til Fylkesmannen. 

Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram 
alle opplysningar som Fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. 
Fylkesmannen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som 
er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen 
si saksbehandling. 

Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter 
§§ 9 A-4 og 9 A-5, kan Fylkesmannen vedta kva skolen skal gjere for å 
sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det skal setjast ein 
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frist for gjennomføringa av vedtaket, og Fylkesmannen skal følgje opp 
saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen sitt 
ordensreglement, jf. § 9 A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 
fjerde ledd. 

Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter 
reglane i forvaltningsloven. Skoleeigaren har ikkje klagerett. 

 
 
I forarbeidene til loven, Prop.57 L (2016-2017) til § 9a-6 kan vi merke oss: 

 Saken må være tatt opp med rektor før den meldes til fylkesmannen 

 Det stilles ingen formkrav til hvordan saken skal tas opp med rektor eller meldes til 
fylkesmannen. En melding kan både skje muntlig, skriftlig, på papir eller elektronisk. 

 For at fylkesmannen skal kunne behandle saken, må eleven og skolen det gjelder være 
navngitt 

 Eleven kan uavhengig av alder melde saken til fylkesmannen uten samtykke eller kjennskap 
fra foreldre 

 Foreldres rett til å melde saken gjelder uavhengig av hvem barnet bor fast hos 

 Elever eller foreldre kan peke ut en annen person til å melde saken til fylkesmannen, på 
elevens vegne 

 Barnevernet kan melde saken til fylkesmannen ved omsorgsovertakelse, flytteforbud og akutt 
plassering (opplæringsloven § 15-6) 

Bestemmelsen gir eleven og foreldrene rett til å få realitetsvurdert spørsmålet om skolen har oppfylt 
sin aktivitetsplikt hos fylkesmannen.  

Fylkesmannen skal ikke prøve om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt etter § 9a-2. 
Dette er et spørsmål som ikke kan overprøves ettersom det er elevens egen opplevelse av skolemiljøet 
som er avgjørende.  

Fylkesmannen skal derimot utrede fakta i saken og gjøre en faglig vurdering av om skolen har gjort 
det som med rimelighet kunne forventes ut fra tilgjengelig kunnskap og kravene i regelverket.  

Fylkesmannen har myndighet til å vedta hva skolen skal gjøre for å sikre at eleven får et trygt og godt 
skolemiljø. Vedtaket rettes mot skoleeier, men vil som regel kreve aktivitet på skolen.  

Fylkesmannens vedtak er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 2b og kan påklages til 
Utdanningsdirektoratet. Skolen eller skoleeier har ikke klagerett.  

13 Brukermedvirkning 

13.1 Elevrådet 

Reglene om elevråd i grunnskolen finner vi i opplæringsloven § 11-2 og § 9a-8.  

Alle skoler skal ha et elevråd som representerer elevene. Representantene skal velges senest tre uker 
etter at skolen har tatt til om høsten. Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen 
overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.  

Hvem kan være med? 
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I barneskolen skal det være med elever fra 5., 6. og 7. trinn i elevrådet. Yngre elever kan også bli 
valgt. I ungdomsskolen skal det være med elever fra alle trinn.  

Elevene skal ta del i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. 
Dette er regulert i opplæringsloven § 9a-8. 

Informasjon om sammensetning av skolens elevråd legges på skolens hjemmeside sammen 
med saksliste for møtene. 

13.2 FAU  

FAU er forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er 
medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre 
for Foreldrerådet.  

FAU er et lovpålagt organ. Det er regulert i opplæringsloven § 11-4. FAUs medlemmer velges for to 
år.  

 
Hvorfor skal skolen ha et FAU? 

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns 
utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell 
medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.  

 
FAU skal: 

 Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte 
 Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø 
 Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 
 Legge til rette for positiv utvikling hos elevene 
 Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet 

 
Informasjon om sammensetning av FAU legges på skolens hjemmeside sammen med saksliste 
til møtene. 

 

13.3 Skolemiljøutvalget  

Skolemiljøutvalget (SMU) skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de 
ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har 
ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre 
det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. 

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Dette er regulert i 
opplæringsloven § 11-1a. (lenke til Udir sin veileder?) 

Skolemiljøutvalget i grunnskolen skal bestå av representanter for elevene, foreldrerådet skolens 
ansatte, skolens ledelse og kommunen. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget.  

Informasjon om sammensetning av utvalget legges på skolens hjemmeside sammen med 
saksliste til møtene. 
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13.4 Skolens samarbeidsutvalg 

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste 
samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre 
ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for 
kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. 

Flere skoler velger å bruke samarbeidsutvalget som deler av skolemiljøutvalget. Det er mulig, men i 
samarbeidsutvalget er ikke elever og foreldre i flertall. Derfor må det oppnevnes flere representanter 
fra disse gruppene i skolemiljøutvalget. Møtene i samarbeidsutvalget og møtene i skolemiljøutvalget 
bør ha klare skiller, for eksempel ha separate referater. Dere kan velge å legge møtene i 
skolemiljøutvalget rett før eller etter møtene i samarbeidsutvalget. 

Informasjon om sammensetning av utvalget legges på skolens hjemmeside sammen med 
saksliste for møtene.  

13.5 Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

I Grimstad har vi kommunalt foreldreutvalg. Det kommunale foreldreutvalget består av FAU-lederne 
ved skolene i kommunen.  

Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring 
og erfaringsutveksling. 

KFU er en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon. Skolesjef og/eller 
skolefaglig rådgiver i kommunen er faste møtedeltakere. Kommunalsjef for kultur og oppvekst og 
andre kommuneansatte møter på forespørsel. 

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU: 

 Arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing 
og andre former for krenkelser 

 Være høringsinstans i kommuneplanarbeid  
 Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs 

og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer 
 Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen 
 Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere 
 Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole 

 

E-post til Grimstad KFU: kfu@grimstad.kommune.no 

14 System for oppfølging (Internkontroll) 

Opplæringsloven § 13-10 annet ledd pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og 
følge opp at skolene etterlever lovverket knyttet til grunnskolen. Internkontroll en viktig side ved det 
forsvarlige systemet. Det har flere funksjoner. Det skal både være egnet til å forebygge lovbrudd, 
avdekke lovbrudd, og rette opp lovbrudd når det skjer. Arbeidet skal foregå planmessig og kontinuerlig 
og må evalueres jevnlig. 

Det er mange måter å utforme et slikt forsvarlig system på, og det er opp til den enkelte kommune å 
finne det internkontrollsystemet som passer best for dem. I Grimstad har vi mange arenaer og 
aktiviteter som bidrar til et forsvarlig system: 
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 Skoleeier avholder jevnlige ledermøter med enhetslederne/rektorene i kommunen. Disse 
møtene deles i henholdsvis temamøter (utviklingsorienterte møter) og administrative møter 
 

 Kommunalsjef har månedlige økonomioppfølgingsmøter med den enkelte enhetsleder. 
Kommunalsjef har oppfølgingssamtaler med rådmannen i etterkant av disse møtene 

  

 Det gjennomføres tertialrapportering 
 

 Skoleeier gjennomfører årlige dialogbesøk på skolene med enhetslederne. Dette har 
utgangspunkt i et ønske fra skoleeier om å bruke den informasjonen som vi har om 
læringsresultat og læringsmiljø til å sikre kvaliteten i skolene, og for å utvikle skolene videre 
 

 Felles planleggingsdager med temaer knyttet til kommunens satsingsområder.  
 

 Grimstad kommune har gått til innkjøp av Moava sitt elektroniske internkontrollsystem 
«13.10.no», som skal ivareta viktige sider ved et internkontrollsystem. Alle skolene og 
brukerne (de ansatte) er lagt inn i systemet og kan få delegert et gjøremål til seg. Systemet er 
utformet som et årshjul hvor alle lovpålagte gjøremål er knyttet opp mot aktuell paragraf i 
opplæringsloven. Dette bidrar til at skoleeier kan sikre at alle lovpålagte gjøremål faktisk blir 
utført, samtidig som det gir kommunen mulighet til å dokumentere aktivitet og praksis overfor 
tilsynsmyndighetene. Systemet ble kjøpt inn i 2014. Etter et år med implementering, vurderes 
systemet nå å være i ordinær drift.   

 

Når det gjelder elevenes skolemiljø spesielt, er det inntatt en bestemmelse i § 9a-3, annet ledd som 
tydelig viser plikten til å arbeide systemisk: 

«Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, 
miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet 
blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.» 

 

Denne kvalitetsplanen og skolens årshjul viser i all hovedsak hvordan skolen ivaretar dette 
systemarbeidet.  

 

15 Evaluering og justering 

Rammeverket til denne planen revideres minimum hvert år, evt. etter behov ved for eksempel 
lovendringer. Dette gjøres ved utgangen av juni måned og settes som gjøremål i 13.10.no. Ansvarlig 
for dette er skolesjefen. 

Revisjonen av den enkelte skoles plan skjer årlig. Dette fremgår av skolens årshjul. Revisjonen settes 
som gjøremål i 13.10.no. Ansvarlig for dette er rektor. 

 

16 Vedlegg  
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 Varslingsskjema ved mistanke/kunnskap om at en elev ikke har rett til et trygt og godt 
skolemiljø 

 Varslingsskjema ved mistanke /kunnskap om at en ansatt krenker en elev 
 Aktivitetsplan 
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Vedlegg 1 

Varslingsskjema ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt 
og godt skolemiljø 

Varslingsplikten er regulert i opplæringsloven § 9a-4, annet ledd som lyder: 
 
«Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap 
til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.» 

 
Lav terskel 

Det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke til at en elev ikke har det bra på skolen. Plikten 
til å varsle rektor gjelder for all mistanke. Det kan for eksempel: 

 basere seg på observasjoner av elevene 
 tilbakemeldinger i undersøkelser 
 beskjeder fra foreldre eller medelever 
 aktivitet i sosiale medier 
 at en elev sier fra at han eller hun ikke trives på skolen 

 
Involverte parter: 
(Navn og klasse) 
 
Hvis det er mulig å angi: 
hvem ser ut til å være 
krenket? 
(navn og klasse) 

 

Begrunnelse for 
mistanke/situasjons-
beskrivelse: 
Hva er observert?  
Når? Hvor? 

