
Meeting Book: Bamble kontrollutvalg (01.06.2018) 

Bamble kontrollutvalg 

Date: 2018-06-01T09:00:00 

Location: Rådhuset, møterom Synken 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Medlem Ann Helen Storø har meldt forfall, og Svein Inge Nyhus kalles med dette inn som vara. 

 

I tillegg møter følgende: 

Daglig leder Renovasjon i Grenland Anne Berit Steinseth, sak 19/18  

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 20/18 

Rådmann Tore Marthinsen, sak 21/18 

Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre, sak 22/18 
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Godkjenning av innkalling 1.6.2018 
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Innkalling til møte 1.6.2018 godkjennes. 
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Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 16.4.2018 godkjennes. 
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Møteprotokoll  
 

Bamble kontrollutvalg 

 
Dato: 16.04.2018 kl. 9:00 – 11:00 
Sted: Rådhuset, møterom Langen 
Arkivsak: 18/00132 
  
Til stede:  Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto 

Thommesen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Ingebjørg Jakola Lillemoen (vara for Tom Rune Olsen) 

  
Forfall:  Tom Rune Olsen (medlem) 
  
Andre: Daglig leder Frisk Bris KF Henning Weider, sak 11/18 

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 12-13/18 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
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Langesund, 16.04.2018 

 

 

Bård A. Hoksrud      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av innkalling 16.4.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 16.4.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 16.4.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra 5.2.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 5.2.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 5.2.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

11/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Frisk Bris Bamble KF 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 

uttalelse til særregnskap 2017 for Frisk Bris Bamble KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Frisk Bris Bamble KF. Telemark 

kommunerevisjon har avlagt ren revisjonsberetning. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk på kr 256 078. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Frisk Bris Bamble KF pr. 31.12.2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Frisk Bris Bamble KF fastsettes som Frisk Bris Bamble KFs årsregnskap for 2017. 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder Frisk Bris Bamble KF Henning Weider orienterte om virksomheten, og svarte på 

spørsmål. Han redegjorde kort for det økonomiske årsresultatet. 

 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines kommenterte kort foretakets ryddighet på økonomisiden. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 

uttalelse til særregnskap 2017 for Frisk Bris Bamble KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Frisk Bris Bamble KF. Telemark 

kommunerevisjon har avlagt ren revisjonsberetning. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk på kr 256 078. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Frisk Bris Bamble KF pr. 31.12.2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 
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Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Frisk Bris Bamble KF fastsettes som Frisk Bris Bamble KFs årsregnskap for 2017. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Nummerert brev nr. 5 Bamble kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Nummerert brev nr. 5 tas til orientering, og kontrollutvalget vil påpeke mangelen i sin 

uttalelse til kommunens årsregnskap for 2017. 

 

 

Møtebehandling 

Saken ble behandlet i sammenheng med sak 13/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble 

kommune. 

 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines redegjorde kort for nummerert brev nr. 5 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Nummerert brev nr. 5 tas til orientering, og kontrollutvalget vil påpeke mangelen i sin 

uttalelse til kommunens årsregnskap for 2017. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget skal etter kontrollutvalgsforskriften § 6 påse at kommunens årsregnskap blir 

revidert på en betryggende måte. På bakgrunn av tidligere fremlagt overordnet 

revisjonsstrategi for 2017, jevnlig rapportering om regnskapsrevisjon i kontrollutvalget, og 

dokumentasjon fra revisjonen bl.a. i forbindelse med revisjonen av kommunens årsregnskap 

for 2017, mener kontrollutvalget å kunne konkludere med at kommunens årsregnskap blir 

revidert på en betryggende måte. 

 

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 

uttalelse til Bamble kommunes årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Bamble kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. 

De har i tillegg sendt kontrollutvalget nummerert brev nr. 5 med varsel om avvik i revisors 

beretning til Bamble kommune for 2017. 

 

Bamble kommunes årsregnskap viser kr 760 862 608 til fordeling drift, et netto driftsresultat 

på kr 49 740 143 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 053 724. 

 

Revisjonsberetningen for Bamble kommune for 2017 er gitt med ett forbehold, og revisjonen 

påpeker gjennom revisjonsberetningen og nummerert brev nr. 5 at investeringsregnskapet er 

avsluttet med et udekket beløp på kr 35 297 291. Dette skyldes at det ikke er foretatt 

tilstrekkelig låneopptak for å kunne finansiere årets investeringer fullt ut, slik kommunestyret 

har vedtatt. Selv om kommunen har god likviditet, er dette dermed i strid med 

kommunestyrets vedtak. Det er også en grunnleggende forutsetning i Forskrift om årsbudsjett 

og understrekes i Veileder om investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. 

Revisjonen og kontrollutvalget påpekte tilsvarende forhold i regnskapet for 2016, uten at det 

da ble tatt forbehold om det i revisjonsberetningen. Alvorligheten øker når dette avviket nå 

gjentas for 2017. Kontrollutvalget ber om at forholdet umiddelbart blir fulgt opp og at denne 

praksisen endres fra 2018. 

 

Kontrollutvalget merker seg at revisjonen i sin rapport til kontrollutvalget peker på at 

gjeldsgraden for kommunen er økende, noe som på sikt vil redusere kommunens 

handlingsrom. 

 

Revisjonen viser videre til at andelen av lån som forfaller innen ett år er høyere enn 

kommunens finansreglement tillater i en normalsituasjon, og kontrollutvalget ber om at dette 

blir fulgt opp i 2018. 

 

I likhet med tidligere år, viser revisjonen til at det er manglende kontroll av at regler og 

rutiner knyttet til økonomisk internkontroll følges opp. Kontrollutvalget ber om at denne 
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delen av den økonomiske internkontrollen blir fulgt særlig opp i 2018. Revisjonen håper at 

det iverksettes en dokumentert oppfølging av lønnsutgiftene ute på den enkelte virksomhet 

fremover. Kontrollutvalget ber om at dette blir fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjon om at årsregnskapet ikke inneholder 

vesentlige feil eller mangler ut over det forbeholdet som er tatt i revisjonsberetningen, og 

slutter seg til revisors anbefaling om at det fremlagte årsregnskapet fastsettes som Bamble 

kommunes årsregnskap for 2017. 

 

 

Møtebehandling 

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen la frem årsregnskap og årsberetning 2017 for Bamble 

kommune og svarte på spørsmål. Hun redegjorde for regelbrudd vedr. høyere andel av lån 

med forfall innen ett år enn hva som er tillatt etter gjeldende finansreglement. Hun redegjorde 

også for bakgrunnen for at låneopptaket ble lavere enn det som kommunestyret hadde vedtatt 

(jf. nummerert brev nr. 5) og svarte på spørsmål. Rådmannen vil tilstrebe at dette forholdet 

blir rettet opp for 2018. 

 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines redegjorde for nr. brev nr. 5 til Bamble kommune, revisors 

beretning og revisors rapport til kontrollutvalget og svarte på spørsmål. Hun kommenterte 

spesielt at det er god åpenhet fra administrasjonens side. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget skal etter kontrollutvalgsforskriften § 6 påse at kommunens årsregnskap blir 

revidert på en betryggende måte. På bakgrunn av tidligere fremlagt overordnet 

revisjonsstrategi for 2017, jevnlig rapportering om regnskapsrevisjon i kontrollutvalget, og 

dokumentasjon fra revisjonen bl.a. i forbindelse med revisjonen av kommunens årsregnskap 

for 2017, mener kontrollutvalget å kunne konkludere med at kommunens årsregnskap blir 

revidert på en betryggende måte. 

 

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 

uttalelse til Bamble kommunes årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Bamble kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. 

De har i tillegg sendt kontrollutvalget nummerert brev nr. 5 med varsel om avvik i revisors 

beretning til Bamble kommune for 2017. 

 

Bamble kommunes årsregnskap viser kr 760 862 608 til fordeling drift, et netto driftsresultat 

på kr 49 740 143 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 053 724. 

 

Revisjonsberetningen for Bamble kommune for 2017 er gitt med ett forbehold, og revisjonen 

påpeker gjennom revisjonsberetningen og nummerert brev nr. 5 at investeringsregnskapet er 

avsluttet med et udekket beløp på kr 35 297 291. Dette skyldes at det ikke er foretatt 

tilstrekkelig låneopptak for å kunne finansiere årets investeringer fullt ut, slik kommunestyret 

har vedtatt. Selv om kommunen har god likviditet, er dette dermed i strid med 
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kommunestyrets vedtak. Det er også en grunnleggende forutsetning i Forskrift om årsbudsjett 

og understrekes i Veileder om investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. 

Revisjonen og kontrollutvalget påpekte tilsvarende forhold i regnskapet for 2016, uten at det 

da ble tatt forbehold om det i revisjonsberetningen. Alvorligheten øker når dette avviket nå 

gjentas for 2017. Kontrollutvalget ber om at forholdet umiddelbart blir fulgt opp og at denne 

praksisen endres fra 2018. 

 

Kontrollutvalget merker seg at revisjonen i sin rapport til kontrollutvalget peker på at 

gjeldsgraden for kommunen er økende, noe som på sikt vil redusere kommunens 

handlingsrom. 

 

Revisjonen viser videre til at andelen av lån som forfaller innen ett år er høyere enn 

kommunens finansreglement tillater i en normalsituasjon, og kontrollutvalget ber om at dette 

blir fulgt opp i 2018. 

 

I likhet med tidligere år, viser revisjonen til at det er manglende kontroll av at regler og 

rutiner knyttet til økonomisk internkontroll følges opp. Kontrollutvalget ber om at denne 

delen av den økonomiske internkontrollen blir fulgt særlig opp i 2018. Revisjonen håper at 

det iverksettes en dokumentert oppfølging av lønnsutgiftene ute på den enkelte virksomhet 

fremover. Kontrollutvalget ber om at dette blir fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjon om at årsregnskapet ikke inneholder 

vesentlige feil eller mangler ut over det forbeholdet som er tatt i revisjonsberetningen, og 

slutter seg til revisors anbefaling om at det fremlagte årsregnskapet fastsettes som Bamble 

kommunes årsregnskap for 2017. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Bestilling av eierskapskontroll Styre - evaluering og valg Bamble 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Bamble kontrollutvalg bestiller eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering og 

valg av styremedlemmer i henhold til plan. Rapporten forventes til behandling i desember 

2018. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdrift og ev. behov for endringer 

underveis i prosessen. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines la på vegne av leder forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørnson 

frem forslag til prosjektplan og svarte på spørsmål. Utvalget ga noen innspill til revisjonen 

vedr. valg av selskaper for gjennomføring av eierskapskontrollen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Bamble kontrollutvalg bestiller eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering og 

valg av styremedlemmer i henhold til plan. Rapporten forventes til behandling i desember 

2018. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdrift og ev. behov for endringer 

underveis i prosessen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 Skatteoppkreveren i Bamble 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2017 fra Skatteoppkreveren i Bamble 

kommune til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær orienterte kort om bakgrunnen for saken. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget merker seg at antall utførte arbeidsgiverkontroller ikke oppfyller kravet fra 

Skatteetaten. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2017 fra Skatteoppkreveren i Bamble 

kommune til orientering. 

 

Kontrollutvalget merker seg at antall utførte arbeidsgiverkontroller ikke oppfyller kravet fra 

Skatteetaten. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Orienteringer fra revisor 16.4.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte kort om løpende revisjonsoppgaver og svarte på 

spørsmål. Hun pekte på noen mangler i den økonomiske internkontrollen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Referatsaker 16.4.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 
1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 08.02.2018: 

i. RS 1/18 Årsregnskap og årsrapport for 2017 fra skatteoppkreveren i Bamble 

kommune 

ii. PS 17/18 Felles kommunal eierstrategi for Skagerak Energi AS 

b. 15.03.2018: 

i. RS 9/18 Protokoll Bamble kontrollutvalg 5.2.2018 

ii. PS 24/18 Årsmelding 2017 – Bamble kontrollutvalg 

2. Kommunens rutiner omkring kjøp og salg av eiendom. Kontrollutvalget ønsker en orientering 

om prosessen omkring kommunens kjøp og salg av eiendommer i neste møte. 

3. Henvendelse fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) om medlemskap. Utvalget stiller seg i 

utgangspunktet positive til medlemskap, og ber om sak i neste møte basert på henvendelsen. 

Kontrollutvalgets vurdering med økonomisk konsekvens vil om aktuelt oversendes til 

kommunestyret for endelig vedtak. 

4. Fagkonferanse og årsmøte FKT 29.-30.5.2018. Aase K. Salen Hagen deltar. 

5. Neste møte flyttet til 1.6.2018 kl. 09:00.  

6. Presseoppslag vedr. manglende tilsyn med barn i fosterhjem ble diskutert. Det skal 

sannsynligvis komme en orienteringssak i kommunestyret om dette i vår, så kontrollutvalget 

avventer situasjonen til ev. avklaring i kommunestyret. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Eventuelt 16.4.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 18/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 16/13035-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av selskapskontroll Renovasjon i Grenland IKS Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 26.9.2017 sak 29/17 Selskapskontroll Renovasjon i Grenland IKS 

Bamble. Selskapskontrollen ble gjennomført i samarbeid mellom eierkommunene Bamble, Skien, 

Porsgrunn og Siljan. Selskapskontrollen bygde på følgende problemstillinger: 

 Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser?  

 Sikrer RiG IKS selvkost i renovasjonstjenestene?  

 Har RiG IKS riktig behandling av selvkostfond?  

 

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i saken: 

 

Kommunestyret mener RiG bør: 

 

 skjerpe rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser,  

 fullføre opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og  

 vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en 

kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost 

 

Kommunestyret ber RiG oversende en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av revisjonens anbefalinger 

til kontrollutvalget innen utløpet av april 2018. 

 

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 2.11.2017 sak 96/17 og gjorde likelydende vedtak. 

 

Saksopplysninger: 
I denne saken skal kontrollutvalget følge opp vedtaket på vegne av kommunestyret. Daglig leder Anne 

Berit Steinseth i Renovasjon i Grenland IKS har sendt vedlagte skriftlige tilbakemelding på hvordan 

vedtaket er fulgt opp punkt for punkt. Hun vil også orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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Så vidt sekretariatet kan se, er de tre punktene fulgt opp i tråd med vedtaket fra kommunestyret. Dersom 

kontrollutvalget finner tilbakemeldingen og orienteringen i møtet tilfredsstillende, er det naturlig å 

avslutte saken. Sekretariatet vil legge frem forslag til vedtak i møtet ut fra behandlingen av saken i møtet. 

 

Vedlegg:  

Bamble kontrollutvalg – oppfølging av selskapskontroll RiG 

Renovasjon i Grenland IKS – anskaffelser og selvkost 
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Fra: Anne Berit Steinseth <anne.berit.steinseth@rig.no> 
Sendt: 18. mai 2018 09:09 
Til: Benedikte Vonen 
Emne: 17/09424-24 - Bamble kontrollutvalg - oppfølging av selskapskontroll RiG 
 
Selskapskontroll – Renovasjon i Grenland IKS 
 
Følgende tiltak er gjennomført for å lukke avvik som påpekt i fm selskapskontrollen: 

 Skriving av protokoll: Samtlige ansatte som er ansvarlig for innkjøp, har gjennomført ett to-
dagers grunnkurs i lov om offentlige anskaffelser.  

 Avtale med Bjorstaddalen vedr. drift av optisk sorteringsanlegg: Styret i Renovasjon i 
Grenland IKS fattet i sak 41/2017 vedtak om å videre tildele enerett for optisk sortering av 
avfall til Bjorstaddalen Husholdning AS. Avtale med Bjorstaddalen Husholdning AS, er senere 
vedtatt i sak 23/2018 og signert 2. mai då. 

 Avtale Eik Gjenvinningsstasjon: Ny avtale som er i tråd med retningslinjer for beregning av 
selvkost, ble signert 19. desember 2017. 

 
Det passer fint å komme på kontrollutvalgets møte 1. juni kl. 09.00. 
 
Med vennlig hilsen 
 

Anne Berit Steinseth 
Daglig leder 
Telefon: 35 10 10 16/415 415 04  
E-post: anne.berit.steinseth@rig.no 
 

RENOVASJON I GRENLAND IKS  
Besøksadresse: Skistredet 10, 3724 Skien  
Postadresse: Postboks 3046, 3707 Skien 
Fakturaadresse: Postboks 35, 3701 Skien  
E-postadresse: post@rig.no  
Web: www.rig.no  
Telefon: 35 10 10 10  

 

Følg oss på Facebook:  
www.facebook.com/renovasjonigrenland  
 

Fra: Benedikte Vonen [mailto:Benedikte.Vonen@temark.no]  
Sendt: 16. mai 2018 13:42 
Til: Renovasjon i Grenland  
Emne: Bamble kontrollutvalg - oppfølging av selskapskontroll RiG 
Viktighet: Høy 
 
Til styreleder/daglig leder 
 
Bamble kommunestyre behandlet i sitt møte 2.11.2017 sak 96/17 Selskapskontroll Renovasjon i 
Grenland IKS Bamble. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kommunestyret mener RiG bør: 
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 skjerpe rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser,  

 fullføre opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og  

 vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en 
kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost 

 
Kommunestyret ber RiG oversende en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av revisjonens 
anbefalinger til kontrollutvalget innen utløpet av april 2018. 
 
 
Bamble kontrollutvalg ber nå om å få oversendt den nevnte skriftlige tilbakemeldingen på vegne av 
Bamble kommunestyre. I tillegg ber vi om å få en muntlig orientering i saken i kontrollutvalgets møte 
1.6.2018 i Bamble Rådhus. Møtet starter kl. 09:00. Er det et passende tidspunkt for dere å komme, 
eller passer det bedre noe senere på formiddagen? 
 
Vi ser frem til rask tilbakemelding på vår henvendelse. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Benedikte Muruvik Vonen 
Rådgiver 
 
Temark 
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Mobil: 90589043 
Epost: benedikte.vonen@temark.no 
Hjemmeside: www.temark.no 
 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 
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Renovasjon i Grenland IKS  
- anskaffelser og selvkost 

 
2017 :: 406 005 
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 

andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører selskapskontroll (eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon) innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 

Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, 

og har bred kompetanse innen offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i 

samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 

001) og anerkjente normer og anbefalinger for eierstyring og selskapskontroll. Vi 

samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold 

kommunerevisjon.  

 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalgene i Skien i sak 70/16, Porsgrunn i sak 

43/16, Bamble i sak 51/16 og Siljan i sak 3/17, jf. kommuneloven § 77 nr. 5 og 

kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. 

 

Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner eier Renovasjon i Grenland IKS (RiG). I 

følge selskapsavtalen er formålet til RiG å «bidra til kostnads- og miljøeffektiv drift av 

husholdningene og hyttenes renovasjonsordning.» RiG skal ivareta eierkommunenes 

behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, 

hytter og kommunale virksomheter. Selskapet ble opprettet i 2014. 

 

 

Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om 

offentlige anskaffelser? 

 Sikrer RiG IKS selvkost i renovasjonstjenestene? 

 Har RiG IKS riktig behandling av selvkostfond? 

 

Konklusjoner 
Alle anskaffelser hos eksterne leverandører har vært basert på konkurranse, så langt 

det er mulig. Flere av anskaffelsene er ikke dokumentert med protokoll, slik 

regelverket krever.  

 

Avtalene med eierkommunene er i samsvar med praksis for egenregi. RiG har avtaler 

med Bjorstaddalen Husholdning AS, som er en del av Bjorstaddalen Avfallsselskap AS 

som igjen er heleid av Skien kommune. Disse avtalene er ikke i samsvar med praksis for 

egenregi. Det pågår en prosess for å ordne opp i avtalene. 

 

RiG sikrer i stor grad selvkost gjennom å fordele kostnader basert på størrelsen på 

abonnentenes beholdere i de ulike kommunene. Det er uklart om metoden for 

fordeling av felleskostnader som er konkretisert i selskapsavtalen er i samsvar med 

selvkostreglene.   

 

RiG fakturerer kommunene for underskudd og krediterer kommunene for overskudd. 

Dermed har de ikke egne fond. Dette er lovlig behandling av midlene.  
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Anbefalinger 
Vi anbefaler at RiG 

 skjerper rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser, 

 fullfører opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og 
vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en 

kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost. 

 

 

Skien 13.09.2017 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalgene i Skien i sak 70/16, Porsgrunn i sak 

43/16, Bamble i sak 51/16 og Siljan i sak 3/17, jf. kommuneloven § 77 nr. 5 og 

kontrollutvalgsforskriften kapittel 6.  

 

Selskapskontrollen er gjennomført som forvaltningsrevisjon i selskap, jf. 

kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd og RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon.  

 

1.2 Bakgrunn 
Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner eier Renovasjon i Grenland IKS (RiG). I 

følge selskapsavtalen er formålet til RiG å «bidra til kostnads- og miljøeffektiv drift av 

husholdningene og hyttenes renovasjonsordning.» RiG skal ivareta eierkommunenes 

behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, 

hytter og kommunale virksomheter. Selskapet ble opprettet i 2014. 

 

Renovasjonsordningen er lik i de fire kommunene. Her kommer en kort oversikt. 

Innbyggerne sorterer plastavfallet i blå poser, matavfallet i grønne poser og 

restavfallet i hvite/vrengte poser og legger disse i samme beholder. Disse posene blir 

sortert i et optisk sorteringsanlegg. Innbyggerne har egne beholdere til papir og papp. 

Det er returpunkter for glass og metall rundt om i kommunene.  

 

Det er fire gjenvinningsstasjoner der innbyggerne kan levere avfall i Grenland, Eik i 

Bamble kommune, Pasadalen i Porsgrunn kommune, Rødmyr og Bjorstaddalen i Skien 

kommune. RiG har avtale med Bamble kommune om drift av Eik. Bilfinger Industrial 

Services IM AS driver Rødmyr og Pasadalen på oppdrag fra RiG. Bjorstaddalen blir 

drevet av Bjorstaddalen Husholdning AS på oppdrag fra Skien kommune. RiG 

orienterer om alle gjenvinningsstasjonene på sine nettsider, og har ansvar for den 

videre behandlingen av avfallet som er tatt imot på alle gjenvinningsstasjonene.  

 

RiG har ansvar for drift av anlegget med optisk sortering av de blå, grønne og hvite 

posene. Anlegget er eid av de samme fire eierkommunene som et tingsrettslig sameie. 

Anlegget ligger på en tomt som er eid av Skien kommune og leid ut til Bjorstaddalen 

Avfallsanlegg AS, som er heleid av Skien kommune. Oppgaven med å drifte dette 

anlegget har Bjorstaddalen Husholdning AS, som eies av Bjorstaddalen Avfallsselskap 

AS.  
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Med unntak av Skien kommune, har RiG ansvar for å hente husholdningsavfallet til alle 

abonnenter til eierkommunene. I Skien har RiG ansvar for å hente husholdningsavfall i 

72 % av kommunen, mens Bjorstaddalen Husholdning AS har ansvar for å hente 

husholdningsavfall i 28 % av kommunen.  

 

Det finnes mer informasjon renovasjonsløsningene i Grenland på www.rig.no. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om 

offentlige anskaffelser? 

 Sikrer RiG IKS selvkost i renovasjonstjenestene? 

 Har RiG IKS riktig behandling av selvkostfond? 

Offentlige anskaffelser og selvkost er regulert gjennom lover, forskrifter og veiledere. I 

tillegg er RiG medlem av GKI og skal forholde seg til GKIs innkjøpsreglement. 

Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra disse reglene. 

Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i 

vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.4 Avgrensning 
Vi har undersøkt selvkostberegningen for 2016.  

 

Hver kommune skal ha egne selvkostberegninger for renovasjon. Disse beregningene 

er basert på kommunens utgifter til RiG. Tilleggskostnader kan variere, ettersom hvilke 

ordninger som er i den enkelte kommune. Rapporten omhandler ikke 

selvkostberegningene på renovasjon i den enkelte kommune.   

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Rapporten bygger på skriftlig dokumentasjon som dokumentasjon på 

anskaffelsesprosessene og selskapets selvkostberegning. Vi har hatt et oppstartsmøte 

med daglig leder i RiG, og hatt løpende kontakt gjennom prosessen. 

  

Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. 

                                                      
1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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1.6 Høring 
Rapporten er sendt på høring 28.08.2017. Høringen har ført til endringer i data om 

gjenvinningsstasjonene. Selskapets høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.  
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2 Offentlige anskaffelser 
Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om 
offentlige anskaffelser? 

Fra 1.1.2017 trådte nye regler for offentlige anskaffelser i kraft. Fagansvarlig for 

kontrakter og innkjøp ble ansatt våren 2016. Fagansvarlig har ikke grunnleggende 

opplæring i anskaffelsesreglene, men har deltatt på dagskurs om endringene i 

anskaffelsesforskriften. Utover dette har ansatte i RiG ikke fått opplæring om 

endringene i regelverket.  RiG vil i tiden fremover benytte et advokatfirma for å sikre at 

anskaffelser skjer i samsvar med nytt regelverk, men vil utarbeide 

kravsspesifikasjonene selv. RiG er medlem hos GKI2 og benytter deres rammeavtaler. 

Av og til innhenter RiG råd fra GKI. De nye anskaffelsesreglene hever terskelverdiene 

og åpner for større frihet og enklere anskaffelsesprosesser. RiG ser regelendringene 

som en mulighet til å ha større frihet ved å ha færre rammeavtaler (ikke inngå nye 

rammeavtaler når de nåværende løper ut), og heller innhente tilbud fra leverandører 

som er spesialister på hver enkelt tjeneste/vare.  