 

Hva er allerede gjort i saken? 
For eksempel: 

- Grepet inn (hvordan) 
- Undersøkt(hva) 
- Samtale  
- Telefon hjem  
- Beskjed til 

kontaktlærer etc. 

 

Andre viktige opplysninger 
 

 

 
Varslingsrutinen på XX skole er som følger: 
Hvem det skal varsles til: 
Hvor finner du varslingsskjema: 
 

Levert dato: Underskrift «varsler» 
 

 
Skjema mottatt dato: 
 

Underskrift rektor 

 
Eventuelle kommentarer fra rektor (for eksempel har dette skjedd før, vurderinger) 
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Vedlegg 2 

Varslingsskjema ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker en 
elev 

Ved lovendringen i 2017 er det innført en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen 
krenker en elev. Denne bestemmelsen finner vi i opplæringsloven § 9a-5: 

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til 
at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som 
mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande 
straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein 
i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast 
direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. 
Undersøking og tiltak etter § 9a-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk 
straks. 

 
 

 
Krenkelser fra voksne kan for eksempel være når: 

- En elev opplever en uforklarlig forskjellsbehandling (straff) 
- En elev opplever latterliggjøring 
- Elev opplever verbale ytringer mot seg 
- Elev opplever å ikke bli anerkjent eller respektert 

Hvem ser ut til å være 
krenket: 
(Navn og klasse) 
Hvem ser ut til å være 
krenker: 
(navn på ansatt) 

 

Begrunnelse for 
mistanke/situasjons-
beskrivelse: 
Hva er observert?  
Når? Hvor? 

 

Hva er allerede gjort i saken? 
For eksempel: 

- Grepet inn (hvordan) 
- Undersøkt(hva) 
- Samtale  

 

Andre viktige opplysninger 
 

 

 
Varslingsskjema leveres direkte til rektor og skoleeier samme dag. Det skal også sendes en SMS til 
rektor der rektor er fraværende fra skolen. 
 
Hvis det er en i skoleledelsen som har krenket, skal dette varslingsskjemaet leveres til skoleeier.  
 

Levert dato: Underskrift «varsler» 
 

 
Skjema mottatt dato: 
 

Underskrift rektor 
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Eventuelle kommentarer fra rektor (for eksempel har dette skjedd før, vurderinger) 
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Vedlegg 3 (denne ligger som standardtekst i P360, og planen skal opprettes der) 
 
 

Aktivitetsplan i Grimstadskolen 
   Skole: _______________________________ 

Aktivitetsplanen er en skriftlig plan som skolen må lage i det de får vite at en elev ikke har det trygt og godt på 
skolen, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at en elev selv sier fra. 

 

§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det minimum stå: 

a) Hvilket problem tiltakene skal løse 
b) Hvilke tiltak skolene har planlagt 
c) Når tiltakene skal gjennomføres 
d) Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 
e) Når tiltakene skal evalueres. 

 

Gjelder elev/gruppe/klasse/skole/utfordring: 

 
 

Hva slags situasjon/episode har gitt grunnlag for mistanke eller kjennskap? 

 
 

 

Hvilke undersøkelser er blitt gjort ved mistanke eller kjennskap til at en elev har fått brutt sin 
rett til et trygt og godt skolemiljø? (jf. § 9A-4, tredje ledd) 

1. 
2. 
3. 

Fremgår av varslingsskjema brukt av personal ved skolen. 

 

Hvordan beskriver eleven ( ) selv situasjonen? (jf. § 9A-4, femte ledd) 

Beskrivelse: 
 
 
Er elevens rett til et trygt og godt skolemiljø brutt? (Det er elevens subjektive opplevelse av situasjonen som 
skal legges til grunn) 
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Hvilke (t) problem skal tiltakene løse? 

 
 
 

 

Plan for å gjenopprette et trygt og godt skolemiljø: 

Planlagte tiltak Tidspunkt 
for 
gjennom-
føring 

Ansvarlig 
for 
gjennom-
føringen 

Tidspunkt 
for 
evaluering 

Konklusjon etter evaluering 

     
     
     
     

 

Elevens mening/vurdering rundt planlagte tiltak: 
 
 
 

 

Foresattes mening/vurdering rundt planlagte tiltak: 
(Hvis foresatte ikke har eller ønsker å ha en mening, må dette fremkomme i dette punktet) 
 
 
 

 

 

 

Skolens opplevelse/meninger rundt saken og planlagte tiltak: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Planen er utarbeidet av: 
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Grimstad kommune 
 

 
FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR 

GRIMSTADSKOLEN 

 
Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17.juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den 
videregående opplæringa (opplæringsloven §9A-10.) 
Grimstad kommunestyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder fra 
01.03.2018.  

17 §1 Formål 

Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med opplæringen. For å fremme disse 
verdiene, og for å oppnå et godt og trygt læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha klare rammer. Alle 
er ansvarlige for hvordan hverdagen fungerer på skolene i Grimstad. Ordensreglementet skal sammen 
med forebyggende arbeid fremme et inkluderende læringsmiljø. At elever blir utsatt for krenkende 
atferd, skal ikke aksepteres i Grimstadskolen.  

Ordensreglementet skal informere elever, ansatte og foreldre/ foresatte om elevenes rettigheter, 
plikter og reaksjonsmåter ved brudd på ordensreglementet. 

18 §2 Virkeområde 

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne 
brukes når elever bryter ordensreglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal 
behandles. Ordensreglementet gjelder for alle elevene i grunnskolen. Ordensreglementet gjelder i 
undervisningslokaler, fellesrom og uteområder, på skolevei og når elevene har undervisning andre 
steder enn på skolens område, for eksempel på uteskole, i prosjekter, leirskole og studieturer. 

Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med ordensreglementet hvert år ved skoleårets 
begynnelse. 

19 §3 Delegasjon 

I tillegg til dette ordensreglementet gis den enkelte skole ved skolens rektor rett til å vedta nødvendige 
tilleggsbestemmelser i henhold til lokale forhold. Slike lokale tilleggsbestemmelser må være i samsvar 
med intensjonen i det kommunale ordensreglementet. Det kommunale ordensreglementet er 
overordnet den enkelte skoles lokale regler.  

20 §4 Elevenes rettigheter  

Som elev har du rett til: 
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 å bli behandlet med respekt og omtanke 
 at andre lar dine eiendeler være i fred 
 å slippe å bli utsatt for fysiske, psykiske, digitale og verbale krenkelser 
 et godt og trygt læringsmiljø 
 å delta i felleskapet uten at andre ødelegger for deg 

21 §5 Elevenes plikter  

Som elev har du plikt til å: 

 arbeide for et godt og trygt lærings- og skolemiljø 
 behandle alle på en ordentlig måte 
 vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred 
 ikke krenke noen, verken fysisk, psykisk, digitalt eller verbalt 
 oppføre deg slik at andre ikke blir skadd 

22  

23 §6 Orden  

På skolene i Grimstad skal elevene ha god orden. Det er god orden å: 

 møte presis på skolen og til undervisningen 
 ha skolesakene i orden 
 ha med nødvendige læremidler og utstyr 
 gjøre arbeidet man blir pålagt så godt man kan og til rett tid 

 

24 §7 Oppførsel 
25 På skolene i Grimstad skal elevene ha god oppførsel. Det er god oppførsel å: 

 være hyggelig og høflig mot hverandre 
 bidra til arbeidsro i undervisningstimene og rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 
 være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen 
 snakke godt om og til hverandre og unngå skjellsord, banning og annet grovt språk 
 ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt 
 ikke være voldelig eller komme med trusler 
 ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler 
 ikke ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolens område 
 holde skolens område rent og ryddig 
 ta godt vare på personlige eiendeler og så langt som mulig unngå å ta verdisaker med på 

skolen. Skolen er ikke ansvarlig for elevenes elektroniske utstyr/ verdisaker. 
 ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer 

 
På skolene i Grimstad er det ikke tillatt å: 

 sykle på skolens område i skoletiden 
 kaste snøball utenom på anviste steder  
 fotografere og bruke mobiltelefon på skolen, uten spesiell tillatelse fra lærer i 

undervisningssammenheng 
 ha med brus, godteri og lignende med seg på skolen, unntatt når lærer har gitt spesiell 

tillatelse. 

 
§8 Fravær 
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Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal skolen ha beskjed så raskt som 
mulig. Ugyldig fravær vektlegges når ordenskarakteren settes. Elevens foresatte skal varsles ved 
ugyldig fravær. Skolen kan etter søknad fra foresatte gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. 
 

26 §9 Sanksjoner 

Brytes ordensreglene, kan skolen bruke følgende sanksjoner: 
 muntlig irettesettelse fra lærer og / eller samtale med fagleder, rektor 
 muntlig/ skriftlig melding til foreldre / foresatte 
 skriftlig irettesettelse / anmerkning 
 Inndragning av gjenstander. Mobiltelefon kan inndras for maksimalt resten av skoledagen 
 gjensitting. Dette skal bare brukes i samarbeid med foreldrene 
 bortvisning fra skolen, jfr: opplæringsloven §9A-11, første ledd 

o Kontaktlærer kan vise bort en elev fra undervisningen for inntil to timer 
o Rektor kan vise bort en elev for resten av dagen på barnetrinnet og inntil 3 dager på   

ungdomstrinnet 
 Skolebytte, Jfr. opplæringsloven §8-1, fjerde ledd 
 nedsatt karakter i orden og/ eller oppførsel, Jfr. forskrift til opplæringsloven §3-5 

 

§10 Skade/ hærverk 
Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/ utbedre skader når arbeidet står i 
rimelig forhold til overtredelsen. I tillegg til dette, kan elevene bli erstatningsansvarlig (skade 
erstatningsloven §1-1). Foreldre kan bli erstatningsansvarlige etter skadeerstatningsloven §1-2 for 
inntil kr. 5000. 
Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses som hensiktsmessig. 
 

§11 Straffbare forhold 
Alle straffbare forhold som skjer på skolens område meldes til politiet. Dette skjer i tillegg til skolens 
sanksjoner. 
 

27 §12 Saksbehandling  

Elevene har alltid rett til å uttale seg i alle forhold som berører dem. Dette fremgår av 
barnekonvensjonen artikkel 12. Dette gjelder også når skolen vurderer sanksjoner overfor eleven ved 
brudd på ordensreglementet. De mest alvorlige sanksjonene vil være så bestemmende for elevens 
rettigheter eller plikter, at det må fattes enkeltvedtak. Dette gjelder f. eks. ved bortvisning fra skolen 
eller skolebytte.  
Når det fattes enkeltvedtak, skal saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven følges.  Det betyr blant 
annet at saken skal opplyses og utredes, partene skal høres og vedtaket skal begrunnes. 
Vedtak om skolebytte fattes av skoleeier. 
Foresatte har klagerett på enkeltvedtak. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes 
skriftlig til enhetsleder/ skoleeier. Klageinstans er Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder, hvis ikke 
skolen/ skoleeier endrer vedtaket.  
 

Skolene skal alltid på en eller annen måte redegjøre skriftlig for de sanksjonene eller tiltak de 
iverksetter, da skolene har en plikt til å dokumentere hva de gjør. 

28 §13 Ikrafttredelse 
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41  Grimstad kommune   Plan og rutiner om elevenes psykososiale skolemiljø 

Dette ordensreglementet trer i kraft 1.03.2018 og evalueres jevnlig. Skolenes råd og utvalg skal få mulighet til 
å uttale seg.  
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Arkivsak-dok. 18/03868-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om sikring av personopplysninger og hvordan hindre 

"datasnoking" 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Agderposten skrev i desember at 7 nåværende og tidligere ledere i ulike Nav-kontorer hadde blitt tatt for 

«datasnoking». De skal ifølge Nav Aust-Agder, foretatt fra et til rundt 500 uberettigede oppslag. På 

bakgrunn av disse oppslagene kom kontrollutvalget med et ønske i forrige møte under sak 6/18 Eventuelt 

om en egen orientering om hvordan datasnoking forebygges i kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
I en kommune behandles store mengder informasjon med beskyttelsesbehov, bade manuelt og 

elektronisk. Kommunen er avhengig av at brukere, oppdragsgivere, samarbeidspartnere og 

tilsynsmyndigheter har tillit til at forvaltningen av informasjon skjer på en sikker og kvalitetsmessig 

forsvarlig måte.  

 

Grimstad kommune er etter personopplysningsloven ansvarlig for den informasjonen som behandles i 

forbindelse med tjenesteyting og myndighetsutøvelse, og må således oppfylle lovens krav om forsvarlig 

sikring. Kommunen må kunne dokumentere informasjonssystemer og sikkerhetstiltakene som sørger for 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet jf. 

personopplysningsloven §13.  

 

Forvaltningsloven § 13 sier at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan plikter å 

hindre at andre får kjennskap til noen personlige forhold eller forretningshemmeligheter. I tillegg finnes 

det særlover som for eksempel helsepersonelloven og barnevernloven som pålegger ansatte taushetsplikt. 

Dette innebærer at det er kun personer som er tjenstlig begrunnet som skal ha tilgang til informasjon som 

er unntatt offentlighet og at uvedkommende ikke skal ha mulighet til å lese informasjonen. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om hvilke tiltak kommunen har for å sikre mot oppslag uten 

tjenstlig behov, rutiner/retningslinjer og internkontroll for å ivareta personvernregelverket. 
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Rådmann Tone Marie Nybø Solheim har oversendt et skriftlig notat og vil i møtet orientere og svare på 

spørsmål om saken. 

 

 

Vedlegg:  

- Notat om datasikkerhet og oppslag i registre 
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Svar på spørsmål fra Kontrollutvalget: 

Orientering om datasikkerhet og hvordan hindres datasnoking (ala Nav-caset) 

Her ønskes en orientering om hvordan kommunens systemer er innrettet for å hindre 

datasnoking. Dette gjelder datasnoking i brukermapper, personalmapper og andre 

dokumenter hvor uvedkommende ikke skal ha tilgang. Hvordan reguleres det, hvilke 

systemer er det på plass for å forebygge og eventuelt avdekke datasnoking?  

 

Fagsystemene settes opp på en slik måte at lov, forskrift og standarder ivaretas. Systemene er bygd 

opp på en slik måte at dataintegritet og personvern skal beskyttes samtidig som det skal være mulig 

å utføre oppgaver i systemet.   

Tilgangsstyring i fagsystemene er satt opp på en slik måte at det er de tjenstlige behovene som styrer 

ansattes tilganger til personopplysninger.  Tilgangsgrupper vil være rollebasert ut fra hvilke oppgaver 

og funksjon som den enkelte ansatte skal utføre. Eks. vil en enhetsleder ha et standard sett med 

tilganger til egen enhet ut fra rollen.   

I flere av kommunens fagsystemene er det loggfunksjon som viser hvem som har åpnet 

filer/journaler. Dette gjelder blant sak/arkivsystemet og Gerica (helse- og omsorgssystem). I 

sak/arkivsystemet ligger bla. personalmapper, elevmapper, barnemapper og en rekke andre mapper 

som gjelder innbyggere. Eksempelvis vil tilgang til en personalmappe være styrt ut fra roller og 

ansvar. Slik at det er kun leder på enheten, enkelte merkantilt ansatte på enheten, HR ansatte og 

systemansvarlig som vil ha tilgang. Her vil det også være logg som viser hvem som har åpnet filer. På 

opplæring opplyses det at loggfunksjon finnes og blir brukt for kontroll. Stikkprøver tas som en del av 

kommunens internkontroll. 

I lønns- og personalsystemet (ERP), er systemet også styrt ut fra roller og med datakontroll. Den 

enkelte ansatte har kun tilgang til egne opplysninger. På lik linje som i Sak/arkiv vil leder og andre 

med tjenstlig behov ha tilgang. Leder har for eksempel ikke tilgang til sensitiv informasjon om sine 

ansatte, som for eksempel lønnsslipp og trekk etc. Tilganger er satt opp slik at når ansatte slutter 

eller bytter stilling internt i kommunen, endres/avsluttes tilganger i henhold til dette. Alle søk og 

oppslag som gjøres i HR-systemet er sporbart via logg. 

Ut over dette er kommunen i gang med et GDPR-prosjekt i samarbeid med IKT Agder-kommunene 

for å tilpasse seg nye personvernregler som trer i kraft 25. mai 2018. Som en del av dette arbeidet 

kartlegges hvilke behandlinger av personopplysninger som kommunen gjør og om disse er i tråd med 

nytt regelverk, bla. om det er gjennomført risikovurderinger og om det foreligger 

databehandleravtaler. GDPR-prosjektet skal avsluttes per 25. mai. Dersom ønskelig vil kommune 

kunne informere ytterligere om GDPR-prosjektet og nye personvernregler i forbindelse med 

avslutning av prosjektet. 
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Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk 

lidelser 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra fylkesmannen til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i Grimstad kommune 24-26.10.2017. Det ble undersøkt om 

kommunen sørger for at tjenester til personer med rusmiddelproblematikk og psykisk lidelse (ROP-

lidelser) blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at brukerne får trygge og gode tjenester. Tilsynet 

er en del av et nasjonalt tilsyn initiert av Statenshelsetilsyn. 

 

Tilsynet hadde fokus på om kommunens ved helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester 

- Kartlegger brukernes helhetlige situasjon og behov for tjenester 

- Yter helsetjenester og oppfølging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer 

- Samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte 

- Tilbyr og yter tjenester for å mestre praktiske oppgaver ved å bo 

- Ivaretar brukernes rett til å medvirke 

 

Det ble ikke avdekket noen lovbrudd under tilsynet. 

 

Tilsynet var rettet mot kommunens tjenester til voksne personer (> 18 år) som har samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et funksjonstap som 

medfører behov for tjenester fra kommunen over tid. Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon 

 

Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Dette innebærer at man i tilsynet har undersøkt om 

kommunen gjennom god internkontroll sikrer forsvarlige tjenester. Spesielt når flere instanser er involvert 

i tjenesteytingen, er det viktig at overordnet ledelse legger til rette for og følger opp at nødvendig 

samhandling fungerer på tvers av organisatoriske enheter 

 

Fylkesmannen skriver i sin konklusjon at det er deler av tjenesten hvor det er rom for forbedring, men at 

disse områdene er kjent for kommunen. Enkelte av tjenesteenhetene som ble undersøkt har vært og 

fremdeles er i en omorganiseringsprosess som øker risikoen fort svikt. Fylkesmannen mener kommunen 

har et omfattende styringssystem, og at ikke alle elementene i dette følges opp i praksis. De ansatte er 

imidlertidig godt kjent med de viktigste rutiner og styringssystem som gjelder oppfølging av den enkelte 
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bruker, og at alle brukerne ble fulgt tett. Sektorens ledelse skal være kjent med at ikke styringen er 

optimal og Fylkesmannens vurdering er at risikoen for svikt dermed ikke er uakseptabel stor.  

 

Fylkesmannen finner at kommunen legger til rette for at brukere med rus- og psykiske lidelser får 

tjenester i tråd med lov og forskrift på det reviderte området, og det ble ikke avdekket lovbrudd under 

tilsynet. 

 

Kommunestyret fikk rapporten til behandling i møte 26.02.2018 og fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

Kommunestyret vil rette stor anerkjennelse til ansatte som har bidratt til resultatet. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for helsepersonells kontakt med barnehage og skole 

når foreldre er psykisk syke og/eller rusmisbrukere. 