 

Vi har undersøkt om et utvalg anskaffelser i 2016 ble gjort i samsvar med dagjeldende 

regelverk. Vi har bedt om dokumentasjon på anskaffelsen av 12 kontrakter. For 

nærmere beskrivelse av hvordan vi har plukket leverandører, se vedlegg 3 om metode.  

 

2.1 Konkurranse i enhver anskaffelse 
 

Kriterier: 

 Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse3.  

 Tjenester fra RiGs eierkommuner og fra selskap med samme eierkommuner som 
RiG kan kjøpes i egenregi 

 For anskaffelser over 100 000 kroner skal det føres protokoll. 

 Anskaffelser til en verdi av over 500 000 u/mva skal være lyst ut i samsvar med 
kravene i forskriften. 

 

 

 

 

                                                      
2 Grenlandkommunenes innkjøpsenhet 

3 LOA § 5 andre ledd. 
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Anskaffelser fra eierkommunene 
RiG har følgende avtaler med eierkommunene:  

 

Avtale med Bamble kommune om drift av Eik gjenvinningsstasjon og renhold rundt 

returpunktene i Bamble.  

 

Skien kommune: 

 Post og arkiv 

 Lønn og regnskap 

 IT-løsninger 

 

Alle disse avtalene er tjenesteytingsavtaler. 

 

 

Anskaffelser fra offentlig eide selskap 
Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS er heleid av Skien kommune. Selskapet har to 

datterselskap, Bjorstaddalen Husholdning AS og Bjorstaddalen Næring AS. RiG har 

følgende avtaler med datterselskapene i Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS: 

 

1. Avtale med Bjorstaddalen Husholdning AS om praktisk drift av anlegget for 

optisk sortering av husholdningsavfall.  

2. Avtale med Bjorstaddalen Husholdning AS om drift av Bjorstaddalen 

gjenvinningsstasjon 

3. Avtale med Bjorstaddalen Næring AS om pressing av plast 

4. Avtale med Bjorstaddalen Næring AS om omlasting av hytteavfall, usortert 

avfall og skjærgårdsavfall 

 

Det er en prosess i gang for å endre den første avtalen til en enerettsordning. Det er 

ventet at bystyret i Skien kommune vil behandle sak om tildeling av enerett i løpet av 

høsten 2017. Dersom enerett tildeles RiG, vil RiG kunne tildele enerett til oppdraget 

videre. 

 

Den andre avtalen er en avtale om drift av Bjorstaddalen gjenvinningsstasjon 

tilsvarende avtalen mellom Bamble og RiG om drift av Eik gjenvinningsstasjon.  

 

Den tredje avtalen om pressing av plast har vært lyst ut på Doffin og TED. Vi har ikke 

mottatt protokoll, men har fått en evaluering av tilbudene.  

 

Den fjerde avtalen gjelder hytteavfall, usortert avfall og en mindre mengde med avfall 

fra Skjærgårdstjenesten. Oppdraget er ikke konkurranseutsatt. Daglig leder opplyser at 
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Bjorstaddalen Næring AS er den eneste leverandøren i Grenland som har tillatelse til 

omlasting av denne type avfall. Avtalen er anslått til å ha en verdi på i underkant av kr 

500 000 i året. 

 

Anskaffelser fra private 
Tabellene under viser hvilke anskaffelser vi har undersøkt og hva vi har funnet.  

 
Tabell 1 Varer og tjenester over kr 500 000 

Varer og tjenester Verdi Utlysning i 
Doffin/TED 

Protokoll 

Drift av Pasadalen og Rødmyr  41 000 000 - 57 000 000 x Evaluering 

Lagerhold 6 000 000 - 9 000 000 x Evaluering 

Biogass                            1 600 000  x x 

Transport og behandling av restavfall 6 000 000 - 10 000 000 x x 

Papp Over EØS-terskelverdi x x 

Rene masser Over EØS-terskelverdi x x 

Farlig avfall Over EØS-terskelverdi x x 

Transport av matavfall Over EØS-terskelverdi x x 

Kommunikasjon og utforming av 
reklamemateriell 

                           1 500 000  x x 

 

 

 
Tabell 2 Varer og tjenester under kr 500 000 

Varer og tjenester Verdi Konkurranse Protokoll 

Asbest  Under 500 000  x Evaluering 

Fagsystem  Under 500 000  x Evaluering 

Produksjon og montering av 
reklamemateriell 

                               300 000  
  

 

 

Alle anskaffelser i undersøkelsen over kr 500 000 (9 stykker) har vært utlyst på Doffin 

og/eller TED. 

 

Vi har sett protokoll på 7 av de 12 innkjøpene vi har undersøkt.  

 

Protokollen skal inneholde opplysninger om blant annet beskrivelse av det som skal 

anskaffes, anslått verdi på kontrakten, begrunnelse for valgte prosedyrer, navn på alle 

som har levert tilbud og underskrift. For 4 av innkjøpene har vi mottatt evaluering av 

leverandørene. Evalueringene er vurderinger av anbudene mot hverandre og opp mot 

utlysning.  
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For et av innkjøpene foreligger det ingen skriftlig dokumentasjon av prosessen. 

Innkjøpet gjaldt kjøp av reklameplass på busser i Grenland i forbindelse med overgang 

til biogass. Nettbuss Sør AS har inngått avtale med en leverandør om  

salg/produksjon/montering av reklame på bussene i Grenland. RiG har derfor kjøpt 

tjenesten direkte fra denne leverandøren, jf anskaffelsesforskriften § 5-2 nr. 1 bokstav 

a). 

 

For to av innkjøpene under kr 500 000 er det arrangert minikonkurranser der tre 

leverandører ble invitert til å gi tilbud.  

 

RiG hatt en klagesak i forbindelse med anskaffelsene. Tilbyderen var avvist som ikke 

kvalifisert. Selskapet var nystiftet og fremla ikke tilstrekkelig dokumentasjon av 

kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget. I tillegg avvek tilbudet fra 

konkurransens kravspesifikasjon på flere punkter. Tilbyderen klaget til KOFA, som 

avviste klagen. Daglig leder opplyser at utover denne saken har det ikke kommet 

klager på RiGs anskaffelser.  

 

 

2.2 Revisors vurdering av 

Anskaffelser fra eierkommunene 
Avtalene med eierkommunene er i samsvar med praksis for egenregi. RiG kan etter 

nye anskaffelsesregler fortsette å kjøpe tjenester i egenregi fra sine eierkommuner.4 

Videre kan RiG eventuelt kjøpe tjenester fra andre rettssubjekt som de samme 

eierkommunene kontrollerer.5  

 

Anskaffelser fra offentlig eid selskap 
Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS er eid av Skien kommune alene. Avtalene mellom RiG 

IKS og datterselskapene i Bjorstadalen Avfallsanlegg AS er derfor ikke i samsvar med 

vilkårene for egenregi.  

 

RiG IKS og eierkommunene har satt i verk en prosess for å rette opp dette når det 

gjelder avtalen om drift av det optiske sorteringsanlegget. Det er foreslått å etablere 

en enerettsordning for denne tjenesten. Det er planlagt at nødvendige vedtak om 

enerett skal behandles politisk i løpet av høsten.  

 

                                                      
4 FOA § 3-1 tredje ledd bokstav a 
5 FOA § 3-1 tredje ledd bokstav b 
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Avtalen om pressing av plast med Bjorstaddalen Næring AS er konkurranseutsatt. 

Anskaffelsen er ikke dokumentert med protokoll, men anskaffelsen er ellers i samsvar 

med regelverket.  

 

Avtalen om omlasting av hytteavfall, usortert avfall og skjærgårdsavfall kan etter RiGs 

oppfatning bare leveres av en leverandør. Denne begrunnelsen gir rom for direkte 

anskaffelse, jf. anskaffelsesforskriften § 2-1 (1) a), men vurderingen og avgjørelsen 

skulle vært dokumentert i en protokoll.  

 

Anskaffelser fra andre leverandører 
I følge våre undersøkelser er alle anskaffelsene basert på konkurranse så langt det har 

vært mulig.  

 

Protokoll 
Etter vår vurdering har ikke RiG gode nok rutiner for å føre protokoll som 

dokumenterer anskaffelsene. Bare litt over halvparten av de innkjøpene som vi har 

undersøkt er dokumentert med protokoll i samsvar med kravene i 

anskaffelsesforskriften. En del innkjøp er dokumentert ved evalueringer av tilbudene. 

Innholdsmessig tilfredsstiller ikke disse evalueringene kravene til protokoll. 

 

Protokoll skal også føres i de tilfellene hvor det ikke er aktuelt å gjennomføre 

konkurranse, for å dokumentere hva som er årsaken til direkteanskaffelsen.  

 

Utlysning  
Alle innkjøpene vi har funnet over kr 500 000 har vært kunngjort på Doffin og 

eventuelt TED.  
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3 Selvkost 
 

Sikrer RiG selvkost i renovasjonstjenestene? 

3.1 Kostnader som kan henføres til tjenesten 
Kriterium: 

Alle kostnader som inngår i selvkostberegningene skal kunne henføres til den 

aktuelle selvkosttjenesten. 

 

Alle utgifter som RiG har er knyttet til renovasjonstjenester. Alle utgifter er derfor 

direkte utgifter, ingen utgifter er indirekte, slik dette er definert i veilederen.  Om 

utgiftene kan henføres til tjenesten eller ikke vil derfor være et spørsmål om utgiftene 

er knyttet til husholdningsavfall eller næringsavfall. Det vil også være et spørsmål om 

hvordan utgiftene kan knyttes til den tjenesten som den enkelte kommune får.  

 

 

3.2 Skille mellom husholdning og næring 
Kriterium:  

RiG skal dokumentere et skille mellom kostnader knyttet til husholdning og næring 

 

RiG organiserer henting av avfall hos både husholdninger og de fleste kommunale 

virksomheter. Avfallet fra de kommunale virksomhetene er definert som næringsavfall, 

og dermed en aktivitet som ikke er omfattet av selvkostberegningene. 

 

RiG har en oversikt over abonnenter, der antall beholdere og volumet på disse er 

spesifisert. Basert på kunnskapen om antall beholdere og volumet på disse, har RiG 

laget et regneark som har beregnet prosentvis hvor mye de henter fra 

næringsvirksomhet i forhold til totale menger avfall målt i tonn. For 2016 var 

fordelingen 15 % til næring. Daglig leder i RiG opplyser at oversikten oppdateres en 

gang i året.  

 

3.3 Fordeling mellom kommunene 
Kriterium: 

Kostnadene skal fordeles til kommunene etter bruk av tjenestene 

 

Eierkommunene i RiG har ulike folketall. I tillegg er det mange andre faktorer som 

innebærer at kommunene benytter tjenestene fra RiG ulikt. Et eksempel er 

hytterenovasjon, som er omfattet av selvkosttjenesten. Alle kommunene har hytter, 
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men det er spesielt mange i Porsgrunn og Bamble. Bamble kommune har helårs 

hytterenovasjon, og har beholdere ute ved hver hytte.6 Porsgrunn kommune har 

oppsamlingspunkter for hyttene og disse blir bare tømt i sesongen.   

 

Et annet eksempel på forskjellig bruk er at Siljan, Porsgrunn og Bamble bruker RiG til å 

hente alt husholdningsavfall. I Skien kommune henter RiG avfallet hos 72 % av 

abonnentene, mens Bjorstaddalen Husholdning AS henter hos 28 % av abonnentene.  

 

RiG har ved hjelp av konsulentselskapet Evidan Momentum utarbeidet en 

selvkostberegning. Den tar utgangspunkt i alle kontoene i regnskapet til RiG, en rad for 

hver konto. Det er en kolonne for abonnenter (husholdning) og en kolonne for næring 

for hver av kommunene, åtte kolonner til sammen. Det som er bokført på hver konto 

blir fordelt ved hjelp av fordelingsnøkler til hver av kommunenes kolonne for næring 

eller abonnenter ettersom hvilken type kostnad det dreier seg om.  

 

 

3.4 Bruk av fordelingsnøklene 
Selskapsavtalen regulerer hvordan kostnadene skal fordeles. I samsvar med 

selskapsavtalen7 har faste utgifter til administrasjon, kontor og investeringer blitt 

fordelt mellom kommunene slik: 

 85 % av utgiftene blir fordelt etter folketall i hver kommune 

 15 % av utgiftene blir fordelt etter antall deltakere (fordelt likt på 4 

deltakerkommuner) 

 

Videre sier selskapsavtalen at «variable kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester 

mv. faktureres den enkelte kommune etter faktisk forbruk der det er mulig. Annet 

fordeles etter folketall». 

 

Disse formuleringene er for tiden til juridisk vurdering. RiG er usikre på om det er i 

samsvar med veilederen å fordele kostnader 

 likt på alle kommunene, uavhengig av faktisk bruk (delt på 4) 

 etter folketall, siden dette ikke fanger opp blant annet hytter og studenter 

 

Daglig leder opplyser at selskapsavtalen vil bli lagt fram for politisk behandling når den 

er ferdig vurdert og eventuelt revidert. 

                                                      
6 RiG har et prosjekt i Bamble for å vurdere muligheter for effektivisering av hytterenovasjon. Blant 

annet skal man kanskje ha adgangskontroll på beholderne og mulighet for å måle mengden i 

beholderne. 
7 Vedtatt av representantskapet 06.01.2015 i sak 03/2015 
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Rig har fordelt kostnader ved hjelp av følgende fordelingsnøkler:  

 Faste kostnader 

 Folketall 

 Folketall uten næring 

 Porsgrunn 15 % næring (tilsvarende for hver av kommunene) 

 Porsgrunn abonnenter (tilsvarende for hver av kommunene) 

 Porsgrunn Næring (tilsvarende for hver av kommunene) 

 

Disse vil bli nærmere beskrevet nedenfor, hvordan de er beregnet og hvordan de 

brukes.  

 

Fordelingsnøkkelen «Faste kostnader» er basert på den kostnadsfordelingen som er 

regulert i selskapsavtalen. Her har RiG først regnet ut kommunenes andel av 85 % / 15 

%, i samsvar med selskapsavtalen. Deretter beregnes og trekkes fra den prosentandel 

som er kostnader til håndtering av kommunalt næringsavfall. Denne 

fordelingsnøkkelen gir én prosentandel av kostnadene på husholdning i alle 

kommunene og en annen på næring i alle kommunene. Denne fordelingsnøkkelen er 

brukt blant annet på alle lønnskontiene, leie av lokalene til administrasjon og 

kostnader til dataprogrammer. 

 

Fordelingsnøkkelen «Folketall» er først beregnet ut fra andel av folketall i hver 

kommune, så beregnet hvor stor andel som skal dekke utgifter til håndtering av 

næringsavfall i samsvar med oversikten som er beskrevet i kapittel 3.2. Denne 

fordelingsnøkkelen er gir en prosentandel av kostnadene på husholdning i alle 

kommunene og næring i alle kommunene. På de fleste kostnadene til poser og sekker, 

og det meste av kostnadene til annonser og informasjon, kostnader til inventar og 

utstyr brukes fordelingsnøkkelen «folketall».  

 

Fordelingsnøkkelen «folketall uten næring» fordeler kostnader til husholdning etter 

andel av folketallet i de ulike kommunene, men ikke til næring. Denne 

fordelingsnøkkelen er brukt på noe forbruksmateriell og leie av deler av lokalene. 

 

RiG har kontoer i sitt regnskap som er knyttet til den enkelte kommune. Dermed kan 

RiG bokføre utgifter og inntekter som er direkte knyttet til en kommune direkte på en 

konto som tilhører kommunen. RiG ha kontoer for «Utgifter til drift og vedlikehold av 

egne og leide transportmidler», en til hver av kommunene tilsvarende kontoene «kjøp 

fra andre». Dette er noen av de største kontoene i regnskapet, der kostnadene knyttes 

direkte til den enkelte kommune.  
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Tilsvarende finnes det kontoer i regnskapet som bare er knyttet til næringsavfall eller 

husholdningsavfall. 

 

Fordelingsnøkkelen «Porsgrunn 15 % næring» fordeler kostnader bare til Porsgrunn 

kommune, 15 % av kostnadene til næring, 85 % til abonnentene. Denne 

fordelingsnøkkelen er knyttet til kontoer der det er ført kostnader som bare tilhører 

Porsgrunn kommune. Hver av kommunene har en slik fordelingsnøkkel, som knyttes til 

tilsvarende kontoer.  

 

Fordelingsnøkkelen «Porsgrunn abonnenter» gir alle kostnadene på kontoen til 

abonnentene i Porsgrunn. Tilsvarende vil fordelingsnøkkelen «Porsgrunn Næring» 

legge alle kostnadene på en konto til kolonnene for næringsavfall i Porsgrunn. Alle 

kommunene har slike fordelingsnøkler. De knyttes til kontoer for blant annet kjøp av 

lisenser og programvare, eller reklame. 

 

3.5 Resultat av selvkostberegningene 
Når selvkostberegningene er gjennomført, sender RiG en oversikt til kommunene som 

viser hvor mye de har beregnet at hver kommune har brukt til håndtering av 

husholdningsavfall og til håndtering av næringsavfall. 

 

Etter at alle kostnadene var fordelt i 2016 hadde de ulike kommunene fått følgende 

andeler av kostnadene:  

 
 

 Andel av 
kostnadene  

 Eierandel   

Skien 45 % 50,31 % 

Bamble 18 % 13,51 % 

Porsgrunn 35 % 33,85 % 

Siljan 3 % 2,33 % 

 

Som vi ser har Skien kommune fått en lavere andel av utgiftene enn eierandelen skulle 

tilsi. Dette skyldes blant annet at Bjorstaddalen Husholdning AS henter 

husholdningsavfallet i deler av kommunen. Bamble kommune har fått høyere andel av 

kostnadene, og det skyldes blant annet omfattende hytterenovasjon.  

 

 

 

 

RiG får sine inntekter fra driftstilskudd fra eierne. Eierne betaler inn i samsvar med 

hvor store eierandeler de har i selskapet, som er vist i kolonnen til høyre. Eierandelene 
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er basert på innbyggertall 1.1.2012. Hvordan disse differansene mellom andel av 

driftstilskudd og eierandel blir behandlet, framgår i kapittel 4 om selvkostfond. 

 

3.6 Gjenvinningsstasjonene 
RiG har en avtale med Bamble kommune om drift av gjenvinningsstasjonene Eik og har 

hatt en tilsvarende avtale med Bjorstaddalen Husholdning AS om drift av 

gjenvinningsstasjonen i Bjorstaddalen. Avtalene legger til grunn at det skal føres et 

eget regnskap for gjenvinningsstasjonen. Regnskapet belastes med faktisk bruk av 

antall timer medarbeiderne har jobbet og antall maskintimer. Det skal utarbeides en 

prisliste årlig i samsvar med kontrakten.  

 

RiG sa opp avtalen med Bjorstaddalen Husholdning AS høsten 2016.8   

 

3.7 Revisors vurdering 
Alle kostnader i RiG sitt regnskap er relatert til renovasjon. Om kostnadene kan knyttes 

til selvkosttjenesten er avhengig av om de kan knyttes til renovasjon hos 

husholdningene og at de kan fordeles riktig mellom de enkelte kommunene i 

ordningen.  

 

RiG kan dokumentere hvordan de beregner hvor stor andel av avfallet som blir hentet 

fra husholdninger og hvor stor andel som blir hentet fra næring målt i tonn. Denne 

fordelingen kan RiG dokumentere pr kommune. Dokumentasjonen er basert på RiGs 

oversikt over abonnenter, beholdere og volumet på beholderne hos hver abonnent. 

Dette gir et godt grunnlag for å fordele kostnadene. 

 

Selskapsavtalen definerer hvilke kriterier som skal legges til grunn når RiG fordeler 

kostnader mellom kommunene: faste utgifter etter en definert fordelingsnøkkel, så 

langt som mulig etter faktisk bruk og ellers etter folketall. Vi mener RiG i hovedsak har 

fulgt kriteriene i selskapsavtalen i sine selvkostberegninger. Det er usikkert om 

kriteriene for å fordele kostnadene er i samsvar med retningslinjene for selvkost, og 

dette er for tiden til juridisk vurdering.   

 

Avtalen om Eik gjenvinningsstasjon sikrer at det føres et eget regnskap. Metoden med 

å utarbeide timesatser er ikke i samsvar med veilederen. Veilederen anbefaler at en 

andel av totalkostnaden ved å eie og bruke maskinen og å ha ansatte som er ført i 

kommunens regnskap. Selv om det er lite sannsynlig, kan man risikere at kostnaden 

blir for høy eller for lav, avhengig av om den avtalte timesatsen er riktig.   

                                                      
8 Gjenvinningsstasjonen i Bjorstaddalen blir drevet i 2017 på oppdrag fra Skien kommune. 
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4 Selvkostfond 
 

Har RiG riktig behandling av selvkostfond? 

Kriterier: 

Overskudd på selvkosttjenestene skal som hovedregel være i kommunen som har 

gebyrinntektene. 

Overskudd på selvkosttjenestene kan avsettes i fond i selskap. 

 
RiG har ikke fond. RiG beregner om hver av kommunene har fått tjenester i forhold til 

hva de betaler i tilskudd. Overskudd har blir betalt tilbake til kommunene og 

underskudd har blitt fakturert kommunene. I 2015 gikk alle kommunene med 

underskudd. I 2016 gikk Skien og Porsgrunn med overskudd, mens Bamble og Siljan 

gikk med underskudd. 

 

Eventuelle fond på renovasjon er i kommunenes regnskap pr 31.12.2016: 

 Skien har fond på kr 4 667 000 

 Porsgrunn har fond på kr 4 326 000 

 Bamble har fond på kr 4 490 000 

 Siljan har negativt fond på kr - 830 000 (memoriakonto) 

 

4.1 Revisors vurdering 
RiG har ikke egne fond. Dette er lovlig behandling av overskudd og underskudd på 

selvkosttjenestene for selskapet.  
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 
Alle anskaffelser hos eksterne leverandører har vært basert på konkurranse, så langt 

det er mulig. Flere av anskaffelsene er ikke dokumentert med protokoll, slik 

regelverket krever.  

 

Avtalene med eierkommunene er i samsvar med praksis for egenregi. RiG har avtaler 

med Bjorstaddalen Husholdning AS, som er en del av Bjorstaddalen Avfallsselskap AS 

som igjen er heleid av Skien kommune. Disse avtalene er ikke i samsvar med praksis for 

egenregi. Det pågår en prosess for å ordne opp i avtalene. 

 

RiG sikrer i stor grad selvkost gjennom å fordele kostnader basert på størrelsen på 

abonnentenes beholdere i de ulike kommunene. Det er uklart om metoden for 

fordeling av felleskostnader som er konkretisert i selskapsavtalen er i samsvar med 

selvkostreglene.   

 

RiG fakturerer kommunene for underskudd og krediterer kommunene for overskudd. 

Dermed har de ikke egne fond. Dette er lovlig behandling av midlene.  

 

5.2 Anbefalinger 
 

Vi anbefaler at RiG 

 skjerper rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser, 

 fullfører opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og 

 vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre 

en kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost.  
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Litteratur og kildereferanser 
 

Lover og forskrifter: 

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner 

 

 Lov 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven) 

 Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall 

 

 Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (opphevet fra 1. januar 2017) 

 Forskrift 7. april 2006 nr. 974 om offentlige anskaffelser (opphevet fra 1. januar 

2017) 

 

 

Offentlige dokument: 

 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjeldende 

fra 01.01.2015. 

 Veileder M-258/2014 Beregning av kommunale avfallsgebyrer, 

Miljødirektoratet  

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Regnskapsrapporteringen i 

KOSTRA – Veiledning – Regnskapsåret 2016 

 

 

 

Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra selskapet 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring  
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Vedlegg 1: Selskapets høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
RiG er eid av Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner. Formålet er blant annet at 

RiG skal «bidra til kostnads- og miljøeffektiv drift av husholdningene og hyttenes 

renovasjonsordning».9 Som et offentlig selskap skal RiG følge reglene om offentlige 

anskaffelser. I tillegg skal RiG i stor grad ivareta eierkommunenes rettigheter og 

forpliktelser til å drive med renovasjon for husholdninger.  

 

 

Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om 
offentlige anskaffelser? 

Grunnleggende krav til anskaffelser 
Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, detaljert og i stadig endring. Ny 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 01.01.2017. Innkjøp som er 

kunngjort i 2017 skal følge den nye loven. På tidspunktet for denne undersøkelsen 

hadde ikke RiG gjennomført noen anskaffelser i 2017 som var ferdigstilt og egnet for 

kontroll. Vi har derfor undersøkt anskaffelser fra 2016, og dermed utledet 

revisjonskriterier fra de anskaffelsesreglene som gjaldt fram til 31.12.2016.  

 

De grunnleggende prinsippene som gjelder for alle anskaffelser fant vi i lov om 

offentlige anskaffelser § 5 og forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1. Dette gjelder 

blant annet kravene til konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, 

likebehandling av leverandører, forutberegnlighet, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet.10  

 

Et av de grunnleggende kravene til alle anskaffelser er gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet. For anskaffelser over kr. 100 000 eks. mva. skal det føres en skriftlig 

protokoll som skal dokumentere anskaffelsesprosessen, jf. forskriften § 3-2. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 

forskriften vedlegg 3 eller 4. 