 

 

Vedlegg:  

- Tilsynsrapport tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser. 
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Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no 
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal  Nettside: www.fylkesmannen.no  
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Orgnr. 974762994 
  

 

Field Code Changed

 

Endelig rapport etter tilsyn med Grimstad kommunes 
tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk 

lidelse (ROP)  
 
 
 
Virksomhetens adresse: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891  GRIMSTAD 
Tidsrom for tilsynet: 21.7.17 – 26.10.17 
Kontaktperson i virksomheten: Eva Irene Ødegård 
 

 
 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i Grimstad kommune 24.- 26.10.2017. Vi undersøkte om 

kommunen sørger for at tjenester til personer med rusmiddelproblematikk og psykisk lidelse 

(ROP- lidelser) blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at brukerne får trygge og gode 

tjenester. 

 

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. 

Brukernes meninger om og erfaringer med tjenestetilbudet i kommunen er viktig informasjon 

for tilsynsmyndigheten, både når det gjelder kvaliteten på tjenestene og kommunens praksis 

når det gjelder brukerinvolvering. 9 brukere har derfor blitt intervjuet ved dette tilsynet.  

 

Tilsynet har hatt fokus på om kommunen ved helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester 
 

 kartlegger brukernes helhetlige situasjon og behov for tjenester 

 yter helsetjenester og oppfølging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer 

 samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte 

 tilbyr og yter tjenester for å mestre praktiske oppgaver ved å bo 

 ivaretar brukernes rett til å medvirke  
 

Fylkesmannen har ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. 

 

 

Innhold 

 

1. Tilsynets tema og omfang 

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet  

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget 

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag 

5. Tilsynsmyndighetens konklusjon  
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1 Tilsynets tema og omfang 

Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til voksne personer (> 18 år) som har samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et 

funksjonstap som medfører behov for tjenester fra kommunen over tid. Tilsynet er gjennomført 

som systemrevisjon. 

 

Tilsynet inkluderer brukere uavhengig av hvilke rusmidler de benytter (alkohol, legemidler, 

illegale rusmidler) og uavhengig av om de har fått diagnostisert en ruslidelse. Tilsvarende 

gjelder for psykiske lidelser ved at tilsynet er rettet mot kommunens tjenester uavhengig av om 

personene har en psykiatrisk diagnose (bipolar lidelse, schizofreni, depresjon etc.). Det skilles 

heller ikke på om personene aktivt benytter rusmidler eller om de er i rehabilitering etter 

behandling for sitt rusmiddelbruk. 

 

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen legger til rette for og følger opp at personer med 

samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.  

 

Vi har undersøkt om kommunen, ved helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i NAV: 

 

 Kartlegger brukernes helhetlige situasjon og behov for tjenester 

 Gir oppfølging av rus-, psykiske- sosiale- og somatiske helseproblemer 

 Samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte 

 Tilbyr og yter tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig 

 Ivaretar brukernes rett til å medvirke 

 

Vi har undersøkt om kommunen systematisk kartlegger viktige områder som;  

 

 rusmiddelbruk og psykisk helsesituasjon 

 somatisk helsesituasjon 

 hvilken hjelp bruker mottar fra kommunen, spesialisthelsetjenesten eller andre 

instanser (for eksempel private psykiatere/psykologer eller lavterskeltilbud) 

 bosituasjon og behov for tjenester for å mestre å bo i egen bolig  

 økonomi  

 familie og annet nettverk, særlig om brukeren har omsorg for barn 

 arbeid/aktivitet 

 

Videre har vi sett på om brukerne får nødvendig hjelp innenfor områder de trenger hjelp, og 

om kommunen har et system som sikrer at tjenestene samarbeider for å gi brukerne et 

helhetlig og koordinert tilbud. Når det gjelder samarbeid tenker vi både på internt samarbeid 

mellom kommunale tjenester, NAV og fastleger m.m, og med spesialisthelsetjenesten der det 

er aktuelt. 

 

Kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe varig bolig til vanskeligstilte har ikke vært 

omfattet av tilsynet.  
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Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Dette innebærer at vi i tilsynet har undersøkt 

om kommunen gjennom god internkontroll sikrer forsvarlige tjenester. Spesielt når flere 

instanser er involvert i tjenesteytingen, er det viktig at overordnet ledelse legger til rette for og 

følger opp at nødvendig samhandling fungerer på tvers av organisatoriske enheter.  

 

Vi har i tilsynet undersøkt hvordan kommunens ledelse følger med på at styringen av 

tjenestene fungerer som forutsatt og er tilstrekkelig for å sikre forsvarlige tjenester.  

 

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet  
 

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunal helse- og 

omsorgstjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 2, og 

med sosiale tjenester i Nav etter sosialtjenesteloven § 9. 

 

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi 

gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet. 

 
Forsvarlighetskravet 

Helse- og omsorgstjenesteloven (hol.)1 og sosialtjenesteloven (sotjl.)2 slår fast at kommunen 

er forpliktet til å sørge for forsvarlige tjenester. Regelverket sier følgende: 

 Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter 

sosialtjenesteloven er forsvarlige, jf. sotjl. § 4. 

 Kommunen skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys 

nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. hol. § 3-1. Alle tjenestene som tilbys eller 

ytes i kommunen skal være forsvarlige, jf. hol. § 4-1. 

 

Hva som er faglig forsvarlig endrer seg i takt med utviklingen av fagkunnskap og endringer i 

verdioppfatning, og bestemmes av normer utenfor loven, som anerkjent fagkunnskap, faglige 

retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Ethvert avvik fra god praksis vil ikke 

nødvendigvis være uforsvarlig. Det er utarbeidet flere publikasjoner og kilder som er aktuelle 

for dette tilsynet: 

 

 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser (IS-1948) utgitt av Helsedirektoratet 

(heretter kalt ROP-retningslinjen).  

 Rundskriv til sosialtjenesteloven utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2012.  

 Veileder til bruk ved økonomisk rådgivning. Nav september 2013. Sist endret april 2016. 

 Veileder til sosialtjenesteloven § 17 - utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2014. 

 Sammen om mestring. Veileder i psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy 

for kommuner og spesialisthelsetjenesten (IS-2076). Utgitt av Helsedirektoratet i 2014. 

 

                                                      
1 Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
2 Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
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Beskrivelsene i faglige retningslinjer, rundskriv og veiledere gir uttrykk for nasjonale 

myndigheters oppfatning av hva som er god praksis og hvilke prioriteringer som er i samsvar 

med vedtatt politikk for tjenestene. Disse anbefalingene er ikke rettslig bindende, men 

normerende og retningsgivende slik at avvik fra disse bør begrunnes. 

Samarbeid for å koordinere tjenestene til bruker  

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten er forpliktet til å 

samarbeide med andre deltjenester, tjenesteytere og sektorer. Samarbeid og samhandling 

kan være avgjørende for at brukere skal få forsvarlige tjenester. Forsvarlighetskravet 

innebærer at kommunens tilbud som helhet må være forsvarlig. Det er ikke tilstrekkelig at 

kommunens deltjenester hver for seg er forsvarlige. Kommunens plikt til å samarbeide er 

presisert i følgende bestemmelser: 
 

 NAV-kontorets plikt til å samarbeide med andre på individnivå fremgår av 

bestemmelsene om de sosiale tjenestene, jf. sotjl. § 17.  

 Kommunen har en plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester 

innad i kommunen og med andre tjenesteytere, der dette er nødvendig for å tilby 

tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. hol. § 3-4.  

 Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionale helseforetak og stat, slik 

at helse- og omsorgstjenestene skal bli helhetlige og koordinerte, jf. hol. § 3-4 annet 

ledd. Videre fremgår av hol. § 4-1 første ledd bokstav a at kommunen skal tilrettelegge 

sine tjenester slik at den enkelte får et helhetlig og koordinert helse- og 

omsorgstjenestetilbud. 

 Kommunen må innhente samtykke fra bruker, og gi tydelig informasjon om at 

samtykke er nødvendig for å sikre samarbeid og et samordnet tjenestetilbud på tvers 

av tjenester og sektorer. Dersom bruker ikke ønsker å gi samtykke, må det informeres 

om hvilke konsekvenser dette har for brukerens tjenestetilbud. Informasjon om brukers 

samtykke eller manglende samtykke skal dokumenteres.  

Krav til skriftlighet 

Skriftlig nedtegnelse av opplysninger er en viktig rettssikkerhetsgaranti som blant annet bidrar 

til å sikre kvalitet og kontinuitet, og muliggjør innsyn og etterprøvbarhet. 
 

Det stilles krav om skriftlighet og begrunnelse ved tildeling av sosiale tjenester og ved vedtak 

om tjenester etter hol. § 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a til d, § 3-6 og § 3-8 som forventes å 

vare lenger enn to uker, ettersom reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven gjelder i disse 

tilfellene, jf. henholdsvis sotjl. § 41 og pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) § 2-7 annet ledd. 

Den skriftlige begrunnelsen skal vise til reglene vedtaket bygger på, nevne de faktiske forhold 

som har vært avgjørende og bør nevne de hovedhensyn det er lagt vekt på ved 

skjønnsutøvelsen. Videre må kommunen sørge for at Nav-kontoret og helse- og 

omsorgstjenesten dokumenterer sentrale opplysninger om bruker skriftlig i den løpende 

tjenesteytingen. 

Brukermedvirkning  

Brukermedvirkning er en forutsetning for forsvarlig tjenesteyting ved Nav-kontoret og i helse- 

og omsorgstjenesten. Kravet om brukermedvirkning fremgår av følgende bestemmelser: 
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 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker, og 

det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener, jf. sotjl. § 42.  

 Pasienter og brukere skal få mulighet til å medvirke ved utforming og gjennomføring av 

tjenester, jf. pasient-  og brukerrettighetsloven (pbrl.)3 § 3-1 første og annet ledd. Når 

tjenestetilbud utformes, skal det legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener, jf. 

pbrl. § 3-1 annet ledd annet punktum, jf. hol. § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b.  
 

Kravet om brukermedvirkning fremgår også av andre bestemmelser i lovverket, for eksempel i 

reglene om individuell plan i sotjl. § 28 og hol. 7-1 første ledd. 