 

Anskaffelser til en verdi over kr. 500 000 eks. mva. skal som hovedregel kunngjøres og 

følge tillatte anskaffelsesprosedyrer etter reglene i anskaffelsesforskriften del I og II. 

Forskriften del I og del III gjelder kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,75 

millioner kroner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og 44 millioner kroner 

                                                      
9 Selskapsavtale for RiG IKS, punkt 2.1 
10 I ny lov er dette omtalt i § 4. I § 5 omtales miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn. 
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ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter.11 Terskelverdiene er regulert i 

anskaffelsesforskriften § 2-112. 

 

Gjennom praksis har det vært åpning for at visse former for samarbeid i offentlig 

sektor kan skje uten hinder av anskaffelsesreglene. Dette er formalisert og utvidet i de 

nye anskaffelsesreglene, jf. kapittel 3 i forskrift om offentlige anskaffelser 12. august 

2016, i kraft fra 1. januar 2017. Et offentlig eid selskap kan etter de nye 

anskaffelsesreglene kjøpe tjenester i egenregi (dvs. uten konkurranse) fra sine 

eierkommuner (FOA § 3-1 tredje ledd bokstav a). Et offentlig eid selskap kan også 

kjøpe tjenester i egenregi fra andre rettssubjekt som de samme eierkommunene 

kontrollerer (FOA § 3-1 tredje ledd bokstav b). 

 

De nye reglene åpner ikke for at et selskap som RiG kan kjøpe tjenester fra andre 
offentlige selskap som har andre eller flere eiere enn RiG. I en utredning av adv. Hjorth 
for dep. I 2014 står det følgende: 
 

Dersom selskapene bare delvis kontrolleres av de samme eierne, er det vår 
vurdering at hensynene bak kontroll- og aktivitetskriteriet kan tilsi at unntaket 
ikke bør kunne komme til anvendelse. Følgelig er det etter vår oppfatning svært 
usikkert at et selskap som er eid av kommune A og kommune B kan samarbeide 
med et selskap som er eiet bare av den ene kommunen, eller med et selskap 
eiet av de samme kommunene og kommune C. Når samarbeidspartene bare 
delvis er kontrollert av de samme oppdragsgiverne, kan man ikke oppstille 
samme presumsjon for interesselikhet mellom dem. I disse tilfellene vil det 
også være meget usikkert hvordan en eventuell aktivitetsvurdering skal foretas. 
Unntakets rekkevidde blir også uklart om det åpnes for at samarbeid mellom 
aktører som bare delvis kontrolleres av de samme eierne.  
Etter vårt syn er det tryggest å forbeholde anvendelsen av unntaket for utvidet 
egenregi for de tilfeller der selskapene som samarbeider eies av én og samme 
eier. Det kan imidlertid ikke utelukkes at unntaket vil kunne komme til 
anvendelse også i tilfeller selskapene som ønsker å samarbeide eies av flere 
eiere. Unntakets anvendelse bør i så fall etter vårt syn i slike tilfeller begrenses 
til de tilfellene der eierskapet i selskapene er identisk – altså der selskapene 
kontrolleres av akkurat de samme eiere i fellesskap. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Unntak for uprioriterte tjenester, jf. forskriften vedlegg 6. 
12 Med nytt regelverk er terskelverdiene hevet. 
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På denne bakgrunnen har vi utledet følgende revisjonskriterier:  

 Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse13.  

 Tjenester fra RiGs eierkommuner og fra selskap med samme eierkommuner som 
RiG kan kjøpes i egenregi 

 For anskaffelser over 100 000 kroner skal det føres protokoll. 

 Anskaffelser til en verdi av over 500 000 u/mva skal være lyst ut i samsvar med 
kravene i forskriften. 

 

Sikrer RiG selvkost i renovasjonstjenestene? 

Krav om selvkost 
Etter forurensningsloven § 30 plikter kommunen å sørge for innsamling av 

husholdningsavfall og mottak av farlig avfall fra husholdningene. I tillegg skal 

kommunen sørge for anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall, jf. 

forurensningsloven § 29.  

 

Denne lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall skal finansieres gjennom 

avfallsgebyr, jf. forurensingsloven § 34. Gebyrinntektene skal dekke kommunens 

utgifter til husholdningsrenovasjon, men kan ikke overstige disse utgiftene. Når 

kommunen skal beregne selvkost, må kommunen finne de merkostnadene som 

kommunen har ved å yte husholdningsrenovasjonen.  

 

Våre revisjonskriterier bygger på de to veilederne om selvkost: en generell for alle 

selvkosttjenester, utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H-

3/14) og en veileder om selvkost på renovasjonstjenester som er utarbeidet av 

Miljødirektoratet (M-258/2014). 

 

Merkostnaden ved å yte husholdningsrenovasjon består av direkte kostnader, 

indirekte kostnader og kapitalkostnader. Hovedregelen er at kostnader til arbeid, varer 

og tjenester for kan knyttes direkte til produksjon av selvkosttjenesten alltid kan legges 

inn selvkostberegningen. Dette kalles direkte kostnader. 

 

En kommune ville hatt indirekte kostnader som er ført på andre KOSTRA-funksjoner, 

for eksempel kostnader til regnskapsavdelingen og IT-avdelingen. Dette er ikke 

relevant for RiG, i og med at alle kostnader hos RiG er direkte kostnader knyttet til 

tjenesteproduksjonen.  

 

                                                      
13 LOA § 5 andre ledd. 
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Kapitalkostnadene er knyttet til bruk av egne anleggsmidler, og skal beregnes på 

grunnlag av de faktiske investeringskostnadene. Kommunen skal beregne lineære 

avskrivninger14 av anleggene. Avskrivingene starter normalt året etter at 

investeringsprosjektet er ferdigstilt.  

 

Kommunen skal også beregne en rentekostnad for investeringskostnadene. Veilederen 

anbefaler å basere rentekostnaden på 5-årig swap-rente15 pluss et tillegg på ½ 

prosentpoeng.  

 

Skille næring og husholdning 
Dersom kommunen eller renovasjonsselskapet tilbyr tjenester knyttet til næringsavfall, 

så skal kostnader og inntekter fra dette holdes adskilt fra kostnader og inntekter fra 

tjenester knyttet til husholdningsavfallet. Inntekter fra og utgifter til håndtering av 

næringsavfall er ikke en del selvkosttjenesten, og skal ikke være en del av beregningen. 

 

Når virksomheten er involvert i næringsaktivitet i tillegg til å håndtere lovpålagt 

husholdningsavfall, må selskapsorganenes kostnader fordeles forholdsmessig for de 

forskjellige aktivitetene. I avfallsforskriften § 15-4 stilles det krav til at det skal foreligge 

separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og til fordeling av 

felles kostnader, dersom kommunen tilbyr avfallstjenester i markedet i tillegg til den 

lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall. Et regnskapsmessig skille og 

dokumentasjon av kostnadene som fordeles til den lovpålagte delen av 

avfallshåndteringen, vil bidra til å unngå kryssubsidiering mellom lovpålagt 

tjenesteyting og kommersiell virksomhet. Kostnadsfordelingen skal dokumenteres og 

skal kunne kontrolleres.  

 

Det er ikke krav om organisatorisk skille mellom virksomhetene. Det legges til grunn at 

skillet skjer for hver enkelt kostnads- og inntektspost i regnskapet, og at det benyttes 

fordelingsnøkler der hvor direkte fordeling ikke er mulig. Valg av fordelingsnøkler for 

de ulike postene må kunne begrunnes og dokumenteres. Administrative kostnader 

tilknyttet selskapsorganene som ikke lar seg fordele direkte til det enkelte regnskap, 

skal fordeles forholdsmessig mellom den lovpålagte aktiviteten og den kommersielle 

                                                      
14 Lineære avskrivninger beregnes ved å ta investeringskostnaden og dele på forventet levetid for 

anleggsmiddelet. Anleggsmiddelet føres i balansen med verdien av investeringskostnaden. Hvert år 

reduserer man verdien av anleggsmiddelet med det faste beløpet, til anleggsmiddelet ikke lenger har en 

verdi i regnskapet. Avskrivningen føres som en årlig kostnad i driftsregnskapet.  
15 Swaprente er rente for å bytte en flytende rente med en fastrente eller omvendt. Veldig forenklet kan 

vi i denne sammenheng si at swaprente er fastrenten bankene betaler når de har byttet bort flytende 

rente i markedet. 
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delen. Dette vil også omfatte ledelses- og administrasjonskostnader, inkludert 

fordeling av styrehonorarer.  

 

Fordeling av felles nettokostnader ut ifra faktisk bruk vil gi et godt uttrykk for 

forholdsmessig fordeling av nettokostnader. Fordeling etter faktisk bruk innebærer at 

nettokostnadene fordeles etter tonnasje ut ifra den prosentvise andelen henholdsvis 

lovpålagt aktivitet og kommersiell aktivitet utgjør. En forholdsmessig fordeling av felles 

nettokostnader basert på faktisk bruk er konkret, transparent og dokumenterbart, og 

ivaretar grunntanken bak kravet om forholdsmessig kostnadsfordeling; å sikre 

etterlevelse av selvkostprinsippet og å hindre ulovlig kryssubsidiering. En 

fordelingsnøkkel basert på faktisk bruk vil ifølge veilederen være særlig godt egnet til å 

fordele felles kostnader ved den kapasiteten som er i bruk, men vil også være godt 

egnet til å fordele kostnader knyttet til en eventuell ubenyttet kapasitet i for eksempel 

et avfallsbehandlingsanlegg. 

 

Selvkost ved kjøp av tjenester i kommunesamarbeid 
Dersom kommunen kjøper renovasjonstjenestene i markedet etter konkurranse, kan 

prisen på tjenesten inngå som en kostnad i selvkostberegningen. Hvis 

renovasjonstjenester for husholdningene leveres til eierkommunene etter enerett eller 

i egenregi, så er det ikke konkurrert på prisen. I slike tilfeller må leverandøren sikre 

selvkost i sine tjenester til kommunen. Når tjenesten leveres av et interkommunalt 

samarbeid, skal kostnadene fordeles etter kommunens bruk av tjenesten fra IKS-et, og 

ikke etter eierbrøk.16  

 

RiG sørger for renovasjonstjenester til eierkommunene etter dette prinsippet. Det 

innebærer at RIG må dokumentere selvkost i sin tjenesteproduksjon, og må sikre 

selvkost også i kostnadsfordelingen mellom kommunene. 

 

 

På denne bakgrunnen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 
 

 Alle kostnader som inngår i selvkostberegningene skal kunne henføres til den 

aktuelle selvkosttjenesten. 

 RiG skal dokumentere et skille mellom husholdning og næring 

 Kostnadene skal fordeles til kommunene etter bruk av tjenestene 

 

                                                      
16 Veileder for avfallsgebyrer, kapittel 3.1 
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Har RiG IKS riktig behandling av selvkostfond? 
Et selvkostfond oppstår ved et overskudd i selvkostregnskapet. Overskuddet skal 

avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond). Et negativt resultat (underskudd) skal 

motregnes selvkostfondet i den grad det er midler på fondet. Et negativt 

selvkostresultat (underskudd) kan også fremføres mot fremtidige overskudd. 

Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at 

gebyrene kan holdes mer stabile over tid. Selvkostfondet skal ikke benyttes som 

finansiering av investeringer.  

 

I utgangspunktet er det kommunen som skal ha selvkostfond, siden det er de som har 

gebyrinntektene. I enkelte tilfeller vil det likevel oppstå selvkostfond i selskaper. I 

selskapsregnskapet skal overskudd på selvkost avsettes til fond (egenkapital med 

restriksjoner). 

 

 

På denne bakgrunnen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 
 

 Overskudd på selvkosttjenestene skal som hovedregel være i kommunen som 
har gebyrinntektene. 

 Overskudd på selvkosttjenestene kan avsettes i fond i selskap. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet ved oppstartbrev til RiG 17.02.17, med en orientering 

om hvilken dokumentasjon vi hadde behov for og plan for framdrift.  

 

Vi hadde oppstartsmøte og intervju med daglig leder for RiG 12.05.17. 

 

Innsamling og bearbeiding av data 
Vi har gått gjennom følgende dokumenter:  

 selskapsavtalen 

 innkallinger og protokoller fra representantskapsmøter fra oppstart 

 avtaler med kommunene 

 oversikt over avtaler med eksterne leverandører 

 dokumentasjon på selvkost 

 

Vi har hatt løpende kontakt med daglig leder gjennom prosjektperioden. Informasjon 

vi har fått gjennom intervju og telefonsamtaler er blitt skrevet ned og godkjent av 

daglig leder.  

 

Offentlige anskaffelser 
Basert på oversikten selskapet har laget over sine avtaler med eksterne leverandører, 

har vi tatt stikkprøver for å undersøke om avtalene er anskaffet i samsvar med reglene 

om offentlige anskaffelser. RiG har 58 aktive avtaler i oversikten. Noen av disse 

avtalene er omtalt av spesielle grunner: 

- Avtalene med Bjorstaddalen Husholdning AS og Bjorstaddalen Næring AS har 

hatt oppmerksomhet i media, og vi antar at kontrollutvalgene er interessert i 

disse.  

- Anskaffelsene av avtalene med eierkommunene er undersøkt for å se om 

avtalene er i samsvar med vilkårene for egenregi.  

 

Noen av avtalene er ikke med i undersøkelsen:  

- Vi har ikke undersøkt mindre avtaler, som avisabonnement o.l.  

- Telemark kommunerevisjon IKS er revisor for RiG. Denne avtalen er ikke med i 

utvalget, fordi vi ikke kan gjøre en uavhengig vurdering av en avtale som 

berører oss selv.  
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Av de resterende avtalene i oversikten er det 23 avtaler med leverandører som RiG har 

gjort innkjøp på over kr 100 000 i 2016. Vi har undersøkt anskaffelsen av de 5 

leverandørene med størst omsetning til RiG.  

 

Vi tatt ut en oversikt fra regnskapet til RiG over alle leverandører, og hvor store 

innkjøp RiG gjorde hos de forskjellige leverandørene i 2016. Denne viste at RiG har 

gjort innkjøp for over kr 100 000 hos 18 leverandører som vi ikke finner i 

avtaleoversikten. Vi har plukket ut de 5 største av disse leverandørene, og undersøkt 

hvordan anskaffelsene var gjennomført.  

 

Noen av leverandørene vi plukket ut hadde flere kontrakter med RiG. Da har vi 

undersøkt alle disse anskaffelsene. En av leverandørene viste seg å være utleier av 

lokaler. Leie av lokaler er unntatt fra forskriften om offentlige anskaffelser, slik at vi har 

ikke undersøkt denne anskaffelsen nærmere. Til sammen har vi undersøkt 12 

anskaffelser i tillegg til de spesielle som er nevnt i punktene øverst.  

Selvkost 
Vi har gått gjennom RiGs etterkalkyle av selvkost for 2016. Vi har innhentet 

dokumentasjon på hvordan fordelingsnøklene mellom eierkommunene var utformet, 

og hva som var grunnlaget for disse. Ved behov har vi hatt kontakt på telefon og e-post 

med daglig leder og fagansvarlig for kommunikasjon og kundesenter.  

 

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at informasjonen skal være 

riktig. Innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få 

samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Relevans handler om at en 

undersøker de forholdene som problemstillingene skal avklare.  

 

Vi mener at våre undersøkelser av selskapets dokumentasjon av anskaffelser, 

selvkostberegninger og underlagsdokumentasjon er relevante i forhold til 

problemstillingene for prosjektet. Rapporten er basert på skriftlige kilder, noe som gir 

høy grad av trygghet for at informasjonen er riktig. Vi mener derfor at informasjonen i 

rapporten er relevant og pålitelig.  

 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 
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revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon17. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

                                                      
17 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Arkivsak-dok. 18/06402-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter i kommunen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 pkt. 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget 

ber om en orientering om kommunens økonomiske situasjon gjennom året. 

 

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg vil orientere om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 i møtet. 
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Arkivsak-dok. 16/11666-18 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 24.4.2017 sak 9/17 Rapport fra forvaltningsrevisjon Bruk av 

konsulenter i Bamble kommune. Følgende vedtak ble oversendt kommunestyret og vedtatt der 11.5.2017 

sak 46/17: 

 

Kommunestyret tar rapporten Bruk av konsulenter til orientering og ber rådmannen: 

- Sørge for at alle kommunalområder har beskrivelser av kompetansen i egen organisasjon og gjør 

vurderinger av behov for kompetanse på kort og lang sikt 

- Vurdere om retningslinjer for kjøp av konsulent-, rådgivnings- og utredningstjenester bør være et 

tema i forbindelse med revisjon av GKI sitt innkjøpsreglement 

- Sikre at det foreligger kontrakt ved alle kjøp. 

 

Senest i løpet av høsten 2017 bes rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig 

orientering om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet 

har gitt. 

 

Kontrollutvalget fikk så til sitt møte 27.11.2017 sak 37/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av 

konsulenter i Bamble kommune en foreløpig rapport fra rådmannen, som inneholdt følgende: 

 

I forbindelse med nyansettelser gjøres det, i samarbeid med de ansattes representanter, en vurdering av 

behovet og krav til stillingen. I hovedsak er de ansattes kompetanse kjent, noe som vurderes i forbindelse 

med behov for å løse oppgaver og gjennomføre prosjekter. 

Når det gjelder kommunens behov for kompetanse på kort og lang sikt, er dette en behovsvurdering som 

vil bli gjort i forbindelse med gjennomgang og oppdatering av kommunens arbeidsgiverpolitikk. Her er 

det nedsatt en prosjektgruppe med bred deltakelse. 

 

Vedr. andre strekpunkt: 

Alle kommuner i Grenlandssamarbeidet har nå vedtatt «Skiensmodellen». Dette er nå førende for alle 

innkjøp som foretas i regi av GKI og respektive kommune, inkl. Bamble. 
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Vedr. tredje strekpunkt: 

Det normale er at alle innkjøp skal være basert på kontrakter. Dvs. rammeavtaler eller enkeltinnkjøp. 

I tillegg kan det foretas mindre innkjøp på områder hvor det ikke er rammeavtaler. Gjennom at 

kommunen arbeider for at de fleste leverandører benytter seg av e-fakturering, så skal det ligge en 

bestilling eller avrop på rammeavtale bak. 

I tillegg følger Plan og økonomiavdelingen dette opp. 

 

Generelt: 

Jeg håper dette er en grei redegjørelse på nåværende tidspunkt, og kontrollutvalget får en nærmere 

orientering om de overnevnte punkter når kommunens arbeidsgiverpolitikk er revidert. Dette er noe som 

tar tid i samarbeid med de ansatte. I tillegg har det vært ferie mellom vedtaket i kommunestyret og nå. Vil 

anbefale at det settes på agendaen i mai, da denne problemstilling også går rett inn i arbeidet med å 

tilpasse organisasjonen til ny økonomisk hverdag.  

 

Ut fra denne rapporteringen, gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige skriftlige redegjørelse om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune til orientering. Kontrollutvalget ber om at 

endelig rapportering på hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette 

arbeidet har gitt, skjer i utvalgets junimøte i 2018. 

 

Saksopplysninger: 
Rådmann Tore Marthinsen vil orientere i møtet om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger etter 

forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune er fulgt opp, og hvilken effekt dette har 

gitt. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Dersom kontrollutvalget finner rådmannens orientering tilfredsstillende, vil det være naturlig å avslutte 

saken etter dette. 

 

Vedlegg:  

Rapport forvaltningsrevisjon Konsulentbruk i Bamble kommune 

 



21/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune - 16/11666-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune : Rapport forvaltningsrevisjon Konsulentbruk i Bamble kommune

 

 
 

Konsulentbruk i Bamble 
kommune  

Forvaltningsrevisjon – Bamble kommune 
 
2017 :: 714 024 
  



21/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune - 16/11666-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune : Rapport forvaltningsrevisjon Konsulentbruk i Bamble kommune

 714 024 Konsulentbruk i Bamble kommunene 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

i 

Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 

andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, 

økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen 

offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 

kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne 

forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Dag Oftung, med Kirsti Torbjørnson som 

oppdragsansvarlig. 

 

Vi samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og 

Vestfold kommunerevisjon.  

 

Bamble kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012: 

 

 714 019 Kvalitet i skolen (2012) 

o Del 1 Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen 

o Del 2 Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning 

 750 013 Samhandlingsreformen i Grenland – delrapport Bamble kommune (2014) 

 750 014 Tilsyn med byggesaker – Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn 

kommune (2015) 

 714 021 Uønsket deltid (2015) 

 714 023 Saksbehandling helse og omsorg (2016) 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Bamble kommune KU-sak 33/16.  

Problemstilling stikkord 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

1. Hvilket omfang og kostnader har konsulentbruken i Bamble kommune i 2016 og 

hvilke oppgaver er dekket? 

2. I hvilken grad har kommunen truffet tiltak for å sikre at konsulentbruken bidrar til 

rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser? 

3. Har administrasjonen truffet tiltak for å sikre kontroll med bruken av 

konsulenttjenester? 

Omfang og kostnader 
Problemstilling nr. 1 er beskrivende og viser omfang og kostnader knyttet til KOSTRA-
arter som brukes ved kjøp av konsulent-, rådgivings- og vikartjenester.  
 

Rasjonell og effektiv forvaltning 
Kommunen kunne i noe større grad truffet tiltak for å sikre at konsulentbruken bidrar 

til rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser. 

 

Det er kommunalområder som mangler dokumenter som beskriver kompetansen i 

egen organisasjon og som omtaler behov for kompetanse på kort og lang sikt.  

 

Kommunen har ikke rutiner for kjøp av konsulenttjenester, men vil vurdere å ta opp 

dette som tema i forbindelse med revisjon av GKI sitt innkjøpsreglement.  

 

Behovsvurdering dokumenteres i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler, men i 

mindre grad ved enkeltanskaffelser.  

 

Kontroll 
Kommunen kunne i noe større grad truffet tiltak for å sikre kontroll med bruken av 

konsulenttjenester. 

 

Kommunen bruker skriftlig kontrakt ved inngåelse av rammeavtaler. Kommunen kunne 

i større grad bruke skriftlige kontrakter ved enkeltanskaffelser av konsulent-, 

rådgivings og vikartjenester. 
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Kommunen har ikke rutiner for evaluering av anskaffelser/kjøp, bortsett fra ved 

rammeavtaler, som evalueres i forbindelse ny anbudsrunde.  

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør: 

 

 sørge for at alle kommunalområder har beskrivelser av kompetansen i egen 

organisasjon og gjør vurderinger av behov for kompetanse på kort og lang sikt. 

 

 vurdere om retningslinjer for kjøp av konsulent- rådgivings- og utredningstjenester 

bør være et tema i forbindelse med revisjon av GKI sitt innkjøpsreglement. 

 

 sikre at det foreligger kontrakt ved alle kjøp 

 

 

 

 

 

Skien 5. april 2017 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Bamble kommune KU-sak 33/16.  

 

Forvaltningsrevisjon om kommunens bruk av konsulenter er prioritert i kommunens 

plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Bakgrunnen var ordførers svar til en 

interpellasjon om konsulentbruk som ble behandlet i kommunestyrets møte 11. 

februar 2016, kommunestyresak 3/16.  

 

I møte 12. september 2016 bestilte kontrollutvalget plan for forvaltningsrevisjon om 

bruk av konsulenter i Bamble kommune.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

4. Hvilket omfang og kostnader har konsulentbruken i Bamble kommune i 2016 og 

hvilke oppgaver er dekket? 

5. I hvilken grad har kommunen truffet tiltak for å sikre at konsulentbruken bidrar til 

rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser? 

6. Har administrasjonen truffet tiltak for å sikre kontroll med bruken av 

konsulenttjenester? 

Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra kommuneloven og 

regelverk og veiledere som omhandler offentlige innkjøp. Kriteriene er angitt under 

hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.  

1.3 Avgrensning 
I denne rapporten har vi sett på regnskapstall fra 2016. For 2016 er det regnskapstall 

pr 31.12.2016 som er brukt. Det kan ha skjedd endringer i føringer fra den tid og fram 

til endelig regnskap er avsluttet.  

 

                                                      
1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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I følge KOSTRA er det visse arter som skal brukes ved regnskapsføringen av utgifter til 

kjøp av konsulenttjenester, vikartjenester m.m. Vi har tatt utgangspunkt i disse 

KOSTRA-artene. Dersom det ført konsulenttjenester eller andre relevante utgifter på 

andre arter, dvs. feilføringer, kan det være vi ikke har fanget opp dette. 

 

Regnskapstall er uten MVA. Alle tall er rundet av til nærmeste hele tusen kroner. 

 

Vi har ikke undersøkt i hvilken grad regelverket om offentlige anskaffelser er fulgt i 

forbindelse med kommunens kjøp av konsulent- og/eller vikartjenester.  

 

I revisjonssammenheng opererer vi med begrepet vesentlighet. I denne rapporten har 

vi ikke satt noen spesifikk vesentlighetsgrense, men det er likevel slik at vi har 

undersøkt og beskrevet føringer som gjelder kjøp av en viss verdi. 

 

1.4 Metode og kvalitetssikring 
I rapporten har vi sett på kommunens egne regnskapstall for 2016 

 

Vi har sett på aktuelle dokumenter og vi har snakket med kommunalsjefene i 

kommunen og leder for Grenlandkommunens innkjøpskontor, GKI. 

  

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til 

rapporten. 

1.5 Høring 
Faktadelen av rapporten er sendt til kommunalsjefene for kvalitetssjekk i forkant av 

høringen. Utkast til rapport ble sendt på formell høring 23. mars 2017. Høringen har 

ført til noen endringer i formuleringer som gjelder temaet særskilte retningslinjer for 

kjøp av konsulent-, rådgivings- og utredningstjenester og vår anbefaling rundt dette. 

Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.  

 

1.6 Nærmere om begrepsbruk og metode 
Vi gjør her noen avklaringer og gjør greie for begreper vi bruker i rapporten.   
 
Kommunen 
Bamble kommune har slik organisasjonsstruktur:  
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Vi opererer for enkelthets skyld med fem organisatoriske enheter. Utgifter knyttet til 

ordfører/politikk, rådmann, plan og økonomi, administrasjon, personal og 

servicefunksjoner har vi sett samlet, og vi bruker betegnelsen sentraladministrasjonen 

om disse. De øvrige fire er kommunalområdene Teknikk og samfunnsutvikling, Skole 

og barnehage, Kultur og oppvekst og Helse og omsorg.  

 

Selskaper og samarbeid 
Bamble kommune har eierandeler i flere aksjeselskap, interkommunale selskaper og 

samarbeid. Eksempler på dette er Renovasjon i grenland, IT-enheten og 

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet. I slike selskap og samarbeid kan det være 

innslag av konsulentbruk og kjøp av vikartjenester som ikke kommer fram i den 

enkelte kommunes regnskap. I denne rapporten er ikke konsulentbruk i slike selskap 

og samarbeid undersøkt.   

Konsulenter 
Med begrepet konsulent eller rådgiver mener vi i utgangspunktet tjenesteyter som 

tilbyr sin ekspertise innenfor et bestemt fagfelt (for eksempel IT, økonomi, teknologi, 

kommunikasjon, bygg, anlegg og jus), vanligvis i et begrenset tidsrom. I dag brukes 

også ordet konsulent om innleid ekstrahjelp også utover den kompetansen vi 

tradisjonelt forbinder med begrepet. Dette kan f.eks. være organisasjonsutvikling, 

psykologi, forsknings/utredningskompetanse. Vi har også tatt med denne type bistand 

i våre vurderinger. 
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Konsulenter jobber ofte i konsulentbyråer eller konsulentfirmaer som kan tilby flere 

konsulenttjenester med forskjellige kunnskaper og med krav til konsulentenes 

kompetanse. Fordi en konsulent ofte utfører oppdrag bare i begrensede tidsrom, er 

honoraret som oftest en del høyere enn lønnen til fast ansatte. En konsulent kan også 

være en ekspert på et visst område som jobber fast i en bedrift. 

 

Vikarer 
Ved behov for vikarer i kommunen er det ofte vanlig å bruke «ledige medarbeidere» i 

egen virksomhet eller ansette utenifra i vikariater som varer over en gitt periode. 

Eksempel på dette siste kan være der en medarbeider er ute i svangerskapspermisjon. 

I disse tilfellene er vedkommende ansatt i kommunen og lønnes over lønnsbudsjettet.  

 

I andre tilfeller leier kommunen inn personer fra et vikar/bemanningsbyrå. I slike 

tilfeller belastes utgiften fra det øvrige driftsbudsjettet. Denne formen for vikarbruk er 

omfattet av undersøkelsene i denne rapporten. 

 

Regnskapsprinsipper og KOSTRA 
Kommunens regnskapsprinsipper er regulert i kommuneloven med tilhørende 

forskrifter. I kommuneloven § 49 er det videre gitt bestemmelser om kommunens plikt 

til å rapportere til staten. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 

fylkeskommuner)2 gir også føringer for hvordan regnskapene i kommuner skal 

rapporteres til staten. Rapporteringen fra kommunen skjer ved bruk av KOSTRA 

(KOmmune-STat-RApportering). Dette er et nasjonalt informasjonssystem som gir 

styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 

 

I kommuneregnskapet skal de ulike utgifter føres etter en såkalt artskontoplan. En 

KOSTRA-art har som formål å vise hvor mye penger som brukes på ulike former for 

utgifter. Former for utgifter kan være lønn, kontormateriell, husleie, telefon, transport, 

medisinsk utstyr, skolemateriell m.m.  

 

For vårt formål er det enkelte KOSTRA-arter som peker seg ut som de mest relevante å 

gå nærmere inn i. Ifølge KOSTRA skal arten 270, Andre tjenester (med eventuelle 

underarter) brukes ved kjøp av bl.a. konsulenttjenester. Kommunen kan selv velge 

hvor mange underarter en vil ha og hvordan en betegner disse. 

 

I KOSTRA-veilederen finner vi dette om arten 270, Andre tjenester: 

                                                      
2 Forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 
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En annen aktuell art der KOSTRA åpner for å føre konsulenthonorar er art 165, Andre 

opplysningspliktige godtgjørelser. Denne er beskrevet slik i Artskontoplanen

 
 
I tillegg til dette bruker Bamble kommune en egen definert KOSTRA-art, 168, som har 
betegnelsen Honorar til selvstendig næringsdrivende.  
 
I denne rapporten har vi undersøkt kommunens utgifter knyttet til disse tre artene.   
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2 Omfang og kostnader 
2.1 Problemstilling 

Hvilket omfang og kostnader har konsulentbruken i Bamble 
kommune i 2016 og hvilke oppgaver er dekket? 

2.2 Revisjonskriterier 
Kapitlet beskriver omfang og kostander knyttet til konsulentbruken i Bamble kommune 

for 2016 (pr 31. desember 2016). Det er ikke knyttet kriterier til dette kapitlet. Vi ser 

på følgende: 

 

 Til hvilke oppgaver benyttet Bamble kommune konsulenter? 

 Hva var kostnaden til disse konsulentene fordelt på de områder de deltok i? 

 

2.3 Fakta om omfang og kostnader 

2.3.1 Driftsregnskapet 
Bamble kommunes totale brutto driftsutgift var pr 31.12.2016 på kr 1 106 665 000. 

 

Utgiftene fordeler seg som følger: 

 

Driftsutgifter  
Lønnsutgifter         577 172 281  
Sosiale utgifter         152 830 560  
Kjøp av varer og tj som inngår i tjenesteproduksjon         180 422 110  
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon         108 158 643  
Overføringer           74 671 246  
Avskrivninger           48 417 074  
Fordelte utgifter         -35 007 407  

Sum driftsutgifter      1 106 664 506  

 

Erfaringsmessig skjer det feilføringer i et kommuneregnskap. En type feil er at en utgift 

føres på feil på art. For eksempel kan et konsulenthonorar utgiftsføres på art 1200 som 

er en «samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester», en såkalt sekkepost i 

regnskapssammenheng. Vi har gjennomført et leverandørsøk på denne arten for å se 

om det kan være føringer som gjelder konsulenttjenester og/eller vikarkjøp som er ført 

på denne arten. Vårt søk indikerer at det ikke er vesentlig omfang av slike feilføringer.  
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Hvor mye  
På de aktuelle artene vi har undersøkt er det totalt ført kr 12 153 000 i 2016. En 

oversikt over fordeling på de aktuelle artene ser slik ut: 

 
Tabell 1 Utgifter i 2016 fordelt på aktuelle arter 

Artsnr Betegnelse Regnskap 2016 

12700 Andre tjenester/honorar (som inngår i tjenesteproduksjon)  5 165 000 

12701 Kjøp av juridisk og økonomisk bistand/honorar 1 352 000 

12702 Kjøp av helsetjenester/honorarer 2 571 000 

12703 Kjøp av vikarer fra byrå/honorarer 1 643 000 

12704 Kjøp av andel statlige NAV-ansatte 901 000 

11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 42 000 

11680 Honorar til selvst. næringsdrivende 480 000 

 Totalt 12 153 000 

 
 
I det følgende går vi igjennom de ulike kommunalområdene og viser og viser hvordan 
utgifter fordeler seg på de artene vi har undersøkt. Det gis en nærmere beskrivelse av 
bruken. 

Sentraladministrasjonen 
Tabell 2 Utgifter i sentraladministrasjonen fordelt på aktuelle arter 

Sentraladministrasjonen  Regnskap 2016 

12700 Andre tjenester/honorar               231 000  

12701 Kjøp av juridisk og økonomisk bistand               538 000  

12702 Kjøp av helsetjenester/honorar            1 308 000  

12703 Kjøp av vikarer fra byrå   

12704 Kjøp av andel statlige NAV ansatte   

11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser                    4 000  

11680 Honorar til selvst. Næringsdrivende 11 000 

             2 092 000  

 
På art 12700, Andre tjenester/honorar er det en mindre feilføring som gjelder 

advokatutgifter. Porsgrunn kommune hadde prosjektledelsen for Grenland-

kommunenes arbeide med kommunereformen. De andre kommunene som var med i 

prosessen refunderte sin andel av utgiftene til Porsgrunn kommune. Bambles andel i 

2016 var på kr 122 000. Videre er det brukt omlag kr 68 000 til foredrag/innlegg i 

forbindelse med opplæring/kursing/seminar.  

 

En mindre sum, kr 13 000, er kjøp av konsulenttjenester fra Skien kommune i 

forbindelse med en ansettelsessak. Skien kommunes personalavdeling har en person 

som er sertifisert for å utforme såkalte personlighetsprofiler og Bamble kommune 

benyttet seg i dette tilfelle av denne kompetansen. 
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I forbindelse med spørsmål om endret ungdomsskolestruktur gjorde Norconsult en 

utredningsjobb for kommunen. En mindre del av kostnaden, kr 18 000, er utgiftsført på 

denne arten på et ansvar i sentraladministrasjonen.   

 

Kroner 528 000 er utgiftsført på art 12701, Kjøp av juridisk og økonomisk bistand. 

Kommunen har brukt kr 55 000 på bistand fra KS advokater i forbindelse med 

kompliserte personalsaker/personalarbeid.  

 

Kr 65 000 er betalt til Waco forsikringsmegling AS. Dette er et firma som tilbyr ulike 

tjenester som gjelder kommunens forsikringsportefølje.   

 

Bamble kommune har avtale med Telemarksforsking om bistand i forbindelse med 

finansiering, rammetilskudd/skatt og ellers generelt på området kommuneøkonomi. 

Avtalen er en felles avtale som omfatter alle kommunen i Telemark og Telemark 

fylkeskommune. Det er utgiftsført kr 97 000 i 2016 for disse tjenestene.   

 

For rådgiving og bistand som gjelder kommunens finansplasseringer har rammeavtale 

med selskapet Gabler og kostnaden i 2016 var kr 128 000. 

 

Kommunen har også rammeavtale med Bergen Capital Management som gir råd og 

bistand vedrørende kommunens låneporteføljer. Utgiften i 2016 var på kr 147 000. 

 

Leder for avdelingen for Plan og økonomistyring mener at spesialkompetansen fra de 

ovennevnte fagmiljøene (Telemarksforsking, Gabler og Bergen Capital Management) 

reduserer risikoen for feilvurderinger og gir god kvalitet i beslutninger og 

gjennomføring. Hun sier videre at dette er fagområder hvor kommunen har problemer 

med å få spisskompetanse i egen organisasjon. Avtalene gir også arbeidsbistand i 

budsjettarbeidet, en periode hvor det er mye å gjøre og risikoen for feil er stor. 

 

Kr 44 000 er betalt til Norconsult i forbindelse med den tidligere nevnte utredningen 

om ungdomsskolestruktur. Denne rapporten ble bestilt av kommunestyret som en 

oppfølging av KS-Konsult sin rapport om samme tema. Leder for avdeling for Plan og 

økonomistyring sier kommune ikke besitter den nødvendige kompetansen og at en 

heller ikke hadde ressurser til å gjennomføre en slik undersøkelse innen rimelig tid.  

 

Utgifter ført på art 12702, Kjøp av helsetjenester/honorar gjelder bedriftshelse-

tjenester fra Bedriftshelsetjenesten AS. I 2016 brukte kommunen kr 1 308 000 på 

denne. Fungerende leder for Administrasjon og organisasjonsutvikling sier kommunen 

betaler for de tjenestene en bruker, og han mener dette er effektivt. Bamble 
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kommune har ellers egne rådgivere sentralt som følger opp deler av arbeidet innenfor 

HMS, arbeidsmiljøutvikling og sykefravær.  

 

Utgifter ført på artene 1165, Andre oppgavepliktige godtgjørelser og 1168, Honorar til 

selvst. Næringsdrivende gjelder utgifter i forbindelse med arrangement (kulturinnslag) 

og er ikke relevant for vår problemstilling.  

 

Teknikk og samfunnsutvikling 
Tabell 3 Utgifter i Teknikk og samfunnsutvikling fordelt på arter 

Teknikk og samfunn Regnskap 2016 

12700 Andre tjenester/honorar            1 357 000  

12701 Kjøp av juridisk og økonomisk bistand               749 000  

12702 Kjøp av helsetjenester/honorar   

12703 Kjøp av vikarer fra byrå                  26 000  

12704 Kjøp av andel statlige NAV ansatte   

11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser   

11680 Honorar til selvst. Næringsdrivende   

             2 132 000  

 
Kommunalområdet Teknikk og samfunn har til sammen utgiftsført kr 1 221 000 på art 

12700, Andre tjenester/honorar. I summen finner vi to feilføringer. En gjelder utgift til 

advokat på kr 46 000 (riktig art 12701) og en som gjelder utgift til Norsk gjenvinning på 

kr 53 000 som ikke er en konsulenttjeneste (riktig art 12302). 

 

Utbetaling til Grenland Vestfold biogass på kr 73 000 gjelder slambehandling. Dette er 

håndtering av slam fra septiktanker. 

 

Kommunen skal sørge for god kvalitet på drikkevann og se til at avløpsvann ikke er 

forurensende. I den forbindelse kjøper kommunen inn prøve- og analysetjenester fra 

ulike leverandører. Utgifter til dette er på til sammen kr 296 000 (firmaene Eurofins kr 

114 000, Alcontrol as kr 194 000 og Telelab kr 15 000).  

 

Kommunen har krav om å føre eget regnskap for selvkostområdene (Vann, avløp, 

renovasjon og feiing – VARF).  Bamble kommune kjøper tjenester fra selskapet EnviDan 

Momentum til dette formålet. Selskapet har utviklet egen programvare og tilbyr 

bistand i forbindelse med budsjettering og etterkalkyle på selvkostområdene. Det er til 

sammen brukt kr 70 000 til dette. Kommunen har også brukt kr 46 000 på 

kart/forsystem for de kommunale gebyrene for vann- og avløp, eiendomsskatt og 

slamtømming. I summen inngår også vedlikehold og oppdateringer fra leverandørens 

side. 
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Om lag kr 428 000 er knyttet til arbeid med reguleringsplaner i hovedsak der 

kommunen selv eier grunnen. Kommunen bruker ifølge kommunalsjefen eksterne 

ressurser av kapasitetshensyn og fordi disse leverandørene har tilgang til ulike former 

for spesialkompetanse som er nødvendig i slikt arbeid. Leverandører var Asplan Viak 

Arendal og Norconsult.  

 

Utgift på kr 59 000 til Sweco Norge AS gjelder en tvistesak med entreprenør i etterkant 

av utbyggingen av Flåte vannbehandlingsanlegg. Sweco var også teknisk konsulent 

under selve utbyggingen. Videre er Sweco brukt til tilstandsvurdering av/rapport om 

Rakkestad renseanlegg og kostnaden for dette var på kr 81 000. 

 

Telemarksforsking leverte en utredning om bostøtteordningen i kommunen. 

Kostnaden på kr 100 000 er ført på denne arten. Kommunalsjefen sier dette var en 

oppgave som en ikke hadde kompetanse til å gjennomføre selv.  

 

Bamble kommune har renhold i egenregi. Kommunen foretar kontinuerlig 

kvalitetssikring av renholdet som blir gjennomført. Dette gjøres av en uavhengig 

instans, UNIVERSAL TEDDY N. ANGEL, og kostnaden i 2016 var på kr 53 000.  

 
I tillegg kommer noen mindre utbetalinger i samband med forskjellige oppgaver: 
 

 VERDITAKSERING KJELL LARSEN AS 34 000 i forbindelse med sak om 
eiendomsskatt 

 NC Spectrum kr 17 000 i forbindelse med søknad om bredbånd 
 

Kommunalområdet Teknikk og samfunnsutvikling har en total utgift på kr 749 000 på 

art 12701, kjøp av juridisk og økonomisk bistand. I all hovedsak gjelder dette bistand i 

forbindelse med tvister om eiendomsskatt og i noen grad byggesaker.  Kommunal-

sjefen sier at kommunen har vunnet fram med sine synspunkt i de rettstvister som har 

vært og at resultatet betyr at en har sikret vesentlige skatteinntekter til kommunen 

hvert år framover.  

 

Kommunalsjefen sier det er et tema i Grenlandssamarbeidet om en burde hatt en 

felles kommuneadvokat som kunne bistå kommunene i juridiske spørsmål. Han mener 

at de sakene kommunen har hatt i 2016 krever spesialisert kompetanse, og er i tvil om 

en felles kommuneadvokat kunne dekket behovet for slik kompetanse. 
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Skole og barnehage 
Tabell 4 Utgifter på Skole og barnehage fordelt på arter 

Skole og barnehage Regnskap 2016 

12700 Andre tjenester/honorar 731 000  

12701 Kjøp av juridisk og økonomisk bistand   

12702 Kjøp av helsetjenester/honorar   

12703 Kjøp av vikarer fra byrå 918 000  

12704 Kjøp av andel statlige NAV ansatte   

11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser   

11680 Honorar til selvst. Næringsdrivende 21 000  

             1 671 000  

 
Kommunalområdet Skole og barnehage har ført utgifter på to av de artene vi har 

undersøkt.  

 

På art 12700, Andre tjenester/honorar var om lag kr 30 000 knyttet til refusjoner i 

forbindelse med Den Kulturelle Skolesekken og et par mindre kjøp av IT-tjenester.  

 

Et mindre beløp, kr 14 000, ble brukt til bistand i forbindelse med en ansettelse. 

Kommunalsjefen opplyser at det i en ansettelsesprosess var vanskelig å skille 

kandidatene, og at en ønsket en utvidet/ytterligere vurdering av kandidatene. 

Kommunen har avtale med Skien kommune som har ansatte som er sertifiserte for å 

lage såkalte personlighetsprofiler av søkere. 

 

Den største utgiften ført på denne arten gjelder ledsager i forbindelse med transport 

av ressurskrevende brukere. Dette er personer, fortrinnsvis barn, som går i barnehage 

eller skole i annen kommune og som har behov for ekstra ledsager ved transport i taxi. 

Det er utgiftsført kr 430 000 til dette formålet. 

 

Den nest største utgiften på arten 12700 er til en utredning av ungdomsskolestruktur i 

kommunen. Denne utredningen tok utgangspunkt i en utredning om samme tema i 

2015, utført av KS Konsult.  Fra politisk hold ble det etterspurt en mer omfattende 

analyse, særlig av de økonomiske aspektene, og i 2015/16 gjorde Norconsult en slik 

analyse.  Kommunalsjef for skole og barnehage sier det av kapasitetshensyn ville være 

vanskelig å gjennomføre en slik analyse internt. Videre ønsket en også at tema ble 

belyst av en instans som kunne se saken litt «fra utsiden». Kostnaden for utredningen 

på dette kommunalområdet var på kr 260 000 i 2016. Det er utgiftsført kostnader til 

dette prosjektet på andre kommunalområder også. Totalkostnaden var om lag kr 

322 000. 

 

På art 12703, Kjøp av vikarer fra byrå hadde kommunalområdet en total utgift på kr 

918 000. Alt dette gjelder vikarer i barnehager. Kommunalsjefen sier at ved lengre 
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permisjoner/vakanser i stillinger vil det normalt lyses ut vikariater der den som 

ansettes lønnes over lønnsbudsjettet.  

 

Der hvor det dukker opp kortere fravær har kommunen i noen grad brukt såkalte 

tilkallingsvikarer, men dette dekker ikke opp for behovet. Barnehagesektoren bruker 

vikarbyrået Manpower for å dekke behovet for kortere vikariater. Kommunalsjefen 

mener at bruk av vikarbyrået fungerer bra og at de får kvalifiserte personer som har 

nødvendig vandelsattest fra politiet. 

 

Summen som brukes på kjøp av vikartjenester tilsvarer omlag en og en halv stilling. 

Siden det som regel er behov for dekke opp for fravær på flere steder samtidig og 

innenfor ulike yrkesgrupper har administrasjonen vurdert at det er vanskelig å dekke 

dette ved å ha egne ansatte i en vikarpool.  

 

Kr 21 000 ført på art 11680, Honorar til selvstendig næringsdrivende gjelder honorar 

for foredrag knyttet til lederopplæring. 

 

Kultur og oppvekst 
Tabell 5 Utgifter på Kultur og oppvekst fordelt på arter 

Kultur og oppvekst Regnskap 2016 

12700 Andre tjenester/honorar            2 370 000  

12701 Kjøp av juridisk og økonomisk bistand                  31 000  

12702 Kjøp av helsetjenester/honorar               782 000  

12703 Kjøp av vikarer fra byrå   

12704 Kjøp av andel statlige NAV ansatte               901 000  

11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser   

11680 Honorar til selvst. Næringsdrivende               447 000  

  4 531 000  

 
På art 12700, andre tjenester/honorar er det i alt utgiftsført kr 2 370 000 kroner. Av 
dette er 1 617 000 interne overføringer. 
 
Kr 1 017 000 gjelder en intern overføring av midler fra ansvar 40431 Flyktningarbeid til 

«Paletten», som driver oppstartsklasse for flyktningbarn. En annen større intern 

overføring gjelder flyktningarbeidet i kommunen som dekkes av statlige tilskudd til 

bosetting og integrering av flyktninger («Bamble-modellen»). Det gjøres et fratrekk i 

tilskuddene for å dekke sentrale administrative støttefunksjoner (økonomi, personal, 

arkiv m.m.).  I 2016 var dette kr 520 000. Videre finner vi en internoverføring på kr 

82 000 fra ansvar 4000 kultur og oppvekst administrasjon, til ansvar 40101, almen 

kultur, som er ført på denne arten.  
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Ansvar Barnevern har utgiftsført kr 201 000 på art 12700. Alle disse utgiftene er 

knyttet direkte til tjenestetilbudet til klienter/familier, frikjøp av fosterforeldre m.m. 

og det er ikke kjøpt tjenester fra eksterne.  

 

Kulturskolen har hatt utgifter på kr 84 000 til korpsdirigent, og kr 32 000 er refunder til 

Larvik kommune for kjøp av en vikar ved langtids sykemelding hos en egen ansatt. 

Ansvar Ungdom og fritid har brukt om lag kr 27 000 på ulike aktiviteter/opplæring. 

Ansvar Folkehelse har utgiftsført kr 59 000 som gjelder frikslivstiltak/treningsopplegg 

gjennom året, der to fysioterapeuter er brukt. Dette er føringer som etter vår 

vurdering ikke relevante her. 

 

Føringer som i større eller mindre grad kan være aktuelle for det vi ser på i dette 

kapitlet er:  

 

 Ansvar Allmenn kultur har kjøpt konsulenttjenester innen akustikk/lyd i forbindelse 

med revidering av lydretningslinjer for Langesund sentrum. Beløpet var kr 21 000. 

 Ansvar Helsesøster/jordmor brukte omlag kr 22 000 på veiledning av ansatte. 

Veiledningen gis av to psykologer. 

 Ansvar Frisk Bris har totalt kr 291 000 utgiftsført på arten. Litt over halvparten, kr 

108 000, gjelder en evaluering av Frisk Bris som er levert av Høgskolen i Sørøst-

Norge.  

 Videre er det brukt om lag kr 51 000 på individuell terapi for brukere av Frisk Bris. 

Kommunen kjøper tjenester fra Institutt for psykologi og sexologi AS til dette.  

 Utgifter på ansvar Frisk Bris er ellers er knyttet til ulike aktiviteter, treningsopplegg 

og kurs for brukere av tjenesten. 

 

Utgifter ført på arten 12702, Kjøp av helsetjenester/honorar er refusjoner av 

helseutgifter til brukere innen barnevernet og flyktningetjenesten. Dette er etter vår 

vurdering utgifter som ikke er relevante for vår problemstilling 

 

Utgifter på art 12701, Kjøp av juridisk og økonomisk bistand er i all hovedsak knyttet til 

saker kommunen fører i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Kommunen har 

ikke egen kommuneadvokat. Kommunalsjefen sier det er en problemstilling om en 

burde hatt en felles kommuneadvokat med de andre Grenlandskommunene. 

Kommunalområdet brukte også i 2016 noe ressurser på advokatbistand i forbindelse 

med en personalsak. Kommunalområdet brukte totalt kr 31 000 på juridisk bistand i 

2016. 
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På art 12704, Kjøp av andel statlige NAV ansatte er det ført en større sum, kr 901 000. 

Dette er en overføring som gjelder deling av lønnsutgifter til ansatte i NAV. 

Overføringen er etter vår vurdering ikke relevant for vår problemstilling.  

 

På art 11680, Honorar til selvstendig næringsdrivende er det totalt utgiftsført nær kr 

450 000. Av dette er om lag kr 190 000 utgifter som gjelder utgifter til musikk, 

underholdning, skolebesøk, foredrag m.m. fordelt på flere ansvar. Etter vår vurdering 

er dette ikke relevant for det vi ser på her.  