Plikten til systematisk styring 

Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby 

og yte forsvarlige tjenester. Lovverket fastslår at: 

 kommunen har plikt til å styre og lede for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 i 

sosialtjenesteloven er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, jf. 

sotjl. § 5 

 kommunens ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester innebærer en plikt til 

å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang 

og innhold er i samsvar med lov og forskrift, jf. hol. § 3-1 tredje ledd 
 

Innholdet i styringsplikten for de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen er 

regulert i forskrift 19. nov. 2010 nr. 1463 om internkontroll i kommunalt Nav 

(internkontrollforskriften). Internkontrollplikten innebærer at kommunen gjennom systematiske  

tiltak sikrer at aktiviteter knyttet til å tilby og yte tjenester planlegges, organiseres, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med de lov- og forskriftskrav som regulerer aktivitetene. 
 

Kravene til styring, organisering og ledelse i helse- og omsorgstjenesten er konkretisert i 

forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, som trådte i kraft 1. 

januar 2017. Den nye forskriften anses for å være en videreføring av gjeldende rett, selv om 

enkelte ansvarsforhold og oppgaver utdypes og tydeliggjøres.  
 

Et sentralt element i begge forskrifter er krav om at kommunen gjennom systematisk styring 

sikrer: klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap 

og kompetanse til å utføre sine oppgaver, oversikt over områder i virksomheten hvor det er 

risiko for svikt, behov for kvalitetsforbedring eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, 

håndtering av avvik og systematisk kvalitetsforbedring av tjenestene. 

 

På bakgrunn av det overnevnte forventer vi at kommunen gjennom sin internkontroll sørger for 

at: 

• Tjenestene er kjent med organisering, oppgavefordeling og samarbeidsordninger  

• Ledelsen følger med på om tjenestene fanger opp behov for tjenester både fra eget 

ansvarsområde og tilstøtende ansvarsområder – og om det sikres at brukerne får de 

tjenestene de har vedtak på 

• Det regelmessig gjøres en gjennomgang og evaluering av saker 

• Tjenestene bruker hverandre og samarbeider ved behov 

• Det foreligger nødvendige og gode rutiner innenfor viktige områder 

                                                      
3 Lov av 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter 



12/18 Tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser - 18/03134-2 Tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser : Endelig rapport etter tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP)

  Side 6 av 14 

 
 

• Ledelsen følger opp om vedtatte tiltak, rutiner, prosedyrer, strukturer m.v er 

implementert, brukes og er tilstrekkelig i praksis. 

• Det foreligger planer for kompetanse-/fagutvikling 

• Det innhentes informasjon/erfaringer fra brukere av tjenesten – og dette brukes i 

forbedringsøyemed 

• Ledelsen har et system for å vurdere risiko for svikt og iverksette tiltak for å forebygge 

dette. Herunder om kommunen har et fungerende avvikssystem. 

 

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget 
 
Beskrivelse av virksomheten og organisering. 
 

Grimstad kommune har om lag 22 700 innbyggere. Kommunen er administrativt organisert 

med rådmann og fire kommunalsjefer som leder hver sin sektor, (Helse- og omsorg, Kultur- og 

oppvekst, Samfunn- og miljø og Virksomhetsstyring). Organisatorisk er sosialtjenesten, helse- 

og omsorgstjenesten og de kommunale tjenestene i NAV underlagt kommunalsjef for helse- 

og omsorgsektoren i kommunen.  

Det er etablert et tjenestekontor som har ansvar for å fatte vedtak på helse- og 

omsorgstjenester. Kontoret har også ansvaret for kartlegging og utredning av alle søknader 

om helse- og omsorgstjenester i kommunen.  

Hjemmetjenesten er organisert i soner, i to av sonene er det opprettet egne grupper som yter 

tjenester til personer som har rus- og/eller psykisk helseproblematikk, disse dekker hele 

kommunen.  

NAV er organisert i oppfølgingsavdeling og markedsavdeling. Oppfølgingsavdelingen har 

ansvar for oppfølging av brukere som mottar arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og 

sykefraværsoppfølging. Markedsavdelingen har ansvar for rekrutteringsarbeid, 

introduksjonsprogram, ungdomsteam og økonomisk sosialhjelp. 

Helsetjenesten ledes av kommuneoverlegen, i enheten ligger også psykiske helsetjenester til 

voksne. Tjenestene som ytes består av veilednings og motivasjonssamtaler, gjerne i 

kombinasjon med aktiviteter. Psykisk helse for voksne driver også et lavterskel 

aktivitetssenter.  

Hovedansvaret for oppfølging av personer med rus- og psykiske helseproblemer (ROP) er lagt 

til Sosialtjenesten. Denne består av rusteam med ruskonsulenter, feltsykepleier og 

miljøtjeneste som arbeider både ambulant og drifter bemannede botilbud.. Sosialtjenesten har 

også ansvaret for drift av Vikhuset som er et aktivitetstilbud for brukere som er i en 

ettervernsfase. I enheten drives også ulike prosjekter bl.a. Samhandlingsprosjekt ettervern, 

småhusprosjektet, likemannsprosjekt SLT-koordinator og Hasjavveningsprogrammet.  
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Organisering, oppgavefordeling og samarbeidsordninger  
 
Funn:4 

• Tjenestenes organisering og oppgavefordeling mellom enhetene er kjent (I, D) 
• Det er opprettet særskilte team i hjemmetjenesten for oppfølging av personer med 

psykisk helse- og rusproblematikk. I intervjuer med brukere og ansatte fremholdes 
dette som et godt grep som har gitt bedre samhandling mellom enhetene og mer 
forutsigbarhet for brukere. (I, BI) 

• Det er kjent for ansatte hvordan og med hvem det samarbeides rundt den enkelte 
bruker. (I) 

• Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for samarbeid mellom enhetene (D) 
• Det er etablert ulike møtepunkt for samarbeid/gjensidig informasjonsutveksling. Ikke 

alle disse er operative. 
• Sosialtjenesten er i en omorganiseringsprosess. Det fremkom i intervju med ansatte og 

ledelse uklarheter knyttet til ansvars og oppgavefordeling mellom fagleder og 
enhetsleder. (I) 

• Det er utarbeidet kompetanseplan. Denne beskriver status nå og utviklingsmål på kort 

og lang sikt. (1 år og 5 år) (D) 

• Ansatte opplyser at det legges til rette for deltagelse på kurs og videreutdanning, og 

det er bred kompetanse hos de ansatte. (I) 

 

 

Virksomhetens system for å sikre oversikt over brukerens situasjon og tjenestebehov  
 
Funn: 

• Det er utarbeidet rutiner og skjema for systematisk kartlegging (D, I) 

• Kartleggingen omfatter både fysisk og psykisk helse, rusmiddelbruk, sosial situasjon, 

bolig og omsorgsansvar for barn (I, D, J) 

• Bestillerenheten foretar kartlegging før vedtak fattes (D, J, I, BI)  

• Bestillerenheten gjennomfører kartleggingssamtalen i hjemmet i de tilfeller søker har 

omsorg for barn (I, J) 

• I 14 av 14 undersøkte saker fant vi vedtak som beskriver sentrale punkter fra 

kartleggingen som ligger til grunn for vedtaket (V) 

• Sosialtjenesten, hjemmetjenesten og psykisk helse foretar ytterligere kartlegging for å 

sikre at tjenestene justeres i samsvar med brukers behov (I, BI, J, D) 

• Sektoren har innført sjekkliste for pasientstatus hver 6. mnd. Det varierer hvor langt de 

ulike enheter er kommet i dette arbeidet. (D, I, J) 

• Sektorens ledelse er kjent med at det ikke er gjennomført pasientstatus i henhold til 

rutine for alle pasienter. Det er gjennomført tiltak og formidlet til aktuelle ansatte at 

dette arbeidet skal være gjennomført innen utgangen av desember 2017. 

• I 13 av 14 undersøkte saker var det dokumentert løpende oppfølging av bruker (J, BI) 

• Vi fant vedtak på tjenester i 14 av 14 undersøkte saker (V, J) 

• Løpende dokumentasjon av oppfølgingsarbeidet i journal samsvarte med innhold i 

vedtaket (V, J) 

• Endring i brukers situasjon dokumenteres fortløpende i journal (J, I) 

                                                      
4 D=Styrings dokument, V=vedtak, J=journal, I=Intervju av ansatte, BI=Intervju av brukere 
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• Virksomheten har et system for å melde endring i tjenestebehov. Melding går til 

tjenestekontoret. Ved behov for nye tjenester fattes det nytt vedtak (I) 

 

Virksomhetens system for å legge til rette for, og følge opp, at tjenestene 

samarbeider og samordner tilbudet til bruker. 

Funn: 

• Det er etablert arenaer for drøfting av enkeltsaker både internt i enhetene og 

samarbeidsmøter mellom de ulike enheter (I)  

• Resultat av drøftinger og konklusjoner fremkommer i liten grad i den enkeltes journal. 

(J) 

• Bruk av E-link meldinger og internmeldinger i Gerica bidrar til å sikre intern og ekstern 

informasjonsutveksling (I, J) 

• Fastleger blir informert om vedtak gjennom kopi av vedtak eller E-link meldinger (J) 

• I 7 av 7 undersøkte saker var det angitt fastlege i journalsystem (J) 

• Det er utarbeidet rutiner for innhenting av samtykke (D) 

• I 9 av 9 undersøkte saker fant vi underskrevet samtykke (J) 

• Brukere opplyser at de har samtykket til utveksling av informasjon (BI)  

• I det undersøkte utvalget (14) var det en bruker som hadde en operativ individuell plan 
(IP) (J)  

• 3 av 8 brukere rapporterer om blandede erfaringer med IP og hadde derfor avsluttet 
sin IP (BI) 

• Vi fant tiltaksplan i Gerica i alle undersøkte saker. Disse gir oversikt over tiltak, men det 
varierer hvor konkrete mål som er fastsatt for den enkelte bruker, 

• I 7 av 7 undersøkte saker var det angitt primærkontakt (J) 
• Ruskonsulentene har koordineringsansvar for de brukere de er primærkontakter for. (I, 

BI) 
• Det er kjent for alle intervjuede brukere (8) hvem som er kontaktperson/primærkontakt 

(BI) 
• 1 bruker rapporterer at han/hun hadde opplevd at det var uklart hvem en skulle 

kontakte når ansatte slutter/ved langvarig sykefravær (BI) 
• Ansatte deltar i og tar initiativ til ansvarsgruppemøter (I, BI, J) 
• Det legges til rette for at fastlegen kan delta på samarbeidsmøter ved å legge møtene 

til slutten av dagen og på fastlegens kontor (I, J) 
 

Avvikssystem/risiko- og sårbarhetsanalyser, kriseplaner og skadereduserende tiltak 

Funn: 

 Kommunen har innført QM+ som avvikssystem. Det er gjennomført opplæring og det 

er utarbeidet informasjonsskriv for ansatte med nærmere beskrivelse av hva som skal 

meldes. (D, I) 

 Det er i hovedsak medikamentavvik som meldes. 

 Kommunen har rusmiddelpolitisk handlingsplan, denne skal revideres i løpet av 2018. 

 Kommunen gjennomfører Brukerplankartlegging høsten 2017 (D, I) 

 På bakgrunn av tidligere risiko- og sårbarhetsanalyser har kommunen iverksatt en 

ekstra innsats knyttet til boligsituasjonen for personer med ulike oppfølgingsbehov. (I, 

BI) 

 I 14 av 14 undersøkte saker fant vi ikke kriseplaner (J) 

 Brukere er kjent med hvem de skal kontakte ved eventuelle kriser (B.I) 
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 Feltsykepleier yter tjenester knyttet til skadereduksjon, smittevern og annen helsesvikt 

(I, BI, D) 

 Det blir foretatt risikovurderinger og iverksatt tiltak dersom bruker uteblir (J, I, BI) 

 

Brukermedvirkning på individ- og systemnivå 

Funn: 

 Tre brukere rapporterer at de opplever å ikke bli imøtekommet på enkelte behov de 

opplever som viktige (BI) 

 Ansatte rapporterer at de er lydhøre for brukers behov og ønsker og søker å tilpasse 

tjenesteytingen. (I) 

 Brukers ønsker fremkommer i journal (J) 

 Enheten har i perioder hatt brukerrepresentant i engasjementstilling for ulike oppgaver 

på systemnivå. (I, D) 

 Det er ansatte med brukererfaring i tjenesten (I) 

 

Følger virksomheten opp om vedtatte tiltak, rutiner, prosedyrer, strukturer m.v er 

implementert og følges i praksis? 

Funn: 

• Det er utarbeidet rutiner for kartlegging, revurdering og det løpende oppfølgingsarbeid 

for brukere i målgruppen. 

– Det har vært gjennomført opplæring av ansatte (I) 

– Kommunen er i gang med implementeringsarbeidet. Det varierer hvor langt de 

ulike enhetene er kommet i denne prosessen (I, J) 

– Vedtatte prosedyrer for revurdering av tjenestebehov er ikke gjennomført for 

alle brukere. (I, BI, J) 

• Hjemmetjenesten kontrollerer at rutiner følges og at oppgaver gjennomføres gjennom 

rapportmøter og sjekk i journal (I) 

• I Psykisk helse gjennomføres månedlige stikkprøvekontroller i journal for oppfølging av 

det løpende arbeidet i enheten. Dette dokumenteres ikke. 

• I sosialtjenesten er det utarbeidet rutine for månedlig stikkprøvekontroll av et utvalg 

journaler. Det er utarbeidet sjekkliste for hva som skal kontrolleres. Resultat skal 

rapporteres til enhetsleder.  Rutinene knyttet til oppfølging og kontroll i sosialtjenesten 

og psykisk helse følges ikke opp i praksis (I, D) 

 

 
4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag  

Oppsummering:  

Kommunen har et ansvar for å gi nødvendige tjenester til alle innbyggere, og hele spekteret av 

psykiske lidelser og rusproblemer. Enten bare i kommunen, eller i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. Dette er en brukergruppe som ofte har sammensatte problemer, og 

det er viktig at de får adekvat hjelp på de områdene de strever, fordi vansker på ulike områder 

påvirker rehabiliteringsmuligheter og prognose. Det er derfor av avgjørende betydning at 

tjenestenes organisering er kjent og at det er en klar oppgavefordeling mellom de ulike 

tjenestene. Videre må det legges til rette for samarbeid mellom de ulike enhetene som yter 

tjenester til den enkelt pasient.  
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Vi fant i vårt tilsyn at samarbeid mellom de ulike tjenestene rundt den enkelte bruker fungerer 

slik det er forutsatt i etablerte rutiner og prosedyrer. Hva de ulike tjenestene kan og skal bidra 

med er godt kjent av de ansatte. Det er mye gjensidig informasjonsutveksling knyttet til det 

løpende arbeidet rundt enkeltbrukere i GERICA i form av E-link meldinger og internmeldinger.  

 

Vi fant en operativ individuell plan i det brukerutvalget vi undersøkte. Individuell plan kan være 

et godt verktøy for å utvikle og klargjøre et samarbeid i saker hvor ulike tjenester er inne og 

hvor pasienten har langvarige og sammensatte behov. ROP pasienter som gruppe har i stor 

grad ofte behov for flere tjenester over en lengre tidsperiode. Vi stiller derfor spørsmål ved om 

kommunen i stor nok grad benytter dette virkemiddelet for å koordinere sine tjenester og 

involvere brukere i sin rehabiliteringsprosess. 

 

Enkelte av de møtepunkter for samarbeid som ikke er knyttet til enkelt saker på tvers av 

tjenestene har ikke vært operative i den senere tid. Kommunens ledelse bør ha et fokus på å 

revitalisere møtepunkter på tvers av tjenestene hvor det er anledning til å utvikle samarbeid 

som ikke er knyttet til den enkelte bruker. 

 

For å kunne yte forsvarlige tjenester er det viktig at kommunen sikrer at brukernes situasjon 

og behov blir kartlagt, og at det sikres at endringer underveis fanges opp, dokumenteres og 

tjenester blir justert.  Det er utarbeidet en omfattende styringsdokumentasjon i kommunen i 

form av prosedyrer, rutiner, kartleggingsskjema mv. Vi fant at i det løpende arbeidet med den 

enkelt bruker følges dette i hovedsak opp. Det er noe ulikt i de ulike enhetene i hvilken grad 

den systematiske gjennomgangen av alle brukere hver 6. måned er gjennomført og 

dokumentert. Dette har ledelsen et fokus på og den forutsettes gjennomført innen utgangen av 

året.  

 

Kommunens avvikssystem er kjent for de ansatte og det er utarbeidet informasjonsskriv som 

presiserer og utdyper hva som skal meldes.  

 

Brukeren skal involveres i valg og vurderinger gjennom hele forløpet. Forutsetningene for å 

medvirke kan være varierende, og hva som kan forventes av medvirkning må til enhver tid stå 

i forhold til brukerens motivasjon, mestringsevne og personlige og helsemessige ressurser. 

For at brukermedvirkningen skal være reell, må Nav-kontoret og helse- og omsorgstjenesten 

sørge for at brukeren får fortløpende informasjon som er tilpasset vedkommendes 

forutsetninger. Systematisk bruk av verktøy som KOR/FIT o.l. vil kunne gi tilbakemelding på 

om oppfølging og tiltak virker etter hensikt, og metodikk som MI og bruk av individuell plan (IP) 

vil fremme brukermedvirkning i praksis. Brukere beskriver at livskvalitet, behandlingsallianse 

og selvfølelse øker når de får medvirke. Gjennom intervjuer med ansatte og brukere fikk vi 

noe ulike signaler på i hvilken grad det oppleves at det legges til rette for brukermedvirkning 

og innflytelse på tjenestenes utforming. Fra brukeres side ble det kommunisert ønsker og 

behov for blant annet transport i forbindelse med ulike gjøremål som de opplevde å ikke bli 

imøtekommet på. Videre var det enkelte som opplevde å ha en anstrengt økonomi som satte 

begrensninger for å ha en aktiv og meningsfull tilværelse. Pasient- og brukerettighetsloven gir 

tjenestemottager en rett til å medvirke og det skal legges stor vekt på hva bruker mener ved 

utforming av tjenestetilbudet. Imidlertid vil pasientens ønsker i enkelte tilfeller måtte veies opp 
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mot faglige vurderinger om hva som er en faglig forsvarlig hjelp og hva som vil understøtte 

brukers egenmestring m.v.  

                                     

Som tidligere nevnt er det vår vurdering at kommunen har en omfattende og utfyllende 

styringsdokumentasjon. Det er noe ulikt i hvilken grad de ulike rutiner og prosedyrer er 

gjeldende for alle enheter, og det er ulikheter mellom enhetene i hvilken grad og på hvilken 

måte dette følges opp. Etter vår vurdering vil det være en del å hente på å harmonisere dette 

på tvers av enheter og ha et sterkere lederfokus på at de kontrollrutiner som det legges opp til 

fra ledelsens side følges opp. 

 

5   Tilsynsmyndighetens konklusjon 
 
Det er gjennomført tilsyn med tjenester til personer med rusmiddelproblematikk og psykisk 

lidelse (ROP-lidelser) i Grimstad kommune som er en del av et landsomfattende tilsyn. I 

oppsummeringen er det kommentert deler av tjenesten hvor det er rom for forbedring. Disse 

områdene var i hovedsak kjent for kommunen. Enkelte av tjenesteenhetene vi undersøkte har 

vært og er fremdeles midt i en omorganiseringsprosess hvor ansatte og ledere har fått nye 

arbeidsoppgaver. Ved slike endringer vil det være en ekstra risiko for svikt. Vi finner at 

kommunen har et omfattende styringssystem, og at ikke alle elementer i dette følges opp i 

praksis. Ansatte i virksomheten er imidlertid godt kjent med de viktigste elementene i rutiner 

og styringssystem som gjelder oppfølging av den enkelte bruker, og journalgjennomgang viste 

at alle brukerne i utvalget ble fulgt tett. Sektorens ledelse var kjent med flere av de forhold 

som vi har påpekt hvor styringen ikke er optimal, og har satt i verk tiltak for å rette dette opp. 