 

Resterende, om lag kr 260 000, gjelder i all hovedsak utgifter til en selvstendig 

næringsdrivende som leverer veilednings/samtaletimer til barn/familier på ansvar 

40220 Barnevern. Kommunalsjefen sier at dette er tjenester en har vurdert, og at en 

arbeider for å overføre denne type tiltak til kommunens eget familieteam. Han sier det 

imidlertid er både faglige og kapasitetsmessige grunner for at bruken av privat veileder 

er hensiktsmessig.  

  

Pleie og omsorg 
Tabell 6 Utgifter på kommunalområdet Helse og omsorg fordelt på arter 

Helse og omsorg Regnskap 2016 

12700 Andre tjenester/honorar               477 000  

12701 Kjøp av juridisk og økonomisk bistand                  34 000  

12702 Kjøp av helsetjenester/honorar               481 000  

12703 Kjøp av vikarer fra byrå               699 000  

12704 Kjøp av andel statlige NAV ansatte   

11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser                  38 000  

11680 Honorar til selvst. Næringsdrivende   

             1 728 000  

 
Kr 252 000 av utgiftene ført på art 12700, Andre tjenester/honorar i 

kommunalområdet Helse og omsorg gjelder kjøp av multidoser, dvs. arbeidet med 

pakking av medisiner til brukere av helse og omsorgstjenesten. Dette er et alternativ til 

at kommunens helsepersonell legger medisiner i dosetter ute i den enkelt enhet. 

Kommunalsjefen mener at dette er hensiktsmessig bruk av ressurser, og at det et 

effektivt tiltak for å redusere avvik som gelder medisinhåndtering.  

 

På denne arten er det også utgiftsført kr 224 000 som gjelder en bruker med 

enkeltvedtak om kjøp av aktivitetstiltak i regi av GREP. Dette er refusjon for utgift til 

ekstra assistentressurs. 
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Utgifter ført på art 12701, Kjøp av juridisk og økonomisk bistand gjelder bruk av 

advokat i forbindelse med at fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker3 behandler 

saker om tvangstiltak for gravide rusmisbrukere. Summen er forholdsvis beskjeden (kr 

34 000) og kommunalsjefen sier omfanget av slik advokatbistand er på om lag samme 

nivå fra år til år.  

 

På art 12702, kjøp av helsetjenester gjelder føringer i all hovedsak utgifter til 

konsultasjoner og behandling hos lege for personer som betaler døgnavgift for 

institusjonsplass. Egenbetalingen for institusjonsplass skal dekke slike utgifter. Her 

føres også utgifter til urinprøver for personer på legemiddelassistert rehabilitering 

(LAR). Disse utgiftene er etter vår vurdering ikke relevante for vår problemstilling 

 

Kommunalområdet brukte i 2016 kr 699 000 på art 12703, Kjøp av vikarer fra byrå. 

Omlag halvparten gjelder ferievikarer for sykepleiere om sommeren. Kommunalsjefen 

sier det er utfordringer med å få tak i mange nok kvalifiserte vikarer i ferieavviklingen 

på helsehuset, og at en derfor kjøper slike tjenester fra vikarbyrå om sommeren. Ved 

annet fravær gjennom året blir det brukt eget personell for å dekke opp dette. 

 

Den andre halvparten av totalutgiften gjelder brukerstyrt personlig assistent til en 

enkelt bruker. Kommunalsjefen mener at det i dette ene tilfellet har vært 

hensiktsmessig å kjøpe hele tjenesten utenfra framfor å bruke egne ansatte.  

Oppsummering 
Vi har undersøkt arter som ifølge KOSTRA-artskontoplanen er de som skal brukes på 

kjøp av konsulenttjenester og liknende. Disse artene brukes imidlertid på flere typer 

tjenester og omfatter dermed mye mer enn det vi kan kalle rene konsulent-, 

rådgivings- eller utredningsoppgaver. Vi har forsøkt å gjøre rede for noen hovedtrekk i 

hva Bamble kommune har utgiftsført på de aktuelle artene.  

 

Kommunen kjøper bedriftshelsetjenester fra ekstern aktør. 

 

Kjøp av konsulenttjenester gjelder i hovedsak: 

 finansforvaltning/forsikringsmegling og selvkostregnskap 

 vann og avløpsanalyser 

 reguleringsarbeid 

 veiledning/terapi innen barnevern 

 

                                                      
3 Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernloven, 

helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. 
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Kommunen hadde i 2016 utgifter til en større utredning i forbindelse med 

skolestruktur (utredningen levert i 2015). Videre kjøpte kommunen en evaluering av 

Frisk Bris og en utredning om bostøtteordningen.  

 

Kommunen brukte forholdsvis store ressurser på kjøp av juridisk kompetanse. I all 

hovedsak var dette i forbindelse med tvister om eiendomsskatt og i samband med 

byggesaker. Ellers kjøper kommunen advokattjenester i noen grad i personalsaker og i 

saker som føres i fylkesnemnda for barnevern og sosialsaker.   

 

Kommunen kjøper tjenester fra vikarbyrå for å dekke opp for ikke planlagt fravær i 

barnehagesektoren. Vikarbyrå brukes også på sykehjemmet om sommeren under 

ferieavviklingen. Kommunen har i ett enkelttilfelle avtale med ekstern leverandør om 

personlig brukerstyrt assistanse. 

 

2.3.2 Investeringsregnskapet 
Som beskrevet før er det ifølge KOSTRA-artskontoplane visse arter som skal brukes ved 

kjøp av konsulenttjenester. I investeringsregnskapet brukte Bamble kommune disse 

KOSTRA-artene i 2016 og vi har lagt inn totalsummene som er utgiftsført på de ulike 

artene: 

 
Tabell 7 Artsnummer i Bamble kommune - investeringsregnskapet 

Artsnummer Betegnelse Regnskap 2016 

02700 Andre tjenester/honorar  851 000 

02702 Digitaliseringstjenester 2 266 000 

02707 Arkitekthonorarer 33 000 

02708 Juridisk bistand 693 000 

02709 Konsulent tekniske prosjekter 241 000 

02710 Konsulent byggteknikk 15 000 

02711 Konsulent VVS 4 000 

 Totalt 4 103 000 

I 2016 ble det ført utgifter på 027-artene på til sammen kr 4 103 000.  

 

Der var ikke ført utgifter på artene 0165 og 0168. 

 

I investeringsregnskapet er alle utgifter knyttet til et eller annet prosjekt. Hvert 

prosjekt har sitt unike prosjektnummer. I regnskapet blir alle utgifter ført med et slikt 

prosjektnummer.  

 

I tabellen viser vi utgifter ført på artene 027* (02700 med underarter) på de ulike 

prosjektene i 2016.  
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Tabell 8 Utgifter ført på art 027* fordelt på prosjekt - investeringsregnskapet 

 Prosjektnr.  Prosjektnavn Regnskap 2016 

6017 IKT: Portalprosjekt 77 000 

6037 IKT: Digitalisering av byggesak 2 266 000 

6052 IKT: Utvikling velferdsteknologi Helse og omsorg 11 000 

6120 KST: Kystkultur 249 000 

6123 KST: Kulturhus sentrumsgården Langesund 22 000 

6134 BYGG: Ramme Oppgradering og ombygging kom.bygg 27 000 

6144 KST: Ombygging Stathelle barneskole 2012 482 000 

6205 VAR: Rensing mot parasitter og sporer 212 000 

6210 VAR: Rehabilitering vannledninger 70 000 

6300 VAR: Inventar og utstyr avløp 75 000 

6310 VAR: Rehabilitering avløpsnett 434 000 

6512 MILJØ: Sikring av Sandvika 73 000 

6707 VEG: Investering veg- og trafikksikkerhet 13 000 

6740 VEG: Aksjon Skolevei 2016 16 000 

6952 UTVIKLING: Tettstedsutvikling Langesund 68 000 

6953 UTVIKLING: Tettstedsutvikling Stathelle 9 000 

 Totalt 4 103 000 

 
 

I det videre ser vi på utgifter ført på de aktuelle artene i investeringsregnskapet fordelt 

på kommunalområdene. 

 
Tabell 9 Fordeling av utgifter på art 027* etter kommunalområde - investeringsregnskapet 

Kommunalområde Regnskap 2016 

Sentraladministrasjonen 77 000 

Teknikk og samfunnsutvikling 3 765 000 

Kultur og oppvekst 249 000 

Helse og omsorg 11 000 

Totalt 4 103 000 

 

Kommunalområdet Helse og omsorg hadde beskjedne kr 11 000 utgiftsført på en av de 

aktuelle artene. Prosjektet gjelder utvikling av velferdsteknologi og er et samarbeid 

med de andre Grenlandskommunene.  

 

Sentraladministrasjonen brukte i 2016 kr 77 000 til oppgradering av kommunens 

ansattportal.  Sem Stenersen Prokom er leverandør av programvare og 

konsulentbistand.  

 
Kommunalområdet Kultur og oppvekst var involvert i ett prosjekt om etablering av 

senter for kystkultur. I prosjektet er det utgiftsført kr 248 000 i 2016. Dette gjelder 
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arkitekttjenester og bistand fra Ernst & Young AS til vurderinger av selskapsform, 

konseptvalg på bygg og MVA-problematikk (kulturbygg/næringsvirksomhet). 

 

Det er i hovedsak kommunalområdet Teknikk og samfunnsutvikling som har ført 

utgifter i investeringsregnskapet på de aktuelle artene i 2016. Summen knyttet til dette 

kommunalrådet var totalt på kr 3 765 000.  

 

Av denne summen var godt over halvparten, kr 2 266 000, knyttet til prosjekt 6037 

digitalisering av byggesaksarkivet. Det er firmaet Post Nord Scanning som har utført 

arbeidet. Dette gjelder digitalisering av et omfattende papirarkiv. Arkivet er skannet og 

gjort tilgjengelig for de ansatte. Prosjektet er et samarbeid med Kragerø og Drangedal 

kommuner. 

 

Kr 482 000 er brukt på prosjektet 6144 Ombygging Stathelle barneskole 2012. Dette er 

utgifter til juridisk bistand fordi det i sluttfasen ble sterk uenighet om ekstraregninger 

og sluttoppgjør. 

 
På prosjekt 6310 Rehabilitering avløpsnett er det brukt kr 434 000. Dette er tekniske 

rådgivingstjenester levert av Norconsult. 

 

Det fjerde største på dette kommunalområdet er 6205 rensing mot parasitter og 

sporer. Utgiftene på kr 212 000 er til advokatbistand. Utgiften knytter seg til tvist om 

sluttoppgjør.  

 

Utover disse prosjektene er det tre prosjekt der det på hvert prosjekt er ført utgifter på 

rundt kr 70 000 på de aktuelle artene. Utgiftene gjelder teknisk rådgiving og 

advokatbistand. 

 
 
Oppsummering 

I 2016 var det digitalisering av byggesak som var den absolutt største utgiften ført på 

en av de artene vi har undersøkt. 

 

Kommunen bruker ellers ressurser på teknisk rådgiving og konsulentbistand på de 

ulike prosjektene som skjer på kommunalområdet Teknikk og samfunnsutvikling.  

 

Kommunen brukte i 2016 forholdsvis store summer på juridisk bistand i forbindelse 

med tre av prosjektene, 6144 Ombygging av Stathelle barneskole 2012, 6205 Rensing 

av parasitter og 6512, Sikring av Sandvika.  



21/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune - 16/11666-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune : Rapport forvaltningsrevisjon Konsulentbruk i Bamble kommune

 714 024 Konsulentbruk i Bamble kommunene 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

19 

3 Sikre rasjonell og effektiv forvaltning 
 

3.1 Problemstilling 
Her er det følgende problemstilling vi undersøker: 
 

I hvilken grad har kommunen truffet tiltak for å sikre at 
konsulentbruken bidrar til rasjonell og effektiv forvaltning av 
kommunens ressurser? 

3.2 Revisjonskriterier 
Vi har lagt disse revisjonskriterier til grunn for vår vurdering: 
 
 Kommunen bør ha en oversikt over og/eller beskrivelse av kompetansen i egen 

organisasjon og gjøre en vurdering av behovet for kompetanse på kort og lang sikt  

 Kommunen bør ha særskilte retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester. 
 Ved kjøp av konsulenttjenester bør det dokumenteres at det er foretatt en 

behovsvurdering. 
 

3.3 Fakta om rasjonell og effektiv forvaltning 
Bamble kommune har et dokument; Arbeidsgiverpolitikk – fra ord til handling vedtatt i 

kommunestyret 21. juni 2012. Dokumentet omhandler bl.a. tema som rekruttering og 

kompetanseutvikling. Vi finner formuleringer som: 

 

Å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft er viktig for å ivareta 

kompetansebehovet på alle kommunale tjenester. 

 

Bamble kommune er en lærende organisasjon som bevisst bygger opp, deler og 

utnytter sin samlede kompetanse. In lalle deler av kommunens organisasjon 

skal kompetanse utvikles gjennom systematisk evalueringer og refleksjon over 

egen praksis, tilbakemeldinger fra brukere og innhenting va kunnskap fra andre 

organisasjoner. 

 

…..Arbeidsgiver skal kartlegge kompetansebehov og planlegge tiltak som 

utvikler medarbeidere for å møte nye krav og behov. 
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I forbindelse med det årlige budsjett og handlingsprogram utarbeider 

administrasjonen et utfordringsnotat4 som diskuterer utfordringer og utviklingstrekk 

vedrørende kommune som arbeidsgiver. I dokumentet som gjelder 2017 -2020 er det 

vist til at arbeidsgiver skal kartlegge kompetansebehov.  

 

Kommunalområdet skole og barnehage har en Plan for skoleutvikling og kompetanse 

for 2016-2017. Fra fungerende leder for Administrasjon og organisasjonsutvikling får vi 

opplyst at kommunen er i gang med å utvikle en ny og mer omfattende 

kompetanseplan. Denne skal ha et lengre perspektiv og ta opp i seg behov for 

videreutdanning m.m. Prosjektspesifikasjonen blir ferdig i vår og selve planen er tenkt 

ferdigstilt høsten 2017. 

 

Kommunalområde Helse og omsorg har i sin strategiplan for 2017 – 2020 pekt på tiltak 

for å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse på enhetene. Kommunalområdet har plan 

for lederopplæring. I ny Helse og omsorgsplan (ferdigstilles 2018) vil det være eget 

kapitel som omhandler IKT, kompetanse og rekruttering. 

 

Kommunen har ikke dokumentert at det er tilsvarende kompetanseplaner innen 

kommunalområdene Teknikk og samfunnsutvikling og Kultur og oppvekst.  

 

Kommunen har felles årlige kompetanseplaner. Dette er en oversikt over de kurs og 

opplæringstilbud som kommunen tilbyr til sine ansatte. Kurstilbudet er delt opp i en 

del som gjelder generell opplæring, en som gjelder IKT og fagsystemer og en som 

gjelder lederopplæring. I tillegg til de planlagte kursene er det åpning for å etterspørre 

andre kurs dersom det er behov. Gjennom Grenlandssamarbeidet åpnes det også for 

at ansatte kan se etter kurstilbud som gis i de andre kommunene i samarbeidet. 

 

Kommunens økonomireglement inneholder ikke bestemmelser eller retningslinjer som 

omhandler kjøp av konsulenttjenester eller kjøp fra vikarbyrå.  

 

Bamble kommune har felles innkjøpsreglement med Grenlandskommunene5.  

Reglementet tar for seg kommunens strategi for anskaffelser, grunnleggende krav for 

alle anskaffelser og innkjøpsrutiner. Reglementet gjelder for alle typer anskaffelser. 

Det inneholder ikke spesifikke strategier, retningslinjer eller rutiner for kjøp av 

konsulenttjenester eller innleie av vikarer fra byrå. 

 

                                                      
4 PERSONAL, OPPLÆRING, HMS – utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og 

handlingsprogram 2017-2020. 

5 Vedtatt høsten 2011 av Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner 
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Vi har fått opplyst at innkjøpsreglementet i GKI skal revideres i 2017 og rådmannen 

sier kommunen vil vurdere om kjøp av konsulenttjenester bør være et tema for denne 

revisjonen. 

 

Svært mange av anskaffelsene av konsulent-, rådgivings- og vikartjenester skjer som 

avrop på rammeavtaler. Der det foreligger rammeavtaler skal det ligge en 

behovsvurdering til grunn for anskaffelsen av rammeavtalen. Fra leder i 

Grenlandkommunens Innkjøpsenhet (GKI) får vi opplyst at kommunen(e) er med i 

prosessene rundt anskaffelser av rammeavtaler. Virksomhetsplanen til GKI gir føringer 

for hvilke anskaffelser GKI skal bistå kommunene med i det aktuelle året. Hver høst 

inviterer GKI til møte med kommunen der en diskuterer neste års virksomhetsplan for 

GKI. Kommunene har anledning til å delta med representanter for de ulike 

kommunalområdene. I dette møtet deltar også samarbeidsrådet6 der kommunen også 

er representert.   

 

Vi har spurt kommunalsjefene om det foretas en behovsvurdering i noen utvalgte 

tilfeller av enkeltanskaffelser eller kontrakter som ikke har vært i regi av GKI. 

Kommunalsjefene sier at det også foretas behovsvurdering i forkant av disse kjøpene, 

men at vurderingene i liten grad blir dokumentert. 

 

3.4 Revisors vurdering av rasjonell og effektiv forvaltning 
Kommunen har overordnede dokumenter som beskriver generelle målsettinger for 

rekruttering og kompetanseheving.  

 

Kommunalområdene Skole og barnehage og Helse og omsorg har egne kompetanse-

planer slik KS anbefaler. Vi har ikke fått dokumentert at kommunalområdene Teknikk 

og samfunnsutvikling og Kultur og oppvekst har denne type strategier eller planer.  

 

Kommunen har ikke retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester. Kommunen bør 

vurdere om rutiner for kjøp av konsulenttjenester/utredningsoppdrag bør være et 

tema ved revisjon av GKI sitt innkjøpsreglement.  

 

I forbindelse med inngåelse av rammeavtaler gjøres det vurderinger av hvilke tjenester 

kommunen har behov for, og disse vurderingen skal være dokumentert. Kommunen 

bør sikre dokumentasjon av behovsvurderingene også ved enkeltanskaffelser.  

 

                                                      
6 Består av kontaktpersoner fra kommunene som skal ivareta kommunen sinteresser i samarbeidet jamf. 

samarbeidsavtale del 2 mellom kommunene som deltar i GKI. 
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Kommunen brukte i 2016 forholdsvis store summer på juridisk hjelp. I regi av 

Grenlandssamarbeidet skal det gjøres det en vurdering av om det bør etableres et 

samarbeid om felles advokattjenester for de aktuelle kommunene.   
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4 Tiltak for kontroll 
4.1 Problemstilling 
I dette kapitlet ser vi på denne problemstillingen: 
 

Har administrasjonen truffet tiltak for å sikre kontroll med bruken 
av konsulenttjenester? 

 

4.2 Revisjonskriterier 
Vi har lagt disse kriteriene til grunn for vår vurdering: 
 
 Kommunen bør bruke kontrakt ved kjøp av konsulenttjenester 
 Et konsulentoppdrag bør evalueres, fortrinnsvis skriftlig 
 

4.3 Fakta om tiltak for å sikre kontroll 
I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig for en kommune å inngå rammeavtaler 

om kjøp av en vare eller tjeneste kommunen ofte har behov for. En rammeavtale kan 

gi fleksibilitet og administrative besparelser for oppdragsgiver. Dette ved at kjøp (eller 

såkalt avrop) kan gjøres raskt uten at ny konkurranse må kunngjøres.  

 

Mange av leverandørene vi har omtalt i denne rapporten har rammeavtaler med 

kommunen. Det vil si at kommunen har en kontrakt om bruk av leverandøren (gitt 

visse vilkår) ved behov. I slike tilfeller ligger denne kontrakten til grunn for leveransen, 

og det skrives ikke særskilt kontrakt for hver gang en bruker leverandøren.  

 

Vi har sett oversikt over kommunens rammeavtaler gjort i samarbeid med Grenlands-

kommunenes innkjøpskontor og finner signerte avtaler med disse leverandørene.  

 

I følge anskaffelsesreglementet for Grenlandskommunene skal det brukes kontrakt ved 

kjøp av varer og/eller tjenester. Vi har spurt kommunalsjefene om det er inngått 

skriftlige kontrakter for noen utvalgte kjøp der det ikke foreligger rammeavtaler med 

leverandøren, i alt 12 stykker7.  Av disse var det fire tilfeller der kommunen ikke kunne 

vise til skriftlig kontrakt/avtale om den tjenesten/oppdraget som ble utført.  

 

                                                      
7 Se oversikt i vedlegg 2 Tabeller 



21/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune - 16/11666-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune : Rapport forvaltningsrevisjon Konsulentbruk i Bamble kommune

 714 024 Konsulentbruk i Bamble kommunene 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

24 

Når det gjelder spørsmål om rutiner for evaluering av utført tjeneste/oppdrag er svaret 

på dette litt ulikt etter som det dreier seg om kjøp i henhold til rammeavtaler eller om 

det er enkeltanskaffelser/-oppdrag.  

 

Vi får opplyst fra kommunalsjefene at evaluering av rammeavtaler skjer ved 

avtaleperiodens slutt og i forbindelse med ny utlysing/prolongering av avtalene. Leder 

av Grenlandkommunenes innkjøpskontor, som i de fleste tilfeller bistår kommunen i 

disse prosessene, bekrefter at det er rutiner for å evaluere avtaler som er i ferd med å 

gå ut. GKI inviterer kommunene møte som gjelder gjennomgang av eksisterende avtale 

med tanke på prolongering eller ny anbudsrunde. På disse møtene er det 

kompetansegruppen8 som møtes for å drøfte erfaringer med leverandør, endringer i 

behov, endringer i markedet m.m. Bamble kommune er representert i de ulike 

kompetansegruppene. 

 

For de enkeltanskaffelsene vi har undersøkt, har vi spurt om det foreligger 

evalueringer i etterkant av oppdraget og om disse er dokumentert skriftlig. 

Kommunalsjefene sier at tjenestene/oppdragene blir evaluert og diskutert i etterkant, 

men det foreligger ingen egen rutine for slik evaluering.  

 

4.4 Revisors vurdering 
Kommunen inngår skriftlig kontrakt ved inngåelse av rammeavtaler.  

 

Vi finner at kommunen i et flertall av tilfellene har skriftlige kontrakter ved 

enkeltanskaffelser av den type tjenester vi har undersøkt. Det er imidlertid tilfeller der 

slik kontrakt ikke foreligger. 

 

I de tilfeller der kommune har rammeavtaler er det rutiner for å evaluere tjenestene 

og tilfredsheten med bruken av den aktuelle leverandøren. 

 

Utenom rammeavtalene dokumenterer kommunen i liten grad erfaringer med og 

vurderinger av de tjenestene som er kjøpt.  

 

                                                      
8 Kompetansegruppen består av fagpersoner fra kommune som skal ivareta interesser for et bestemt 

fagområdet. Beskrevet i samarbeidsavtalen del 2 mellom kommunen som deltar i innkjøpssamarbeidet. 
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
5.1 Konklusjoner 
Vi har sett på følgende problemstilling 

I hvilken grad har kommunen truffet tiltak for å sikre at 
konsulentbruken bidrar til rasjonell og effektiv forvaltning av 
kommunens ressurser? 

Kommunen kunne i noe større grad truffet tiltak for å sikre at konsulentbruken bidrar 

til rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser. 

 

Det er kommunalområder som mangler dokumenter som beskriver kompetansen i 

egen organisasjon og som omtaler behov for kompetanse på kort og lang sikt.  

 

Kommunen har ikke rutiner for kjøp av konsulenttjenester, men vil vurdere å ta opp 

dette som tema i forbindelse med revisjon av GKI sitt innkjøpsreglement.  

 

Behovsvurdering dokumenteres i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler, men i 

mindre grad ved enkeltanskaffelser.  

 

Videre har vi undersøkt følgende problemstilling 

Har administrasjonen truffet tiltak for å sikre kontroll med bruken 
av konsulenttjenester? 

Kommunen kunne i noe større grad truffet tiltak for å sikre kontroll med bruken av 

konsulenttjenester. 

 

Kommunen bruker skriftlig kontrakt ved inngåelse av rammeavtaler. Kommunen kunne 

i større grad bruke skriftlige kontrakter ved enkeltanskaffelser av konsulent-, 

rådgivings og vikartjenester. 

 

Kommunen har ikke rutiner for evaluering av anskaffelser/kjøp, bortsett fra ved 

rammeavtaler, som evalueres i forbindelse ny anbudsrunde.  

5.2 Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør: 

 

 sørge for at alle kommunalområder har beskrivelser av kompetansen i egen 

organisasjon og gjør vurderinger av behov for kompetanse på kort og lang sikt. 
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 vurdere om retningslinjer for kjøp av konsulent- rådgivings- og utredningstjenester 

bør være et tema i forbindelse med revisjon av GKI sitt innkjøpsreglement. 

 

 sikre at det foreligger kontrakt ved alle kjøp 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Tabeller 
 

Tabeller som viser hvordan utgifter på de ulike artene fordeler seg på de ulike 

kommunalområder i kommunen.  

 
 

Art Kommunalområde Regnskap 2016 

12700 Andre tjenester/honorar Sentraladministrasjon            231 000  

  Teknikk og samfunn        1 357 000  

  Skole og barnehage            731 000  

  Kultur og oppvekst 2 370 000  

  Helse og omsorg 477 000 

           5 165 000  

 
 

Art Kommunalområde Regnskap 2016 

12701 Kjøp av juridisk og økonomisk 
bistand 

Sentraladministrasjon             538 000  

  Teknikk og samfunn            749 000  

  Skole og barnehage   

  Kultur og oppvekst              31 000  

  Helse og omsorg              34 000  

           1 352 000  

 
 

Art Kommunalområde Regnskap 2016 

12702 Kjøp av 
helsetjenester/honorar 

Sentraladministrasjon        1 308 000  

  Teknikk og samfunn   

  Skole og barnehage   

  Kultur og oppvekst            782 000  

  Helse og omsorg            481 000  

           2 571 000  

 
 

Art Kommunalområde Regnskap 2016 

12703 Kjøp av vikarer fra byrå Sentraladministrasjon   

  Teknikk og samfunn              26 000  

  Skole og barnehage            918 000  

  Kultur og oppvekst   

  Helse og omsorg            699 000  

           1 643 000  
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Art Kommunalområde Regnskap 2016 

12704 Kjøp av andel statlige NAV 
ansatte 

Sentraladministrasjon   

  Teknikk og samfunn   

  Skole og barnehage   

  Kultur og oppvekst            901 000  

  Helse og omsorg   

               901 000  

 
 

Art Kommunalområde Regnskap 2016 

11650 Andre oppgavepliktige 
godtgjørelser 

Sentraladministrasjon              4 000  

  Teknikk og samfunn   

  Skole og barnehage   

  Kultur og oppvekst   

  Helse og omsorg            38 000  

               42 000  

 
 

Art Kommunalområde Regnskap 2016 

11680 Honorar til selvst. 
Næringsdrivende 

Sentraladministrasjon            11 000  

  Teknikk og samfunn   

  Skole og barnehage 21 000  

  Kultur og oppvekst          447 000  

  Helse og omsorg   

             480 000  

 
 
Tabell 10 Viser oversikt over bruk av kontrakt for utvalgte kjøp fra leverandører 

Leverandør Skriftlig kontrakt 

Norconsult (skolestrukturutredning) Ja 

Senter for omsorgsforsking Ja 

Uloba Ja 

Gunnar Lie Nei 

institutt for psykologi og sexologi AS Nei 

Spesialistgruppen Ja 

Vikarer i Norge Ja 

Momentum Ja 

Powell AS Ja 

Verditaksering Kjell Larsen Nei 

Universal Teddy Angel Nei 

Sem og Stenersen Procom Ja 
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Vedlegg 3: Revisjonskriterier 
 
Problemstilling nummer en i rapporten er denne:  

Hvilket omfang og kostnader har konsulentbruken i Bamble 
kommune i 2016 og hvilke oppgaver er dekket? 

Dette er en beskrivende problemstilling og det er derfor ikke knytte revisjonskriterier 
til denne.  
 
 
Problemstilling nummer to er følgende: 

I hvilken grad har kommunen truffet tiltak for å sikre at 
konsulentbruken bidrar til rasjonell og effektiv forvaltning av 
kommunens ressurser? 

I kommunelovens formålsparagraf finner vi at loven skal legge til rette for rasjonell og 

effektiv drift. Det er rådmannens ansvar å følge opp dette, jf. kommuneloven § 23.  

 

Kommunenes Sentralforbund (KS) veileder kommunene om rekruttering og 

kompetanse. Det er utarbeidet verktøy for strategisk kompetanseplanlegging i 

kommunene. En overordnet plan som vurderer egen kompetanse og framtidig behov 

er ofte relatert til helse- og omsorgssektoren, men er relevant for hele organisasjonen.  

En overordnet strategi kan gi oversikt over og/eller beskrive kompetansen i egen 

organisasjon og omtale behovet for kompetanse på kort og lang sikt. Mange 

kommuner i Norge har utviklet slike strategier. 

 

Statskonsult9 utarbeidet en veileder for kjøp av konsulenttjenester i 1996. I denne 

veilederen blir det pekt på at virksomheter som benytter seg av konsulenttjenester bør 

ha et bevisst forhold til dette, gjerne ved å utarbeide en strategi for bruk av eksterne 

konsulenter.  En strategi for bruk av konsulenter kan inneholde: 

 

 Oversikt over og/eller beskrivelse av kompetansen i egen organisasjon. 

 Omtale av behov for kompetanse på kort og lang sikt 

 Hvilke betingelser som skal regulere bruk av konsulenttjenester 

  

Riksrevisjonens dokument nr. 3:8 (2003-2004) handler om kjøp og bruk av 

konsulenttjenester i statlige virksomheter. I rapporten peker Riksrevisjonen på at 

                                                      
9 Tidligere Statskonsult er det nåværende Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
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Stortinget har gitt sin tilslutning til at «virksomheter ved å utarbeide strategier og 

retningslinjer kan bidra til at konsulenttjenester blir kjøpt på en betryggende måte». 

Etter vår vurdering er det rimelig å legge til grunn at dette også er overførbart til 

kommuner og fylkeskommuner. 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir råd og veiledning i offentlige anskaffelser. 

På nettstedet www.anskaffelser.no finner en veiledere, maler, nyhetsbrev m.m. som 

gjelder anskaffelser.  

 

I sin nyeste veileder for kjøp av konsulenttjenester (2016) peker Difi på viktigheten av å 

avklare behov og reflekter over alternative løsninger. Momenter som kan inngå i 

behovsvurderingen kan være om konsulentkjøpet skal: 

 

 Løse en konkret oppgave 

 Sikre utvikling i organisasjonen 

 Etablere kunnskap i organisasjonen 

 Effektivisere 

 Resultere i besparelser 

 Skape kreativitet eller innovasjon 

 

Veilederen anbefaler å dokumentere behovsvurderingene gjennom et 

beslutningsnotat. Et slikt notat kan angi formålet med konsulentkjøpet og hvilken 

effekt eller resultat en forventer av arbeidet. 

 

For øvrig gir veilederen råd og tips til selve anskaffelsesprosessen og hvordan en skal 

følge opp regelverket om offentlig anskaffelser.     

 

Av dette har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunen bør ha en oversikt over og/eller beskrivelse av kompetansen i egen 

organisasjon og gjøre en vurdering av behovet for kompetanse på kort og lang sikt  

 Kommunen bør ha en strategi eller særskilte retningsliner for kjøp av 

konsulenttjenester 

 Ved kjøp av konsulenttjenester bør det dokumenteres at det er foretatt en 
behovsvurdering 

 
 
 
 
 
Rapportens siste problemstilling er denne: 
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Har administrasjonen tiltak for å sikre kontroll med bruken av 
konsulenttjenester? 

På Difi sine fagsider om offentlige anskaffelser10 er det pekt på at en ved kjøp av 

konsulenttjenester m.m. bør bruke kontrakt. 

 

Difi har utarbeidet to standardkontrakter som de anbefaler ved kjøp av de fleste typer 

konsulenttjenester: 

 

 Avtale om bistand fra Konsulent – Bistandsavtalen (SSA-B) 

 Avtale om utrednings- og utviklingsoppgaver fra Konsulent – Oppdragsavtalen 

(SSA-O) 

 

For noen typer konsulentkjøp er det utarbeidet særskilte standardavtaler som skal 

brukes ved rådgivningstjenester. Eksempler på dette er NS 8401 (Alminnelige 

kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag), NS 8402 (Alminnelige 

kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid) og NS 

8403 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag) som er utarbeidet 

spesielt for denne type kjøp.  

 

Difi anbefaler å evaluere kjøp av konsulenttjenester utfra en kost-/nyttevurdering, slik 

at du kan lære av feil og ta vare på det som ble gjort riktig. Det er ofte tilfeldig om kjøp 

av konsulenttjenester blir evaluert i etterkant av utførte oppdrag. Ofte blir 

evalueringene gjennomført muntlig, eller med begrenset skriftlig 

nedtegnelse.  Evalueringen bør gjøres skriftlig. En slik evaluering vil også bevisstgjøre 

virksomheten på god og dårlig håndtering av konsulentkjøp. 

 

På www.anskaffelser.no finnes skjemaer til bruk for evaluering av konsulenttjenester 

er det utarbeidet et evalueringsskjema for tjenestekjøp generelt og et for kjøp av 

arkitekt- og rådgiveroppdrag som også kan brukes for evaluering av konsulentkjøp.  

 

Med bakgrunn i dette legger vi disse revisjonskriterier til grunn for våre vurderinger: 

 
 Kommunen bør bruke kontrakt ved kjøp av konsulenttjenester 
 Et konsulentoppdrag bør evalueres, fortrinnsvis skriftlig 
 
 

                                                      
10 www.anskaffelser.no 
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Vedlegg 4: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Bamble kommune 1. 

november 2016.  

 

Oppstartsmøte med rådmannen skjedde 22. november 2016. 

 

Datainnsamling og rapportskriving har foregått mot slutten av 2016, og fram mot april 

2017.   

Innsamling og bearbeiding av data 
Vi har undersøkt kommunens regnskap for 2016 (pr 31.12.2016). Rapporter fra 

kommunens regnskapssystem Visma er overført til EXCEL-filer som gir muligheter for 

sortering og filtrering.  

 

Vi har fått undersøkt diverse dokumenter som omhandler regnskapsføring,  

 

Vi har snakket med kommunalsjefene for de fire kommunalområdene Teknikk og 

samfunnsutvikling, Skole og barnehage, Kultur og oppvekst og Helse og omsorg. Tekst 

som beskriver deres faktabeskrivelsen og meninger er verifisert av den enkelte.  

 

Vi har snakket med leder for Grenlandkommunenes Innkjøpskontor. 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at 

informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at 

innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme 

resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt.  

 

Relevans handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal 

avklare.  

 

Vi mener at våre undersøkelser av kommunens regnskapsdata er relevante i forhold til 

problemstillingene for prosjektet. Videre bruker vi informasjon fra sentrale personer i 

kommunen. Vi mener derfor at informasjonen i rapporten er gyldig og pålitelig.  

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 
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revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon11. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

                                                      
11 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Arkivsak-dok. 18/06422-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om prosess omkring kommunens kjøp og salg av 

eiendommer 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 16.4.2018 under sak 17/18 Referatsaker om en orientering om prosessen 

omkring kommunens kjøp og salg av eiendommer. 

 

Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak i saken vil bli lagt frem med utgangspunkt i rådmannens orientering i møtet. 
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Arkivsak-dok. 17/06825-10 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og 

varsling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innstilling til Bamble kommunestyre: 

 

Kommunestyret tar rapporten Kvalitetssystem – mobbing og varsling til orientering. 

 

Vedrørende revisjonen av skolemiljø, ber kommunestyret rådmannen 

- sørge for likeartet og oppdatert informasjon om skolens arbeid med elevens psykososiale 

skolemiljø på kommunens nettsider 

- sørge for at skolenes aktivitetsplikt blir dokumentert gjennom arkivering av varsler og 

aktivitetsplaner. 

 

Vedrørende revisjonen av varsling, ber kommunestyret rådmannen 

- sørge for at alle ansatte i organisasjonen er orientert om kommunens arbeid med varsling, og 

- fortsatt arbeide for at medarbeidere skal oppleve at det er greit å komme med kritiske ytringer og 

varsler der det er nødvendig. 

 

Rådmannen bes rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget på det arbeidet som er gjort innen de 

områder som er påpekt i vedtaket, og hvilken effekt dette har gitt, innen siste møte i kontrollutvalget 

høsten 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 27.11.2017 sak 38/17 forvaltningsrevisjonen Kvalitetssystem Bamble 

kommune, i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og revisjonens forslag til 

prosjektplan. Forvaltningsrevisjonen skulle spisses mot kvalitetssystem knyttet til mobbing i skole og 

varsling fra ansatte. Problemstillingene i den vedtatte planen var som følger: 

 

1. Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder det psykososiale 

miljøet i skolen? 

2. Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i samsvar 

med reglene i arbeidsmiljøloven? 
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Saksopplysninger: 
Selv om hele denne forvaltningsrevisjonen tar for seg kommunens kvalitetssystem, har revisjonen funnet 

det naturlig å dele prosjektet i to deler, der den ene går på elevenes skolemiljø, og den andre går på 

varsling etter arbeidsmiljøloven. 

 

Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. I denne 

forvaltningsrevisjonen har revisjonen gått hovedsakelig ut fra reglene i opplæringsloven for del 1 og etter 

arbeidsmiljøloven i del 2. 

 

Revisjonen har gjennomgått kommunens rutiner, reglement o.a. knyttet til de to temaene. De har videre 

intervjuet sentrale personer i kommunen. I del 1 har revisjonen gått gjennom mapper/behandling av 

enkeltsaker som gjelder elevenes skolemiljø. I del 2 har revisjonen gjennomført en spørreundersøkelse 

rettet mot ansatte, og de har undersøkt dokumentasjon av varslingssaker. Revisjonskriterier og metode ble 

beskrevet i planen og er nærmere beskrevet i rapporten og vedlegg til denne.  

 

Revisjonen viser til følgende under de to delene av prosjektet: 

 

1. Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder elevenes 

skolemiljø 

Revisjonen har vurdert det til at kommunen har tiltak og rutiner som er med på å sikre at krav stilt i 

opplæringsloven kapittel 9A er ivaretatt. Kommunen har sørget for opplæring av ansatte og informasjon 

til elever og foresatte, men revisjonen ser at noe informasjon kommunens hjemmesider må oppdateres. 

Varsel i forhold til skolemiljø arkiveres i stor grad i tråd med krav i lovverk og kommunale rutiner, men 

her finnes det noen unntak. Ut fra sine vurderinger har revisjonen gitt følgende anbefalinger: 

 

Vi anbefaler kommunen å 

- sørge for likeartet og oppdatert informasjon om skolenes arbeid med elevens skolemiljø på 

kommunens nettsider 

- sørge for at skolens aktivitetsplikt blir dokumentert gjennom arkivering av varsler og 

aktivitetsplaner. 

 

2. Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i 

samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven 

Revisjonen har vurdert det til at kommunen har retningslinjer som legger til rette for at ansatte kan varsle 

i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven, og håndtering av varsler blir i tråd med lovverk og 

kommunale retningslinjer dokumentert i kommunens saks-/arkivsystem. Varslingsplakat er utarbeidet 

parallelt med forvaltningsrevisjonen og er nå under distribusjon. Revisjonen har funnet at det er en liten 

andel av ansatte og av de som etter retningslinjene skal ta imot varsler, som ikke kjenner retningslinjene. 

Revisjonen finner at hovedtyngden av ansatte opplever at det er greit å si ifra om kritikkverdige forhold, 

mens noen få uttrykker at dette kan være problematisk. Ut fra sine vurderinger har revisjonen gitt 

følgende anbefalinger: 

 

Vi anbefaler kommunen å 

- sørge for at alle ansatte i organisasjonen er orientert om kommunens arbeid med varsling, og 

- fortsatt arbeide for at medarbeidere skal oppleve at det er greit å komme med kritiske ytringer og 

varsler der det er nødvendig. 

 

Rådmannen har i tråd med lovverket fått seg forelagt rapporten til uttalelse. I sin uttalelse viser 

rådmannen til at det har vært lagt ned mye arbeid på de feltene som forvaltningsrevisjonen går gjennom, 

og at mye av dette derfor er på plass. Han merker seg de svakhetene revisjonen har pekt på, og viser til 

planlagt videre arbeid på de to områdene. 

 

Forvaltningsrevisor Dag Oftung vil stille i møtet for å legge frem rapporten og svare på spørsmål. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Så vidt sekretariatet kan se, har revisjonen fulgt opp problemstillingene i den vedtatte planen, og de har 

brukt revisjonskriterier og metoder på den måten det ble skissert i vedtatt plan.  

 

Kontrollutvalget har innstillingsrett til kommunestyret i denne type saker. Det er også kontrollutvalgets 

oppgave å følge opp forvaltningsrevisjoner i etterkant. Siden det er mye som allerede er på plass og 

rådmannen i sin uttalelse viser til plan for det videre arbeidet, mener sekretariatet at det vil være 

tilstrekkelig med en frist for oppfølging av forvaltningsrevisjonen til slutten av 2018. Per i dag er siste 

møte lagt til 3.12. Det tilsier at skriftlig tilbakemelding fra rådmannen bør foreligge medio november. 

 

Vedlegg:  

Rapport Kvalitetssystem – mobbing og varsling 

Prosjektplan Kvalitetssystem 
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester for våre 

eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, 

økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen 

offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 

kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi samarbeider 

faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold 

kommunerevisjon.  

 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Dag Oftung, med 

Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Bamble kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012: 

 

 714 019 Kvalitet i skolen (2012) 

o Del 1 Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen 

o Del 2 Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning 

 750 013 Samhandlingsreformen i Grenland – delrapport Bamble kommune (2014) 

 750 014 Tilsyn med byggesaker – Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn 

kommune (2015) 

 714 021 Uønsket deltid (2015) 

 714 023 Saksbehandling helse og omsorg (2016) 

 714 024 Konsulentbruk i Bamble kommune (2016) 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 

 

  



23/18 Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling - 17/06825-10 Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling : Rapport Kvalitetssystem - mobbing og varsling

Kvalitetssystem – mobbing og varsling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

iii 

Innhold 
 
 

Sammendrag ........................................................................................................... iv 

1 Innledning ........................................................................................................ 1 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling ............................................................................ 1 

1.2 Bakgrunn ...................................................................................................... 1 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier ........................................................... 1 

1.4 Avgrensning og begrepsbruk ......................................................................... 2 

1.5 Metode og kvalitetssikring ............................................................................ 2 

1.6 Høring ........................................................................................................... 2 

2 Kvalitetssystem ................................................................................................. 3 

3 Mobbing ........................................................................................................... 4 

3.1 Revisjonskriterier .......................................................................................... 4 

3.2 Fakta om mobbing i skolen ............................................................................ 4 

3.3 Revisors vurdering ....................................................................................... 10 

4 Varsling .......................................................................................................... 13 

4.1 Revisjonskriterier ........................................................................................ 13 

4.2 Fakta om varsling ........................................................................................ 13 

4.3 Revisors vurderinger ................................................................................... 22 

5 Konklusjoner og anbefalinger .......................................................................... 25 

Litteratur og kildereferanser ................................................................................... 27 

Tabelloversikt ......................................................................................................... 28 

Figuroversikt .......................................................................................................... 28 

Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse ................................................................ 29 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier .................................................................................. 31 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring .................................................................... 35 

Vedlegg 4: Skjema og mal ....................................................................................... 38 

Leser du dokumentet elektronisk? .......................................................................... 42 
For PC, android nettbrett eller Mac ................................................................................ 42 
Lese på iPad? ................................................................................................................. 42 

 
Foto forside: Danny Twang  



23/18 Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling - 17/06825-10 Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling : Rapport Kvalitetssystem - mobbing og varsling

Kvalitetssystem – mobbing og varsling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

iv 

Sammendrag 
 

Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Bamble kommune i KU-sak 17/17. 

 

Vi har undersøkt to problemstillinger. 

Problemstilling 1 

Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder 
elevenes skolemiljø? 

 

Kommunen har tiltak og rutiner som er med på å sikre at krav som er stilt i 

opplæringslovens kapitel 9a er ivaretatt. Det er bl.a. utarbeidet felles skjema for 

varsler der en har mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Felles mal 

for aktivitetsplan foreligger. 

 

Kommunen har sørget for at skoleledere, pedagogisk personale og andre tilsatte på 

skolene har fått nødvending informasjon om de plikter som følger av endringene i 

opplæringsloven.  Det kan være en utfordring å fange opp alt personell som er innom 

skolen og sørge for at nye personer som kommer til får den nødvendige 

informasjonen.  

 

Etter vår vurdering har kommunen oppfylt kravet i opplæringsloven § 9A-9 om 

informasjonsplikt til elever og foresatte. Vi mener informasjonen på kommunens 

nettsider om arbeid med elevenes skolemiljø, særlig den som ligger på den enkelte 

skole, kunne vært mer tydelig og likeartet. Vi har sett at det ligger informasjon på 

kommunens hjemmeside som ikke er oppdatert. Denne informasjonen bør oppdateres 

slik at det er i tråd med nytt regelverk. 

 

Varsel som blir meldt inn og aktivitetsplaner som blir laget blir i stor grad arkivert i 

kommunens sak/arkivsystem, slik kommunes egne rutiner og lovverket krever. 

Det er imidlertid ikke alle skoler som følger opp dette.  

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler kommunen å 
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 sørge for likeartet og oppdatert informasjon om skolenes arbeid med elevens 
skolemiljø på kommunens nettsider 

 sørge for at skolenes aktivitetsplikt blir dokumentert gjennom arkivering av 
varsler og aktivitetsplaner. 

 

Problemstilling 2 

Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige 
forhold i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven? 

 

Kommunen har retningslinjer som legger til rette for at ansatte kan varsle i samsvar 

med kravene i arbeidsmiljøloven. Kommunen har nylig laget en varslingsplakat til 

oppslag på arbeidssteder. Håndteringen av varsler blir dokumentert i kommunens 

sak/arkivsystem i tråd med lovverket og kommunens egne retningslinjer. 

 

Blant de ansatte er det en liten andel som ikke kjenner til retningslinjene for varsling. 

Det samme gjelder for en liten andel av de som ifølge retningslinjen skal kunne motta 

varsel.  

 

Våre undersøkelser indikerer at hovedtyngden av ansatte opplever at det er greit å si 

fra om kritikkverdige forhold. Det er imidlertid noen få ansatte som sier at dette av 

ulike grunner kan være problematisk. 

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler kommunen å 

 

 sørge for at alle ansatte i organisasjonen er orientert om kommunens arbeid 

med varsling, og  

 fortsatt arbeide for at medarbeidere skal oppleve at det er greit å komme med 

kritiske ytringer og varsler der det er nødvendig. 

 

 

Skien 14. mai 2018 

Telemark kommunerevisjon IKS  
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er vedtatt av kontrollutvalget i Bamble kommune i KU-sak 
17/17: 
 

Bamble kontrollutvalg bestiller fra Telemark kommunerevisjon IKS prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem – spissing mot mobbing i skole, og varsling for 
ansatte, i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Planen forventes 
framlagt til neste møte. 

 

Prosjektplan ble vedtatt i møte kontrollutvalgets møte 27. november 2017 (KU-sak 

38/17): 

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitetssystem Bamble 
kommune fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan. 
Rapport forventes levert til kontrollutvalgets junimøte 2018. Kontrollutvalget ber om å 
bli holdt orientert om fremdrift og eventuelle endringer underveis i prosjektet. 

 

Bestillingen er i samsvar med plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Bamble.  
 
Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn 
Alle elever i norsk skole har ifølge opplæringsloven1 rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Høsten 2017 ble opplæringslovens kapittel 9a om elevens skolemiljø endret, blant 

annet ved at skolene har fått en skjerpet aktivitetsplikt.  

 

Reglene om varsling er hjemlet i arbeidsmiljøloven2. Arbeidstaker har rett til å si fra om 

kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og arbeidsgiver skal legge til rette for at 

varsling kan finne sted. Det er krav om at arbeidsgiver med mer enn fem ansatte skal 

ha skriftlige rutiner for varsling.  

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
I denne rapporten undersøker vi to problemstillinger:  

Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder 
elevenes skolemiljø? 

                                                      
1 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 
2 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
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og 

Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige 
forhold i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven? 

 

Revisjonskriteriene3  er i all hovedsak hentet fra opplæringsloven og arbeidsmiljøloven.  

Kriteriene framgår under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i 

vedlegg 2 til rapporten.  
 

1.4 Avgrensning og begrepsbruk 
Med elevenes skolemiljø menes både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. 

I denne rapporten har vi sett på skolenes arbeid med det psykososiale miljøet, men vi 

bruker likevel det mer allmenne begrepet elevenes skolemiljø i rapporten. Vi har 

undersøkt kommunens og skolenes tiltak og prosedyrer/rutiner for å hindre at elever 

blir mobbet.  

  

I den delen av rapporten som gjelder mobbing, vil en støte på begrepet varsling.  

Varsling i denne sammenheng ikke det samme varslingsbegrepet som brukes i 

arbeidsmiljøloven.  
 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
I arbeidet med rapporten har vi fått tilgang til og gjennomgått ulike rutiner, reglement 

og andre kommunale dokumenter knyttet til de to temaene. 

 

Vi har intervjuet sentrale personer i kommunen.  

 

Vi har sett på mapper/behandling av enkeltsaker for å få informasjon om kommunens 

dokumentasjon av saker som gjelder elevenes skolemiljø. 

 

For delen som gjelder varsling er det sendt ut en spørreundersøkelse rettet mot alle 

ansatte i kommunen. Vi har undersøkt dokumentasjon av varslingssaker. 

 

Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. 

 

1.6 Høring 
Rapporten ble sendt på høring torsdag 26. april 2018.. Høringen har ikke ført til 

endringer i rapportens innhold. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.   

                                                      
3 Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. 

Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner. Revisjonskriteriene 

er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 
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2 Kvalitetssystem 
Kvalitetssystem, kvalitetsarbeid, internkontroll og avvikshåndtering er begrep som vi 

ofte møter i organisasjoner og virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Det er 

ulike definisjoner knyttet til begrepene, men felles er at det handler om systematiske 

tiltak for å ha kontroll på at arbeid utføres i henhold til lover, regler og faglige 

standarder. 