På bakgrunn av dette finner vi at risikoen for svikt ikke er uakseptabel stor. Fylkesmannen 

finner at kommunen legger til rette for at brukere med rus- og psykiske lidelser får tjenester i 

tråd med lov og forskrift på det reviderte området, og det ble ikke avdekket lovbrudd under 

tilsynet. 

 
Tilsynet er med dette avsluttet.  Vi takker for godt samarbeid under gjennomføringen.  
 
 
Med hilsen 
 

Ester Hassel (e.f.) Bjørn Vidar Gundersen 
Ass. Dir. Revisjonsleder 
 
 
Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 
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Gjennomføring av tilsynet: 

 

Varsel om tilsynet ble sendt 21.07.2017 

 

Forberedende møte med virksomheten ble gjennomført 25.04.2017. 

 

Intervju med 8 brukere ble gjennomført den 12. og 16. oktober 2017 

 

Tilsynet ble gjennomført i Grimstad kommune 24. – 26. oktober, det ble innledet med 

et kort åpningsmøte den 24.10.2017. Oppsummerende møte med gjennomgang av 

funn ble avholdt 26.10.2017. 

 

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter 

ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble 

gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet: 

 Organisasjonskart/beskrivelse av kommunens/NAVs administrative og faglige 

oppbygging når det gjelder enheter som yter tjenester til personer med rus- og 

psykiske lidelser 

 Oversikt over kommunens tjenestetilbud til brukere med samtidig psykisk 

lidelse og rusproblematikk 

 Oversikt over oppgaver i NAV 

 Oversikt over ansatte i de ulike tjenestene som er involvert i kartlegging, 

vurdering av hjelpebehov, og som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak 

overfor den aktuelle brukergruppen. 

 Sjekklister for kartlegging av hjelpebehov 

 Rutiner/beskrivelse av hvordan brukernes rett til informasjon og medvirkning 

ivaretas 

 Samtykkeerklæring for bestillerenheten 

 Rutiner / prosedyrer for å kartlegge hjelpebehov og fatte vedtak etter helse- og 

omsorgstjenesteloven (HOL) § 3-2 nr. 5 og nr. 6 a og b og sosialtjenesteloven 

(STL) § 17  

 Prosedyrer for saksbehandling og klagesaksbehandling 

 Informasjonsskriv til nye brukere i sosialtjenesten 

 Rutiner for samarbeid, Sosialtjenesten, bestillerenhet, psykisk helse og NAV 

 Rutiner for bruk av Individuell plan (IP) eller liknende planer 

 Rutiner for oppfølging av brukere med rus og psykiske lidelser 

 Rutine oppfølging ettervern 

 Rutine barnesamtale psykisk helse 

 Sjekkliste for psykisk helse og sosialtjenesten 

 Rutiner for samhandling internt og med spesialisthelsetjenesten 

 Rutine for innhenting av samtykke 

 Rutine tvang §10-2 

 Rutine taushetsplikt, sosiale medier mv. 
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 Rutine – registrering av muntlige henvendelser 

 Rutine mottak av nye brukere 

 Rutine melding om endring og avslutning av tjenester 

 Rutine journalføring 

 Rutine bruker som uteblir fra avtaler 

 Rutine fravær av saksbehandler 

 Rutine iverksettelse og evaluering av tjenester 

 Rutine iverksettelse av vedtak 

 Rutine opprettelse og endring av rutiner 

 Rutine brukere som flytter fra kommunen 

 Kriterier, retningslinjer og prosedyre for individuell plan 

 Rutine for registrering av individuell plan og koordinator 

 Rutiner for avviksmeldinger 

 Rapport – samhandler vi i rusbehandling 

 Rutine og skjema for kvalitetskontroll 

 Årsrapport feltsykepleien 

 Kompetanseplan  

 BrukerPlan rapport 2015 

 Kopi av avslag på vedtak i 2016 og frem til d.d. etter HOL § 3-2 nr. 5 og nr. 6 

bokstav a og b og STL § 17  

 Kopi av de siste 10 vedtak etter HOL § 3-2 punkt 5 og punkt 6 a,b og 5 siste 

vedtak om STL § 17 til brukere med rus- og psykisk lidelse  

 Liste over brukere med rusmiddelproblem og/eller psykisk lidelse som har 

helse-, omsorgs- eller sosiale tjenester fra Grimstad kommune  

 Liste over alle personer som kommunen definerer har ROP-lidelser 

 Fullstendig journal fra 01.1.2017 til 1.9.2017herunder referat fra 

ansvarsgruppemøter, epikriser, henvisninger, IP mv. for 14 tilfeldig utvalgte 

brukere av tjenesten. 
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I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på 

formøte og sluttmøte ved tilsynsbesøket.  

 

Navn 

 

Funksjon/stilling 

 

For-

møte 

Intervju Slutt 

møte 

Jack M. Tverråmo Avd. leder X X X 

Mona Sørby Saksbeh. Besttillerenh. X X X 

Elisabeth Fevik Prosjektleder X  X 

Jasna Palavra Psykisk helsearbeider  X X 

Beate Grestad Fagleder bestillerenhet   X 

Christine F. Vasstøl Ruskonsulent  X X 

Ruth Sørvåg Miljøarbeider  X X 

Ann-Kristin Stølefjell Ruskonsulent  X X 

Hilde Bergland Feltsykepleier  X X 

Vegard Vige Kommuneoverlege X  X 

Annika Haga Fagleder HBT  X X 

Eva Irene Ødegård Fung. Enhetsleder X X X 

Marius Karstensen Fagarb. Miljøtjenesten  X X 

Wenche Aakhus Fung. Fagleder  X  

Ståle Arvill Strand Fagleder psyk. Helse X X X 

Hege Igland Psyk. Sykepleier  X  

Tina Fabricius Konst. Ass. kommunalsjef  X  

Tone Marie Nybø Solheim Rådmann   X 

 

 

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:  

 Seniorrådgiver, Eva Dolva Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, revisor.  

 Seniorrådgiver Hanna Hurv Nilsen, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, 

revisor 

 Vivian Bentsen, ProLar (brukerorganisasjon), (Brukerintervjuer) 

 Seniorrådgiver, Bjørn Vidar Gundersen, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, 

revisjonsleder 
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Arkivsak-dok. 18/02925-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport kemneren i Grimstad kommune 2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport og årsregnskap for 2017 fra kemneren i Grimstad og Lillesand, samt kontrollrapport 2017 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grimstad kommune tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 2014. 

Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt i 

skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen. 

 

Grimstad og Lillesand kommune opprettet 01.09.2006 et felles skatteoppkreverkontor. Fra 01.01.2015 ble 

samarbeidet utvidet til et administrativt vertskommunesamarbeid med Grimstad som vertskommune. 

Årsrapporten fra kemneren er derfor en felles rapport for begge kommunene. Kemnerkontoret er 

samlokalisert med skattekontoret og Interkommunal arbeidsgiverkontroll. 

 

Kemneren er organisatorisk lagt til virksomhetsstyring og faglig underlagt skatteetaten. Kemnerkontoret 

består av 4,1 årsverk, i tillegg brukes det 1,5 årsverk på innkreving av kommunale eiendomsavgifter og 

andre kommunale krav for Grimstad kommune. Etter kemneren sin vurdering har kontoret en 

minimumsbemanning i forhold til å kunne opprettholde en tilfredsstillende kvalitet i oppgaveløsningen. 

Kemneren finner allikevel bemanningssituasjonen forsvarlig. Dette begrunnes i at staben består av høyt 

kvalifiserte og effektive medarbeidere som behersker oppgavene godt og arbeider rasjonelt. Grunnet en 

beskjeden bemanning skriver kemneren at man er sårbare ved sykdom eller om nøkkelpersoner skulle 

slutte. 

 

Årsrapporten viser en økning i skatteinntektene for Grimstad kommune (kommunens andel) fra 2016 til 

2017 på 15,47 %. Som utgjør 93,5 millioner kroner og er 33,7 millioner kroner mer enn budsjettert. 

Grimstad kommune har hatt en betydelig vekst i skatteinntektene godt over landsgjennomsnittet på 4,4%. 

I budsjettet for 2017 hadde Grimstad kommune budsjettert med en skatteinngang på kr. 595,7 millioner 

kroner, mens skatteinngangen ble 697,8 millioner kroner. Årsaken til den gode skatteinngangen kan 

forklares med store restskatter hos enkeltskatteytere, samt solid overskudd på marginkontoen. I tillegg har 

endringen av fordelingsnøkkelen etter likningen blitt endret fra 32,87 % til 33,81%. 
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Skatteetaten var mars 2017 på kontrollbesøk hos kemneren og ble gitt pålegg om skattedirektoratets 

retningslinjer ved inngåelse av betalingsavtaler må følges. Kontrollen avdekket at kontoret hat hatt en noe 

mangelfull vurdering av vilkårene for å få invilget betalignsavtal, smat at det i noen tilfeller manglet 

skriftlig søknad og dokumentasjon av økonomsiek forhold som i ettertid gjør det vanskelig å vurdere om 

vilkårene for å innvilge betalingsavtalen er tilstede. Kemneren har tatt dette opp med aktuelle 

saksbehandlere, retningslinjene er gjennomgått på kontormøte og rutinene revidert.  

 

Skatteoppkreveren i Grimstad er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder som er 

lokalisert i Grimstad. Det ble i 2017 gjennomført 44 kontroller som utgjør 5,2 % antall leverandører av 

lønns- og trekkoppgaver (LTO) i kommunen. Resultatkravet for avholdte arbeidsgiverkontroller var for 

2017 satt til 5%.  