 

Kommunens Sentralforbund har laget et hefte om internkontroll i kommunesektoren; 

Rådmannens interkontroll- hvordan få orden i eget hus.4 Her finner vi følgende: 

 

Administrasjonssjefens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med 
på å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves 
og at uønskede hendelser unngås. I sum betyr dette at kommunene har ansvar for å 
holde orden i eget hus. 

 
God internkontroll er viktig både for folkevalgt og administrativ styring. 
Utviklingen av internkontroll skjer kontinuerlig, og prosessen vil være ulik og 
tilpasset hver enkelt kommune. I dette kapitlet beskriver vi kort hva vi mener med 
kvalitetssystem og generelle trekk ved kvalitetsarbeid. 

 

Kvalitetssystem er et (dokument)system i en virksomhet til hjelp for overholdelse av 

krav i regelverket som en del av internkontrollarbeidet. 

 

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, 

organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende 

regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel 

etter  HMS-lovgivingen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter 

lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet.5 

 

I denne rapporten ser vi nærmer på kvalitetssystem og internkontroll i Bamble 

kommune innenfor to områder; hvordan sikre elevene et trygt og godt skolemiljø og 

varsling av kritikkverdige forhold i kommunen. 

 

  

                                                      
4 Ideheftet utarbeidet i forbindelse med KS Effektiviseringsnettverk i 2012 og 2013. 
5 Regelhjelp.no 
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3 Mobbing 
3.1 Revisjonskriterier 
Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

 Skolen skal ha tiltak og rutiner i tråd med de krav som er stilt i opplæringslovas 

kapittel 9a. 

 Skolen skal sørge for at alle som arbeider ved skolen får opplæring i/er kjent med 

rutinene og prosedyrene som gjelder elevenes skolemiljø. 

 Skolen skal gi elever og foreldre/foresatte informasjon om ansvar, rettigheter og 

prosedyrer som gjelder avdekking og oppfølging av elevenes skolemiljø. 

 Kommunen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 

3.2 Fakta om mobbing i skolen 
Innledning 

Skolene i Norge gjennomfører hvert år elevundersøkelser blant elever på 7. og 10. 

klassetrinn. Dette er standardiserte undersøkelser6 som gjør det mulig å sammenlikne 

tall mellom skoler, kommuner og fylker, samt å se utviklingstrekk over tid.   

 

Vi har laget to tabeller som forteller noe om situasjonen ved skolene i Bamble 

kommune, sammenliknet med skolene i Telemark og i hele landet. 

 

Hovedtendensen er at andelen elever som har blitt mobbet i Bamble har vært lavere 

sammenliknet med andelene i Telemark og hele landet. Videre har det vært en 

nedgang i andelen som har blitt mobbet i perioden fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 

2015/16. 

 

I 7. klassetrinn fra skoleåret 2016/2017 er det en litt høyere andel som har blitt 

mobbet i Bamble enn i hele landet, men noe lavere enn i Telemark. For 10. klassetrinn 

ligger Bamble kommune lavere enn både hele landet og Telemark. 

 

Tallene for 2017/2018 viser en økning av andelen som sier de har blitt mobbet både i 

Bamble, i Telemark og for hele landet. Bamble ligger noe over gjennomsnittet for 

Telemark og for landet som helhet på 7. trinnet, mens kommunen ligger på samme 

nivå som Telemark og hele landet for elevene på 10. trinnet.  

 

De kan være forskjeller mellom de ulike skolene i kommunen. 

                                                      
6 Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for undersøkelsene. Nettstedet «Skoleporten» publiserer data fra 

undersøkelsene. 
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Tabell 1 Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene (prosent), 7. trinn, begge 
kjønn 

 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 -2016 2016 - 2017 2017-2018 

Bamble kommune 4,8 6,3 2,1 5,8 8,5 

Telemark 5,3 3,7 4,5 6,2 6,7 

Hele landet 5,4 4,8 4,5 5,5 5,9 
Kilde: Skoleporten 

 
 
Tabell 2 Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene (prosent), 10. trinn, 
begge kjønn 

 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 -2016 2016 - 2017 2017-2018 

Bamble kommune 3,3 2,4 2,4 2,3 5,7 

Telemark 4,5 4,8 4,3 4,8 5,7 

Hele landet 5,0 4,7 4,2 5,1 5,6 
Kilde: Skoleporten 

 

3.2.1 Tiltak og rutiner  
Kommunestyret i Bamble kommune v/ordfører signerte våren 2014 Manifest mot 

mobbing. Dette innebærer at kommunen har en nullvisjon om, og nulltoleranse for 

krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle barn og elever har en 

individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og barnehager og skoler i Bamble skal 

ikke akseptere at barn og elever blir krenket, mobbet, trakassert eller diskriminert. 

 

Kommunestyret vedtok 8. februar 2018 et felles kommunalt ordensreglement for alle 

skolene i Bamble. Reglementet viser til at elevene har rett til et godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og sikkerhet og plikt til ikke å plage eller mobbe noen, hverken 

fysisk, psykisk eller verbalt. 

 

Kommunen har utarbeidet Strategiplan for 2017 – 2020 for enhet for skole og 

barnehage. Denne skal angi den pedagogiske plattformen og verdigrunnlaget for skole 

og barnehagesektoren i kommunen. Planen peker på 13 strategier, hvorav en dreier 

seg om fokus på sosiale relasjoner og godt psykososialt læringsmiljø.  Videre er det er 

satt opp målindikatorer (bl.a. basert på elevundersøkelsen og Ungdata-undersøkelser7) 

slik at en kan se hvilken retning kommunen beveger seg i. Strategiplanen inneholder 

en tiltaksdel. Implementering av nye krav i opplæringsloven kapittel 9a med 

gjennomgang av rutiner og praksis, og opprettelse av et eget læringsmiljøteam, er 

tiltak i planen. 

 

Kommunalsjefen for skole og barnehage peker på at problemer med mobbing også kan 

starte før skolealder. De kommunale barnehagen er med i «Være Sammen-

                                                      
7 Ungdata er kvalitetssikret og standardiserte undersøkelser til bruk i kommuner. I regi av 

velferdsforskningsinstituttet Nova (OsloMet – storbyuniversitetet) 
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programmet»8 for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial 

kompetanse. Kommunen reviderer for tiden «Forebyggende plan og handlingsplan 

mot mobbing» for barnehagene. Kommunalsjef for skole og barnehage sier at en 

avventer arbeidet i påvente av om det kommer en lovendring i barnehageloven med 

nye bestemmelser, lik de vi finner i opplæringslovens kapittel 9a. 

 

Kommunen gjennomførte i 2016/17 skoleutviklingsprogrammet Respekt. Programmet 

fokuserte bl.a. på klasseledelse og læringsmiljø. 

 

Bamble kommune har ingen felles kommunal handlingsplan mot mobbing i 

grunnskolen. Hver og en skole har ansvaret for å utforme slike planer. Kommunen har 

imidlertid utarbeidet felles mal for varslingsskjema og aktivitetsplan som skolene kan 

bruke.  

 

Alle syv skolene i Bamble har egne planer9 som innbefatter beskrivelser av hvordan 

skolene arbeider forebyggende med elevenes skolemiljø og tiltak som skal iverksettes 

dersom det oppstår mobbesituasjoner. Alle, unntatt en av skolene, hadde planer som 

er oppdaterte etter regelendringene i 2017. I alle disse planene er det vist til 

kommunens felles mal for varslingsskjema og mal for aktivitetsplan, eller tilsvarende 

lokalt tilpassede maler/skjema. Den skolen som ikke hadde oppdatert plan, hadde 

«Plan mot mobbing» som sist var revidert i 2016 og inneholdt informasjon om 

gammelt regelverk.   

 

Andre tiltak 

På tre av skolene sier rektorene at de opererer med mobbekontrakter, en form for 

avtaler som elevene skriver under på for å tydeliggjøre elevens ansvar for at alle skal 

ha det bra på skolen. En fjerde rektor sier de ønsker å komme i gang med en type 

mobbekontrakter. Tre skoler har ikke mobbekontrakter. 

 

På seks av skolene utfører de jevnlig ikke-anonyme spørreundersøkelser i klassene. En 

skole har ikke hatt dette fast, men skal ifølge rektor begynne med slike undersøkelser. 

Dette er undersøkelser der elevene svarer på spørsmål blant annet om hvordan de 

trives på skolen, hvem som er sammen med hvem, om de kjenner noen som blir holdt 

utenfor m.m. I etterkant av undersøkelsene lager kontaktlærerne såkalte sosiogram 

som gir et skjematisk bilde av relasjonene mellom elevene.  Sosiogrammene kan være 

til hjelp for å sette inn tiltak for bedre klassemiljø der det er nødvendig.  

                                                      
8 Være Sammen er et kompetanseprogram for tidlig innsats og endringsarbeid. I samarbeid med 

Læringsmiljøsenteret i Stavanger 
9 Planene har forskjellige betegnelser som f.eks. handlingsplan mot mobbing, sosial læreplan, 

handlingsplan for godt skolemiljø m.m. og inneholder også andre forhold ved skolene.  
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Felles rutiner  

Kommunen har utarbeidet felles varslingsskjema for skolene10. Dette er oppdatert 

etter at endret/nytt kapittel 9a i opplæringsloven trådte i kraft i august 2017. Rektor 

skal varsles i alle tilfeller dersom det foreligger mistanke eller kjennskap til at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. 

Varslingsskjemaet skal arkiveres.   

 

I følge lovverket skal det lages skriftlige planer i de tilfeller det skal settes inn tiltak11. 

Kommunen har felles mal for aktivitetsplan12 til bruk i skolene i de tilfeller der varsel 

om mobbing utløser krav om slik plan. Malen viser at aktivitetsplanen skal inneholde: 

 Beskrivelse av hva som er problemet. 

 Hvilke tiltak som skolen skal iverksette. 

 Når tiltak skal iverksettes. 

 Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. 

 Når tiltaket skal evalueres. 

 

Aktivitetsplanen skal underskrives av lærer/rektor på skolen og foresatte til den eleven 

som planen gjelder.   

3.2.2 Informasjon og opplæring til ansatte 
Kommunalsjef for skole og barnehage har jevnlige møter med skolelederne 

(rektorene). Kommunalsjefen sier at på disse møtene blir alltid skolenes arbeid med 

elevenes skolemiljø diskutert. Rektorene på skolene bekrefter dette. 

På spørsmål til rektorene om de har deltatt på kurs og/eller opplæringstiltak om arbeid 

med elevens skolemiljø etter at endringen i kapittel 9a trådte i kraft svarer fem av de 

syv rektorene at de har deltatt på eksterne opplæringstiltak. To rektorer svarer at de 

har fått opplæring via ledermøtene og/eller på annen måte skaffet seg informasjon om 

temaet.  

 

Det pedagogiske personalet på skolene har ifølge samtlige rektorer fått informasjon 

om det endrede regelverket, kommunens rutiner og felles skjemaer som kommunen 

har laget. Slik informasjon ble gitt ved oppstart av skoleåret (17/18). Rektorene 

opplyser at det også ellers er fokus på dette f.eks. i samband med personalmøter, 

planleggingsdager, teammøter m.m. 

 

Kommunalsjef for barnehage og skole sier at det i rådmannens ledergruppe i 2017 ble 

informert om andre ansattes (i skolen) plikt til å si fra dersom en ser eller får 

                                                      
10 Skjema ligger som vedlegg til rapporten  
11 Opplæringslovas § 9A-4 
12 Mal for tiltaksplan ligger som vedlegg til rapporten 
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informasjon om at elever ikke har et trygt skolemiljø. Rådgiver på skolekontoret 

opplyser at det på nyåret 2018 ble gjennomført egne informasjonsmøter med andre 

yrkesgrupper som arbeider på skolene; vaktmestre og ergo-/fysioterapeuter. Møte 

med renholdere ble gjennomført i april 2018. Skolehelsetjenesten har hatt eget 

opplegg med opplæring.  Rådgiver sier videre at det vil være naturlig å videreføre 

arbeidet med å informere ikke-pedagogisk personell, men at det ikke er konkretisert 

hvordan dette skal gjøres.       

 

Rektorene på alle skolene sier at de har informert ikke-pedagogisk personell om de 

endrede reglene, og at også dette personellet er gjort kjent med deres ansvar for å 

melde fra ved mistanke om at noe vedrørende skolemiljøet ikke er greit.  

3.2.3 Informasjon til foreldre 
Skolen plikter ifølge opplæringsloven å sørge for at elever og foresatte er informert om 

de rettigheter som ligger i opplæringslovens kapittel 9a.   

 

Kommunalsjef for skole og barnehage laget ved skolestart høsten 2017 et skriv til 

elever og foresatte til grunnskolene i Bamble. Her er det redegjort for endringer i 

opplæringsloven som gjelder elevenes skolemiljø og hvordan en skal gå fram dersom 

man opplever at en ikke har et trygt skolemiljø. Brevet ble distribuert til alle 

elever/foresatte i kommunen. Kommunalsjefen for skole og barnehage sier at et 

liknede brev vil bli sendt ut på starten av hvert skoleår. Han peker på at skoleeier er 

pliktig å informere om regelverket.  

 

Samtlige rektorer sier at elevenes skolemiljø er tema på foreldremøter som 

kontaktlærerne gjennomfører. Slike møter holdes gjerne to ganger i løpet av skoleåret. 

 

Skolemiljøet, trivsel, samarbeid, orden og oppførsel er ifølge rektorene også tema på 

utviklings-/elevsamtalene der kontaktlæreren snakker enkeltvis med eleven og/eller 

foresatte.   

 

Vi har via e-post spurt ledere av FAU ved sju skoler om de synes elever/foresatte i 

tilstrekkelig grad har fått informasjon fra skolen om arbeidet med mobbing og om 

hvordan man skal gå frem hvis eleven ikke opplever en trygg skolehverdag. Vi fikk svar 

fra fire FAU- ledere. Alle disse mener at det er gitt god informasjon om temaet.  

 

Videre mener tre av de fire FAU-lederne som svarte, at FAU har vært tilstrekkelig 

informert og involvert i arbeidet med elevenes skolemiljø. 

 

Tre av FAU-lederne som svarte, sier de kjenner til skolens rutiner og retningslinjer, 

mens en sier at dette er delvis kjent. 
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Kommunens nettsider 

Kommunens nettsted har oversikt over aktuell informasjon fra de ulike 

kommunalområdene, så også for kommunalområde skole og barnehage. Under fanen 

Administrasjon ligger det en underkategori som heter elevenes skolemiljø. Her er 

gjengitt brevet fra kommunalsjefen som ble distribuert til elever og fortsatt høsten 

2017 (omtalt ovenfor).  

 

Det er også en link til Utdanningsdirektoratets brosjyre «Elevenes psykososiale 

skolemiljø», som er ment som veileder til foreldre. Brosjyren er fra 2011 og er ikke 

oppdatert på gjeldende regelverk.   

 

Under den enkelte skole er det i ulik grad lagt ut informasjon på skolens nettsider om 

hva skolen har av planer og tiltak knyttet til elevens skolemiljø. Det er ingen mal for 

hvordan de enkelte skolene legger ut informasjon om arbeidet med elevenes 

skolemiljø. Noen eksempler: 

 

 En skole har ingen informasjon om skolens arbeid med elevens skolemiljø, ut over 

det som står i skolens virksomhetsplan. I virksomhetsplanen er det henvist til at 

skolens handlingsplan er lagt ut på skolens nettsted. Vi finner ikke handlingsplanen 

på nettstedet. 

 To av skolene har link til Utdanningsdirektoratets side «nullmobbing.no».   

 En skole har lagt ut kommunens skjema for varsling til rektor. Dette skjema er for 

bruk av ansatte dersom det er mistanke om krenkende ord eller handlinger. 

 Kun en skole har lagt ut sin egen handlingsplan mot mobbing på skolens nettsider. 

 

3.2.4 Dokumentasjon av aktivitetsplikten 
Opplæringslovens § 9A-4 sier at skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å 

oppfylle aktivitetsplikten. I følge kommunens egne rutiner skal skjema for varsling til 

rektor og tiltaksplan arkiveres.  

 

Ifølge rektorene på skolene er det i perioden august 2017 til mars 2018 kommet inn 

123 bekymringsmeldinger eller varsler med mistanke om at elever ikke har et trygt 

skolemiljø. Slike meldinger eller varsler trenger ikke nødvendigvis dreie seg om 

mobbing. Skolen plikter å undersøke slike saker, men det er ikke alle meldinger og 

varsler som fører til at det lages aktivitetsplaner.  

 

Rektorene opplyser videre at det til sammen er laget 44 aktivitetsplaner med bakgrunn 

i varsler om at det er mistanke om at skolemiljøet ikke har vært trygt.  
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I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier. Kommunalsjef for skole og barnehage 

sier han har mottatt tre slike varsler fra skolestart 2017 og fram til midten av mai 2018.  

 

På spørsmål til rektorene om arkivering av klager, varsler og tiltaksplaner, svarer fem 

rektorer at dette er lagret i kommunens sak/arkivsystem, og en svarer at det delvis er 

gjort. En rektor sier at varsler og tiltaksplaner ikke er arkivert i kommunens 

sak/arkivsystem. Vedkommende sier at det har vært et etterslep på grunn av en 

sykemelding i merkantilt personale, men at arkivering vil skje i løpet av kort tid.  

 

Vi har gjort et utvalg av tre skoler13 og undersøkte om varsler og tiltaksplaner faktisk er 

journalført i kommunes arkiv/journalsystem. 

 

Våre funn viser at to av skolene hadde lagt inn både varslingsskjema og 

aktivitetsplaner i kommunens elektroniske sak/arkivsystem. På skole nummer tre var 

aktivitetsplanene lagt inn, mens varslingsskjemaet kun var lagret i papirversjon.  

 

I følge opplæringslovas § 9A-6 kan en elev eller foresatte melde saker til fylkesmannen, 

dersom en mener at skolens aktivitetsplikt ikke er oppfylt. Forutsetningen for å melde 

sak til fylkesmannen er bl.a. at rektor er varslet først, og at det har gått en viss tid. Fra 

fylkesmannen får vi opplyst at de etter at endringen i opplæringslovens kapittel 9a 

trådte i kraft høsten 2017 har mottatt en slik henvendelse fra Bamble kommune. Dette 

skjedde i februar 2018. Vi har ikke undersøkt dette tilfellet nærmere. 

 

3.3 Revisors vurdering  
Tiltak og rutiner 
Kommunen har overordnede dokumenter med målsettinger og tiltak for sikre elevene 

et trygt skolemiljø. De enkelte skoler har egne handlingsplaner som omhandler skolens 

arbeid for å sikre et trygt skolemiljø.  

 

Skolene får gjennom de nasjonale elevundersøkelsene informasjon om hvor stor andel 

av elevene som sier at de blir mobbet. I tillegg gjennomfører en del av skolene egne 

ikke-anonymiserte undersøkelser der resultatene som blir brukt i arbeidet med 

elevenes skolemiljø. Systematisk bruk av resultater fra slike lokale undersøkelser er 

etter vår vurdering egnet til å avdekke om elever ikke har det greit på skolen, og gir 

skolene mulighet for å ta tak i problemene. 

 

Kommunen har felles varslingsskjema som skal brukes av ansatte dersom de har 

mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Etter vår vurdering er malen 

                                                      
13 En kombinertskole, en stor ungdomsskole, og en liten ungdomsskole 
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med på å sikre at vesentlige momenter i saken blir undersøkt og behandlet videre på 

en forsvarlig måte. 

 

Kommunen har felles mal for å lage aktivitetsplan der det er nødvendig å sette inn 

tiltak. Etter vår vurdering ivaretar malen krav til innhold som stilles i opplæringsloven § 

9A-4.  

 

Informasjon og opplæring til ansatte 
Kommunen har sørget for at skoleledere via kommunalsjefens ledermøter og ulike 

kurs/opplæringstiltak har fått nødvending informasjon om endringer i opplærings-

loven. Etter vår vurdering er det pedagogiske personalet informert om endringene i 

opplæringsloven 

 

Kommunen har tiltak for å sikre opplæring og informasjon til ikke-pedagogisk personell 

som jobber i skolene. Det kan være en utfordring å fange opp alt ikke-pedagogisk 

personell som er innom skolen og at nye personer som kommer til får den nødvendige 

informasjonen.  

 
Informasjon til foreldre 
Ved skolestart 2017/18 fikk alle elever og foresatte skriv fra kommunalsjef for skole og 

barnehage med informasjon om (endringer i) reglene i opplæringslovens kapittel 9a. 

Etter vår vurdering har kommunen på denne måten oppfylt kravet om informasjons-

plikt i opplæringsloven, § 9A-9. Det vil være hensiktsmessig å sørge for at tilsvarende 

informasjonsskriv blir distribuert ved begynnelsen av hvert skoleår. Tydelig 

informasjon om rettigheter, og dokumentasjon av at dette er gitt, kan også være viktig 

i forhold til eventuelle senere søksmål/krav om erstatninger.    

 

Etter vår vurdering har skolen gjennom foreldremøter og utviklingssamtaler relevante 

arenaer for å gi informasjon om og ta imot henvendelser fra foresatte om elevenes 

skolemiljø.  

 

Kommunen har lagt ut informasjon om arbeidet med elevenes skolemiljø på sitt 

nettsted. For mange vil internett, og deriblant kommunens nettsider, være en naturlig 

kilde til informasjon om hvilke regler som gjelder og hva en eventuelt skal foreta seg 

dersom det oppstår problemer med skolemiljøet. Etter vår vurdering kunne 

informasjonen, særlig den som ligger på den enkelte skole, vært mer tydelig og 

likeartet.   

 

Vi har sett at det ligger informasjon på kommunens nettsted som ikke er oppdatert. 

Denne informasjonen bør oppdateres slik at det er i tråd med nytt regelverk. 
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Dokumentasjon av aktivitetsplikten 
Våre funn viser at skolene i stor grad arkiverer de varsler og tiltaksplaner som blir 

laget, men det er også skoler som ikke har gjort dette. Etter vår vurdering bør 

kommunen sørge for at alle skolene fortløpende arkiverer de aktuelle dokumentene 

slik at aktivitetsplikten blir dokumentert.   
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4 Varsling 
 

Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige 
forhold i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven? 

4.1 Revisjonskriterier 
Vi baserer vår vurderinger på følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunen skal ha skriftlige rutiner for varsling. Rutinene bør omfatte: 

o fremgangsmåte ved varsling, herunder når det skal varsles, 

o vern mot gjengjeldelse, 

o håndtering av varsler i kommunen, herunder:  

 sikre den som varsler fortrolighet og tilbakemelding på varselet, 

 at saken er forsvarlig utredet og krav om kontradiksjon, 

 dokumentasjon og bevaring. 

 Varslingsrutinene skal være kjent i organisasjonen. 

 Kommunen bør bidra til en kultur for å varsle om kritikkverdige forhold. 

 

4.2 Fakta om varsling 

4.2.1 Innledning 
Arbeidsmiljølovens varslingsregler skal fremme åpenhet og gi arbeidstakeren 

beskyttelse ved varsling om særlig alvorlige forhold som arbeidstakeren blir kjent med 

gjennom arbeidsforholdet, og som er eller kan være i strid med 

 lover og regler 

 virksomhetens retningslinjer 

 alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. 

 
HMS- og kvalitetssjef, som også fungerer som varslerombud i kommunen, sier at det i 

perioden 2015 til april 2018 har vært 5 varslingssaker i kommunen. Både 

varslerombudet, hovedverneombud og HR sjef sier at det i løpet av året vil være 

mange saker ute i virksomhetene der det meldes om kritikkverdige forhold. Praktisk 

talt alle disse sakene blir behandlet i linjen (gjerne med bistand fra ulike andre 

instanser) og får ikke status som varslingssaker. 
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4.2.2 Varslingsrutiner 
Kommunen har ulike dokumenter som er relevante i forbindelse med saker som 

gjelder kritikkverdige forhold i kommunen: 

 

 Bamble kommunes etiske retningslinjer 

 Bamble kommunes informasjons-/kommunikasjonsstrategi 

 Rutiner for avvik (HMS- og kvalitetshåndbok) 

 Retningslinjer for konflikthåndtering/forebygging av konflikter 

 

I Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Bamble kommune14 er det vist til 

kommunens varslingsrutiner. 

 
I Bamble kommune ønsker vi å ha en åpen kultur hvor vi oppfordrer til dialog om 
etiske dilemmaer. En slik åpenhetskultur vil kunne forebygge behovet for å varsle, da 
mangler, behov for forbedringer, og etiske problemstillinger vil kunne behandles 
fortløpende.  

 
Varsling om kritikkverdige forhold gjøres i henhold til gjeldende varslingsrutine for 
ansatte i Bamble kommune. Varsling som gjelder folkevalgte formidles til, og følges 
opp av kontrollutvalget.  

 

Retningslinjer for varsling er vedtatt i administrasjonsutvalget 2008, og sist revidert i 

2009. Retningslinjene inneholder modell/rutine for intern varsling og rutine for 

oppfølging av varsling.   