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 

gjeldende regelverk på følgende områder: 

- Internkontroll 

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

- Skatte- og avgiftsinnkreving 

- Arbeidsgiverkontroll 

 

Basert på de kontrollene som skatteetaten har gjennomført, finner de at skatteoppkreverfunksjonen har 

utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende regelverk. Skatteetaten påpeker 

samtidig pålegget om å sørge for at retningslinjene i Skattedirektoratets melding nr. 9/11 følges opp ved 

inngåelse av betalingsavtaler. Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i 

Grimstad kommune er vedlagt saken. 

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2017 fra kemneren i Grimstad kommune, samt kontrollrapport 2017 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grimstad kommune legges frem for kontrollutvalget til 

orientering. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport og årsregnskap 2017 Kemneren i Grimstad og Lillesand 

- Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grimstad kommune 
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Saksbehandler Deres dato Vår dato 
 15.02.2018 Anne Grete Simonsen 
  

Telefon Deres referanse Vår referanse 

Skatteetaten 

91696357 
  

 2018/680 

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord 
Postboks 2412 Se www.skatteetaten.no 800 80 000 
3104 Tønsberg Org.nr: 991733078 Telefaks 

 

skatteetaten.no/sendepost 33 74 12 00 

Kommunestyret i Grimstad kommune 
Postboks 123 
4891  GRIMSTAD 
 
 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Grimstad kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne.Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap  er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Grimstad og Lillesand. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
5,1 5,3 5,5 

 
Antall årsverk for 2017 inkluderer 1,3 årsverk til arbeidsgiverkontrollen hvor 1 årsverk kjøpes hos 
Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. For årene 2016 og 2015 var det 1,2 årsverk. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret 
har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Grimstad kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 2 632 574 406 og utestående 
restanser2 på kr 30 143 386, herav berostilte krav på kr 1 591 839.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Grimstad kommune.  
 

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 97,00 99,37 96,58 95,97 
Forskuddstrekk 2016  99,95 99,87 99,97 99,93 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 99,50 99,85 99,84 99,16 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,92 99,87 99,81 99,94 
Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,50 97,90 99,74 98,84 
Arbeidsgiveravgift 2016 99,88 99,75 99,89 99,82 

 
Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapportering at manglende måloppnåelse på restskatt upersonlige 
skattytere 2015 skyldes i hovedsak restanser vedrørende selskaper som er under konkursbehandling. 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Grimstad kommune er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. 
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen 
 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i 
%) 

852 43 44 5,2 5,4 4,8 
  
Kontrollordningen har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant 
annet mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for arbeidet mot 
arbeidslivskriminalitet (Akrim) og svart økonomi. Tverretatlig samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot 
Akrim, og dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert. 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført  kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving. Kontrollen ble  avholdt 30. og 31. mars 2017. Rapport er sendt 
skatteoppkreveren 16. mai 2017. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 9. juni 2017.  
 
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder 
19. desember 2017. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 10. januar 2018. Enheten  har gitt 
tilbakemelding på rapporten 6. februar 2018. 
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 
Vi gjentar for andre gang vårt pålegg til skatteoppkrever om å sørge for at retningslinjene i 
Skattedirektoratets melding nr. 9/11 følges ved inngåelse av betalingsavtaler. 
 
Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 
Arbeidsgiverkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av 
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
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5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte 24. januar 2017 og det 
har vært avholdt styringssamtale 25. juli 2017. 
  
Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle 
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse.  
 
 
 

Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Avdeling for innkreving 
Skatt sør 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
  
 
 
 
 
Kopi til: 
Kontrollutvalget for Grimstad kommune 
Rådmann/administrasjonssjef i Grimstad kommune 
Skatteoppkreveren for Grimstad kommune 
Riksrevisjonen 

   

    
    
    
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Arkivsak-dok. 18/00118-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 12.03.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

gjennom året. 
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Arkivsak-dok. 18/00119-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 12.03.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 23.04.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. 2 henvendelser om veirett og fradeling av eiendom 

b. Henvendelse fra Erna-Marie Storenes 

c. Henvendelse om vedtak om driftsstilskudd til ikke-kommunal barnehage 

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse fra Trondahl om vedtak driftstilskudd ikke-kommunale barnehager 

- Henvendelse fra Storenes av 22.01.2018 

- Henvendelse fra Gabrielsen om saksbehandling i en fradelingsak 

- Henvendelse fra Erlandsen om veirett og fradelingsak 
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Fra: Gunnar Topland <gunnar.topland@gmail.com> 
Sendt: 23. februar 2018 11:25 
Til: Sander Haga Ask 
Emne: Fw: Fwd: Endelig vedtak på driftstilskudd og kapitaltilskudd  for 

årene 2015 og 2016 + 2017 
 
Til orientering. 
Gunnar 
From: Svein Ivar Trondahl  
Sent: Wednesday, February 14, 2018 12:48 PM 
To: gunnar.topland@gmail.com  
Subject: Fwd: Endelig vedtak på driftstilskudd og kapitaltilskudd for årene 2015 og 2016 + 2017 

Til Gunnar Topland.  

Hei Gunnar. 

Jeg har sendt en mail til Barnehage seksjonen i kommunen med kopi til rådmann og ordfører 

samt til PBL. Private barnehagers landsforbund. 

Jeg har tatt kontakt med Jon Eiklund flere ganger og bedt om endelige vedtak på driftsmidler 

og kapitaltilskudd for vår barnehage uten at noe skjer. 

Penger er som du vet byttemidlet og vi mener at tildeling av midler ikke er i tråd med de 

rettningslinjer som er vedtatt. 

Vi har kommet til februar 2018 og har enda ikke fått endelig vedtak for 2015, 2016 og 2017. 

Føler saken treneres. 

Vet dere i kontrollkomiteen har store saker å jobbe med, men jeg ønsker at du skal informeres 

om hvordan vi har det. 

Videresender derfor mailen fra oss til barnehage seksjonen i Grimstad kommune. 

Med vennlig hilsen 

Svein Ivar Trondahl 
eier/daglig leder 

Solstrålen barnehage as 

 

 

Videresendt melding: 

Fra: Svein Ivar Trondahl <si-trond@online.no> 

Emne: Endelig vedtak på driftstilskudd og kapitaltilskudd for årene 
2015 og 2016 + 2017 

Dato: 14. februar 2018 kl. 12:10:22 CET 

Til: Jon Eiklund <Jon.Eiklund@grimstad.kommune.no>, Johanne 
Rotevatn <Johanne.Rotevatn@grimstad.kommune.no> 

Kopi: kjetil.glimsdal@grimstad.kommune.no, 
Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no, pbl@pbl.no 
Til Grimstad kommune  
v/ Johanne Rotevatn og Jon Eikelund.  
 

 
Viser til tidligere kontakt angående endelige vedtak / spesifiserte vedtak på driftstilskudd 

og kapitaltilskudd for 2015 og 2016. 
 
Du har lovet endelig vedtak for 2017 i løpet av februar mnd. 2018, men hva med vedtak 

for 2015 og 2016 ? 
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Som du er kjent med har vi drevet barnehagen i snart 24 år og har gjennom de fleste år 

greid å drive i balanse. 
Solstrålen barnehage as har gjennom de 3 siste årene drevet med røde tall. (underskudd) 
Som eiere har vi aldri tatt ut profitt/ utbytte fra driften av barnehagen, men har de siste 

årene måtte tilføre midler for å holde driften i gang. 
 
Som du er kjent med har kommunen de 2 siste år hatt «overskudd" på barnehageplasser 

ved oppstart av nye kull i august. 
Ifølge kommunalsjef Pedersen bekreftet han i siste møte med eiere av private barnehager 

at det var ca. 70 ledige plasser i kommunen 1. august i 2017. 
 
Vi har de siste 2 årene hatt et par ledige plasser fra august, men disse er blitt fulle i løpet 

av høsten.  
Disse plassene er vi trukket for, uten at vi har fått noe vedtak. Tilskuddene er bare blitt 

redusert med tilbakevirkende kraft for de 5 siste mnd. av året selv om plassene har vært 

fulle fra medio oktober. 
Vi har heller ikke fått spesifisert kapital tilskuddet for plassene som skal komme i tillegg 

til driftstilskuddet . 
 
Viser også til "Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager , med 

merknad" av 09.10.2015 
 
Ber om å få endelige spesifiserte vedtak for hele driftsåret 2015 og 2016 sammen med 

endelig vedtak for hele 2017. 
Forventer at dette kommer på plass i løpet av februar 2018. 
 
Vi står foran nytt opptak for høsten 2018 og vi ser oss nødt til å vurdere videre drift i lys 

av de økonomiske rammer vi tildeles. 
 
Med vennlig hilsen 
 

Svein Ivar Trondahl 
eier/daglig leder 
Solstrålen barnehage as 
Ole Pedersensvei 2 
4870 Fevik 
org. nr. 887 856 702 
Mail: si-trond@online.no 
Mobil: 924 08053 
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15/18 Eventuelt 12.03.2018 - 18/00119-3 Eventuelt 12.03.2018 : Henvendelse om veirett og fradeling av eiendom i Guldmansveien

Fra: Terje Erlandsen <terje_erlandsen@hotmail.com> 
Sendt: 21. januar 2018 09:44 
Til: TFK-Telemark Kontrollutvalgsekratariat 
Emne: Mulig sak for kontrollutvalget i Grimstad 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

Etter å ha lest artikkel i Agderposten 20. januar, ref 

http://touch.agderposten.no/nyheter/veisjef-tapte-etter-a-ha-nektet-nabo-veirett-

1.2230819?ref=0x39b08d1e91168ef3697d855075ce7229b50efbad8cccc387b80c2fdced835f8

e 

 

Samt kjennskap til tilsvarende sak i fjor fra samme kommune, mener jeg det er på sin plass at 

kontrollutvalget vurderer lovligheten av GKs håndtering av disse sakene. Her er det mye som 

skurrer etter min mening. 

 

Vet ikke om dere er mottakelig for tips fra privatpersoner, setter uansett pris på 

tilbakemelding. 

 

Mvh Terje Erlandsen  

Vestre Eskedal 90 

4885 Grimstad  

Mob 92467825  
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