 

Ifølge arbeidsmiljøloven har Innleid arbeidstaker også rett til å varsle om kritikkverdige 

forhold i virksomheten til innleier. Retningslinjene definerer ikke klart hvem som kan 

varsle. I følge HR sjef gjelder retningslinjene ikke bare for ansatte i kommunen, men 

også og arbeidskraft som er innleid for kortere eller lengre perioder. 

 

Formålet med retningslinjene for varsling er å:  

 

signalisere at varsling som er saklig begrunnet, er lovlige og ønsket, og at varsleren er 
vernet mot gjengjeldelse. 

 

Retningslinjene definerer varsling som å si fra om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen. Videre defineres kritikkverdige forhold som forhold som innebærer 

brudd på lov, interne regler /retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Det 

er gitt eksempler på slike kritikkverdige forhold.15 

                                                      
14 Vedtatt av kommunestyret i mars 2016 (sak 25/16) 
15 Forhold som kan medføre fare for liv og helse, mobbing og trakassering, korrupsjon, maktmisbruk, 

underslag, brudd på taushetsplikt og diskriminering. 
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Retningslinjene peker på at varslingen skal være forsvarlig og viser til hvilke 

vurderinger som må gjøres før en går til det skritt å varsle. Videre er det redegjort for 

saksgangen i en varslingssak.  Som hovedregel skal kritikkverdige forhold tas opp på 

egen arbeidsplass, primært med nærmeste leder. Utenom ordinær og jevnlig 

kontakt/diskusjon med leder, er medarbeidersamtaler en arena der det er meningen å 

kunne ta opp forhold som en opplever som problematiske. HR sjefen sier at det er 

fokus på at alle ansatte skal få tilbud om, og gjennomføre medarbeider-samtaler. 

Virksomheter som ikke har hatt medarbeidersamtaler med alle ansatte blir fulgt opp 

av HR-avdelingen og resultatet/status blir meldt til kommunens arbeidsmiljø-utvalg, 

AMU. Dersom varselet gjelder nærmeste leder skal en gå til neste ledd i linjen. Dersom 

varsleren vurderer varsling i linjen som utilstrekkelig, kan det varsles til tillitsvalgt eller 

verneombud. 

 

Kommunen har opplæring for ledere i å gjennomføre samtaler med medarbeidere. 

Samtalene klassifiseres (i fargekoder) etter hvor «problematiske» de er. Grønt er 

samtaler der det meste er greit, med det er behov for justeringer. Gult er der det er 

behov for å ramme ytterligere inn, og de røde samtalene er der det er snakk om 

tilrettevisning eller advarsler. Det skal være dokumenterte tilbakemeldinger om 

kursendring og tett dialog med personalavdelingen i slike saker.  

 

Kommunen har frikjøpt hovedverneombud, og ifølge hovedverneombudet er det i 

tillegg om lag 40 stedlige verneombud ute i virksomhetene.  Det er til sammen fjorten 

hovedtillitsvalgte for de ulike fagorganisasjonene i kommunen. To av disse er frikjøpte. 

Både verneombud og tillitsvalgte er personer som kan bistå ansatte dersom det er 

forhold i organisasjonen en ønsker å ta opp.  

 

HR sjefen sier at verneombud og tillitsvalgte er med i ulike fora som 

informasjonsmøter og medbestemmelsesmøter. Hun opplever at det er et godt og 

konstruktivt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. Hovedverneombudet gir også 

uttrykk for at det det er et godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud 

om å løse konflikter. 

 

Bamble kommune har et varslerombud. Varslerombudet kan kontaktes i alvorlige 

tilfeller av kritikkverdige forhold, dersom den øverste administrative ledelse ikke tar 

dette alvorlig, eller selv er en del av de kritikkverdige forholdene. Det er HMS- og 

kvalitetssjef som er varslerombud i kommunen. 

 

Kommunen har eget varslingssekretariat. Sekretariatet består av varslerombudet 

(HMS- og kvalitetssjef), HR sjef og hovedverneombudet i kommunen. Sekretariatet skal 

følge opp et eventuelt varsel og lage rapport som legges fram for rådmannen. 
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I retningslinjene er det vist til at varsleren kan være anonym. Det er likevel sagt at 

åpenhet normalt kan bidra til et bedre resultat. Det er også opplyst at dersom varsler 

velger å være åpen er personopplysningene fortrolige. I rutinen er det sagt at varsler 

skal ha tilbakemelding om hva som skjer med saken innen det er gått 14 dager. 

Det er i retningslinjene gjort klart at gjengjeldelse mot arbeidstakere som varsler i 

samsvar med arbeidsmiljøloven § 2-416 er forbudt.  

 

Det er et eget punkt om rettigheter til den det er varslet om. Vedkommende har rett til 

å bli gjort kjent med påstandene rettet mot seg og få mulighet til å imøtegå disse. Når 

saken er ferdigbehandlet skal den det er varslet om få beskjed om utfallet av saken. 

 

Retningslinjene inneholder til slutt en skjematisk framstilling av saksgangen, punktvis 

gjennomgang av varslingsrutinene og skjema som skal benyttes ved varsling. På 

baksiden er det satt opp rutine for oppfølging av varsel. 

 

Som tillegg til retningslinjene har kommunen en egen rutine for oppfølging av varsling. 

Denne består av en detaljert sjekkliste/mal for loggføring av de arbeidsoppgaver og 

prosedyrer som skal følges opp ved en varslingssak.  

 

I følge retningslinjene skal det utarbeides en granskingsrapport når det foreligger 

varsel fra en arbeidstaker.  Kommunen har utarbeidet en mal for slike rapporter. 

Rapporten skal inneholde redegjørelse for hva varslet gjelder, den anklagede parts 

versjon, sekretariatets vurdering og anbefaling. Rapporten leveres til rådmannen som 

skal fatte avgjørelse i saken. Når det er konkludert i saken skal det gis tilbakemelding til 

varsler. 

 

Det kom endringer i bevarings- og kassasjonsbestemmelsene etter arkivloven i 2014. 

Kommunens håndtering av konflikter og varsling er nå et eget punkt under saker som 

skal langtidsbevares.17 I følge kommunens retningslinjer for varsling, skal dokumentet 

(varslingen) journalføres i kommunens sak/arkivsystem. Vi har sammen med 

varslerombudet (HMS- og kvalitetssjef) gjennomgått varslingssakene fra de siste fire 

årene. Alle sakene var lagret I kommunens sak/arkivsystem på sikker sone. I følge 

varslerombudet er det kun varslerombud, HR sjef og en person på kommunens 

dokumentsenter som har tilgang til disse sakene. Hvem som har vært inne i saken, 

tidspunkt for dette og eventuelle endringer er sporbart. 

 

                                                      
16 Arbeidsmiljølovens § 2-4 ble opphevet og erstattet med § 2 A-2 fra 1. juli 2017.  

17 Jf. http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Bevaring-og-kassasjon/For-

kommunar/Veiledning-b-k-regler § 4-10 nr. 1 e 
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Varslerombudet sier at de legger stor vekt på å sørge for riktig saksbehandling i 

varslersakene, og at all relevant dokumentasjon blir lagret. Han sier videre at 

kommunen i noen tilfeller har kvalitetssikret prosessen og dokumentasjonen hos 

ekstern jurist. Dette for å sikre at kvaliteten er god nok dersom det skulle bli en rettslig 

tvist i etterkant. 

 

Varslingssakene vi undersøkte inneholdt foruten varslingsrapporter annen relevant 

informasjon som referat fra samtaler, notater etter telefonsamtaler, kopier av e-poster 

m.m. 

 

4.2.3 Kjent i organisasjonen 
Personalhåndboken ligger tilgjengelig i kommunens ansattportal, som alle ansatte skal 

ha tilgang til. I personalhåndboken er det et kapittel om varsling, med en kort 

beskrivelse av regelverket. Her finner vi varslingsplakaten og lenke til kommunens 

kvalitetssystem der en finner retningslinjene for varsling. Det er og lenke til 

arbeidsmiljøloven og Kommunenes Sentralforbunds (KS) veileder om varslingsarbeid i 

kommuner og fylkeskommuner18. 

 

Informasjon til nyansatte om HMS-rutiner, deriblant regelverket rundt varsling, skal 

ifølge HR sjefen gis av nærmeste leder. I personalhåndboken er det en skjematisk 

framstilling/sjekkliste på hva den nyansatte skal ha av oppfølging og informasjon. Om 

avdelingsleders ansvar for informasjon til nyansatte i løpet av den første uken står det: 

 

Informasjon om enhetens organisasjon, virksomhet og enhetens plass i den samlede 
virksomhet, HMS-systemet og HMS-rutiner ved arbeidsplassen, ulykkes- og helsefarer 
som kan være forbundet med arbeidet. Nødvendig informasjon om lønns- og 
arbeidsvilkår, permisjonsregler, opplærings-virksomhet m.v. Informasjonen gis med 
utgangspunkt i kommunens personalhåndbok. 

 
Varsling er ikke nevnt eksplisitt, men dersom en legger til grunn at «informasjonen gis 

med utgangspunkt i kommunens personalhåndbok» er varslingsrutinene tema i 

personalhåndboken.  

 

HR sjefen sier at hun ønsker å etablere et nytt introduksjonsprogram for nyansatte, der 

en samler personer som er nytilsatte og har samlinger for å bli kjent med kommunen 

og gå igjennom regler og rutiner som gjelder. Ledergruppen har etterspurt et slikt 

tilbud. 

 

                                                      
18 KS: Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner (2017 
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Bamble kommune har fra 2017 innført et e-læringsprogram (KS Læring) for alle 

nyansatte. I dette kurset blir den nyansatte introdusert for generell informasjon om 

kommunen som arbeidsplass, og ulike reglement og retningslinjer kommunen operer 

med. En av modulene omhandler avvik, konflikthåndtering og varsling. 

 
  

 
 

 

Retningslinjene for varsling gjelder også for personer som er innleid i kommunen for 

kortere eller lengre tid. HR sjefen sier at disse personene ikke har tilgang til rutinene 

siden de ikke har tilgang til kommunens ansattportal. Pr i dag foreligger det ifølge leder 

for HR-avdelingen heller ikke noe annen form for systematisk informasjon om reglene 

rundt varsling til innleid arbeidskraft. 

 

Da vi startet arbeidet med forvaltningsrevisjonen (januar 2018) opplyste HR sjefen at 

kommunen ikke hadde varslingsplakat eller annen informasjon om varslingsrutinene til 

oppslag på de ulike arbeidsstedene i kommunen. Etter dette har HR-avdelingen i 

samarbeid med verneombud og tillitsvalgte laget en varslingsplakat som er behandlet i 

AMU og i rådmannens ledergruppe. Arbeidet med varslings-plakaten var nyhetssak på 

kommunens ansattportal 9. april 2018, og arbeidet med å distribuere varslingsplakaten 

til de ulike arbeidstedene er startet. I varslingsplakaten19 blir det referert til viktige 

punkt i arbeidsmiljøloven og gjort greie for hva varsling er, hvem det kan varsles til og 

hvordan varselet skal følges opp. Forhold rundt anonymitet, håndtering av 

personopplysninger og vern mot gjengjeldelse er omtalt. 

 

                                                      
19 Varslingsplakaten følger rapporten som vedlegg 
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Bamble kommunen har ulike opplæringstiltak for ledere, ansatte og tillitsvalgte. I 2018 

er det planlagt tilbud om opplæring i HMS-arbeid slik Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger 

arbeidsgiver. Målgruppen var ledere, tillitsvalgte og verneombud. Tilsvarende kurs ble 

avhold i 2015, 2016 og 2017. I dette kurset blir det gjort greie for reglene for varsling 

og de rutiner kommunen har for å håndtere eventuelle varslingssaker. Vi får opplyst 

fra avdelingen for personal, HMS, informasjon og organisasjonsutvikling at alle nye 

ledere skal ha denne HMS-opplæringen, så fremt de ikke har gjennomgått tilsvarende 

kurs tidligere. Opplæring av ledere skal skje innen det har gått ett år fra tilsettings-

tidspunktet. 

 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant 

ansatte i kommunen. Det var 484 av 1317 personer som svarte på undersøkelsen. Det 

gir en svarprosent på 37. Den lave svarprosenten gjør at resultatene må brukes med 

varsomhet. Nærmere om metodiske utfordringer ved undersøkelsen er beskrevet i 

vedlegg 3 til rapporten. 

 

I spørreundersøkelsen spurte vi om de ansatte kjenner til kommunens retningslinjer 

for varsling. Av de 484 personene som svarte på undersøkelsen er det 15 % (73 

personer) som ikke kjenner retningslinjene for varsling. Rundt 50 % (245 personer) 

kjenner ikke retningslinjene, men vet hvor/hvordan en kan finne dem. Det er 34 % 

(166 personer) som sier de kjenner til retningslinjene for varsling. 

 
Figur 1 Svarfordeling på spørsmål:  Kjenner du til kommunens retningslinjer for varsling? 

 
 

I undersøkelsen er det skilt på hvilken funksjon i kommunen de som svarer har. I 

toppledelsen (rådmannens ledergruppe n=8) svarte seks at de kjente til retningslinjene 
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og to svarte de ikke kjente dem, men visste hvor/hvordan de skulle finne 

retningslinjene.  

 

Av ledere med personalansvar (n=77) var det 46 som kjente til rutinene, 27 som ikke 

kjente dem, men viste hvor/hvordan de kunne finne dem. Fire ledere svarte de ikke 

kjente til retningslinjene. 

 

Av 34 tillitsvalgte/verneombud som svarte, var det 17 som kjente retningslinjene og ti 

som ikke kjente dem, men som visste hvor/hvordan de kunne finne dem. Syv svarte de 

ikke kjente til retningslinjene.  

 

Blant medarbeidere som svarte (n=365), var det 97 som kjente til retningslinjene. 206 

kjente ikke retningslinjene, men kjente til hvor/hvordan de kunne finne dem. Det var 

62 av medarbeiderne som svarte de ikke kjente til retningslinjene. Dette utgjør 17 % av 

de medarbeiderne som svarte.   

 

Dersom sammenholder kjennskap til retningslinjene med hvilket kommunalområde de 

som svarte arbeider innenfor, viser tallene at det er liten forskjell mellom de fire 

kommunalområdene; Skole og barnehage, Helse og omsorg, Teknikk og samfunns-

utvikling og Kultur og oppvekst. Tallene samsvarer grovt sett med fordelingen vi ser for 

hele kommunen. For de som arbeider i sentraladministrasjonen er det en del flere som 

kjenner til retningslinjen (55 %) og noe færre som ikke kjenner til retningslinjene (9 %) 

enn i resten av kommunen. 

 

Tallene fra spørreundersøkelsen gir ikke noe entydig bilde av om lengde på tilsettings-

forholdet har noe å si for kjennskap til retningslinjene. Det er noe høyere prosent av de 

med et kort tilsettingsforhold (under 2 år) som ikke kjenner til retningslinjene enn de 

som har arbeidet lengst i kommunen (mer enn 6 år). De med tilsettingsforhold mellom 

3 og 5 år ligger imidlertid lavere enn de med lengst tilsettingsforhold.   

 

4.2.4 Kultur for varsling 
Det blir gjennomført medarbeiderundersøkelser i de ulike avdelingen om lag hvert 

tredje år. Det er Bedriftshelsen20 som gjennomfører undersøkelsen på vegne av 

kommunen. I undersøkelsene er det spørsmål til de ansatte om opplevelse av mestring 

i arbeidshverdagen, vurdering av egen kompetanse, forhold til medarbeidere og 

ledere, informasjon, arbeidsmiljø m.m. Undersøkelsen tar i liten grad opp spørsmål 

som gjelder det å ta opp kritikkverdige forhold eller rutiner for varsling. 

 

                                                      
20 Bedriftshelsen AS er et selskap som leverer bedriftshelsetjenester til private og offentlige instanser. 
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For å bidra til at det skal være en kultur for å varsle på arbeidsplassen, er det viktig å 

skape en åpen organisasjon. Det bør være en kultur for å stille spørsmål også om 

kritikkverdige forhold.21 I dette ligger at det skal være greit for ansatte å si ifra, og at 

ledelsen har lagt til rette for at ansatte kan melde fra om kritikkverdige forhold. Det er 

også sentralt at ansatte er kjent med hva som forstås med begrepene kritikkverdige 

forhold og varsling. 

 

Som omtalt i kap. 4.1.1 er det i de etiske retningslinjene sagt at: 
 

I Bamble kommune ønsker vi å ha en åpen kultur hvor vi oppfordrer til dialog om 
etiske dilemmaer. En slik åpenhetskultur vil kunne forebygge behovet for å varsle, da 
mangler, behov for forbedringer, og etiske problemstillinger vil kunne behandles 
fortløpende.  

 

I vår spørreundersøkelse svarer om lag 71 % (n= 337) av de som svarte at de ikke har 

meldt fra om kritikkverdige forhold de siste to årene. Av disse igjen er det 73 % som 

sier at det er fordi de ikke har sett kritikkverdige situasjoner, mens det er nær 23 % 

som sier at de kritikkverdige situasjonene de kjenner til er kjente og har blitt fulgt opp 

av leder. De resterende 9 % har oppgitt ulike grunner for ikke å ha meldt fra om de 

kritikkverdige forholdene. Dette utgjør 31 personer som fordeler seg slik på de ulike 

svaralternativene: 

 
Tabell 3 Svarfordeling: Grunner for ikke å ha meldt fra om kritikkverdige forhold 

Svaralternativ Jeg kjenner 

ikke til 

hvordan jeg 

går frem for 

å melde fra 

Det er for 

tungvint å 

melde fra 

Frykt  for 

represalier 

Jeg tror ikke 

meldingen 

ville blitt 

fulgt opp av 

ledelsen 

Annet 

Personer 6 2 6 8 9 

 

I spørreundersøkelsen var det 137 personer svarte at de hadde meldt fra om 

kritikkverdige forhold (en eller flere ganger de to siste årene). På spørsmål om i hvilken 

grad de mente meldingen(e) ble håndtert på en god måte mente flertallet at 

meldingen/varselet har blitt håndtert på en god måte, men det er også en del som 

mener at meldingen i liten grad ble håndtert på en god måte. Svarfordelingen er vist 

under: 

 
Tabell 4 Svarfordeling på spørsmålet: I hvilken grad mener du meldingen ble håndtert på en god måte? 
Svar på skala fra 1 i svært liten grad til 6 i svært stor grad. 

1 og 2 3 4 5 og 6 Vet ikke 

18 % 16,1 % 13,9 % 40,1 % 10 % 

                                                      
21 KS’ veileder om varsling 
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De ansatte ble også spurt om reaksjonen fra leder på situasjonen de meldte fra om. I 

om lag halvparten av tilfellene mente de som svarte at reaksjonen sto i forhold til 

situasjonen. I 27,7 % av tilfellene mente respondentene at reaksjonen var mildere og i 

13 % av tilfellene at det ikke var noen reaksjon fra leder. Noen få, 1,5 %, mente at 

reaksjonen fra arbeidsgiver har vært strengere enn alvorlighetsgraden tilsa.  

 
Tabell 5 Svarfordeling på spørsmålet: Hvordan var reaksjonen på den situasjonen du meldte fra om?  
Mulig med flere kryss ved flere varslede situasjoner. 

Ingen Mildere I forhold til Strengere Vet ikke 

13 % 27,7 % 48,9 % 1,5 % % 16,1 % 

 

På spørsmål om det å melde fra/varsle fikk noen personlige konsekvenser for den som 

meldte, fra fikk vi denne svarfordelingen:  

 
Tabell 6 Svarfordeling på spørsmålet: Fikk det noe personlige konsekvenser for deg å melde fra/varsle om 
kritikkverdige forhold? 

Overveiende positive 

konsekvenser 

Overveiende negative 

konsekvenser 

Ingen konsekvenser for 

meg 

16,1 % 10 % 75,9 % 

 

Svarene fra spørreundersøkelsen viser at flertallet oppfatter at det er et greit å komme 

med kritiske synspunkt internt, både i forhold til kollegaer og ledelse. Det er likevel en 

andel som gir uttrykk for det er problematisk å fremme kritiske synspunkt om forhold 

på jobben. Svarfordelingen er vist nedenfor: 

 
Tabell 7 Hvor enig elle uenig er du i følgende utsagn. Svar på en skala fra 1 helt uenig til 6 helt enig. 

Jeg risikerer å bli møtt 

med uvilje fra… 

1  2 3 4 5 6 Vet 

ikke 

kollegaer hvis jeg kommer 

med kritiske synspunkt om 

forhold på jobben (N=467) 

44,3% 25,1% 10,7% 7,5%   3% 3,2% 6,2% 

leder hvis jeg kommer med 

kritiske synspunkt om 

forhold på jobben (N=469) 

44,8% 22,6% 9,6% 8,3% 5,3% 3,4% 6% 

 

 

 

4.3 Revisors vurderinger 
Varslingsrutiner 

Kommunen har skriftlige retningslinjer for varsling, med tilhørende rutinebeskrivelse. 

Framgangsmåte for varsling er beskrevet. Retnings-linjene og rutinen inneholder de 

elementer som det er krav om i arbeidsmiljøloven § 2A-3.  
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Etter vår vurdering har kommunen gjennom varslingsrutinen lagt til rette for at ansatte 

skal kunne varsle uten gjengjeldelse.  

 

Det er åpnet for at varsler kan være anonym, men anonymitet kan ofte være 

problematisk å ivareta i den videre behandlingen av varselet.  Det er i retningslinjene 

poengtert at opplysninger om varsleren skal behandles fortrolig, altså at en i størst 

mulig grad begrenser hvem som får tilgang til informasjonen. Dette bør etter vår 

vurdering omtales og presiseres enda tydeligere i rutinen, slik at forventningene blir 

mest mulig avklart. 

 

Malene for varslingslogg og granskingsrapport er detaljerte og logisk oppbygd. Det er 

skissert møter med varsler, den som er påklaget og personer som kan belyse fakta i 

saken. Kontradiksjon for den som er påklaget er sikret i malene. Etter vår vurdering er 

malene gode verktøy for å sikre at saken blir forsvarlig utredet.  

 

Retningslinjene sier at den som varsler skal få tilbakemelding om hva som skjer med 

varselet. I den tilhørende malen for granskingsrapport er det lagt opp til at 

varslingssekretariatet, etter at rådmannen har konkludert, uten ugrunnet opphold skal 

gi tilbakemelding til varsler om konklusjon i saken.  

 

Rutinen (som er en del av retningslinjene) sier at varslingssakene skal journalføres og 

arkiveres i kommunens sak/arkivsystem. Vår undersøkelse viser at dette er tilfelle for 

de fem varslingssakene kommunen har hatt de siste fire årene. Varslingssekretariatet 

har laget rapporter med forslag til konklusjoner, noe som er i samsvar med 

retningslinjene. Etter vår vurdering er sakenes innhold godt dokumentert. 

 

Kjent i organisasjonen 

Retningslinjer og rutiner for varsling bør være kjent både hos de som eventuelt skal 

varsle og de som eventuelt skal behandle varselet.  

 

Kommunen har rutiner for å informere nyansatte om hvilke rutiner og regler som 

gjelder på arbeidsplassen og i kommunen. Våre funn viser at det til tross for rutiner for 

opplæring og informasjon er noen medarbeidere som ikke kjenner til rutinene, ei 

heller vet hvor/hvordan de skal finne disse. Det er grunn til å tro et dette er tilfelle 

også blant den delen av de ansatte som ikke svarte på undersøkelsen. Selv om det ikke 

er å forvente at alle ansatte skal ha inngående kjennskap til retningslinjene, mener vi 

det bør det være slik at alle har et forhold til varslingsbegrepet og vet hvor/hvordan de 

kan orienter seg videre.  
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Kommunen har krav om at nye ledere får opplæring i HMS-arbeid, der også 

avvikshåndtering og varsling er en del av opplæringen. Dette er i tråd med krav i 

arbeidsmiljøloven, og er med på å sikre at regelverket og retningslinjene for varsling 

blir gjort kjent hos ledere. Vår undersøkelse viser at det er noen ledere med 

personalansvar som ikke kjenner til retningslinjene for varsling. Etter vår vurdering bør 

alle ledere med personalansvar være kjent med rutinene for varsling.  

 

Blant de tillitsvalgte/verneombud som svarte på vår undersøkelse, var det noen som 

ikke var kjent med retningslinjene. I retningslinjene er tillitsvalgte oppgitt som en 

instans det er mulig å rette varslet til. Alle tillitsvalgte og verneombud bør derfor 

kjenne til retningslinjene og være innforstått med deres rolle. 

 

Reglene om varsling gjelder også for personer/ansatte i firmaer som er leid inn for å 

gjøre en jobb for kommunen. Kommunen har ikke hatt rutiner for å informere innleid 

arbeidskraft om retningslinjene for varsling. Etter vår vurdering bør kommune sørge 

for at også eksterne arbeidstakere som arbeider for kommunen får nødvendig 

informasjon om de aktuelle reglene og rutinene.  

 

I arbeidsmiljøloven er det i § 2 A-3 fastslått at rutinene skal være lett tilgjengelig for 

alle arbeidstakere i virksomheten. En vanlig måte å gjøre rutinene om varsling 

tilgjengelig på er å lage en varslingsplakat og henge denne opp på de ulike 

arbeidsplassene i kommunen. Kommunen har i løpet av våren laget en slik plakat. 

Plakaten gir etter vår vurdering god informasjon om reglene for varsling og hva en som 

arbeidstaker kan foreta seg dersom en mener at det er foreligger alvorlige 

kritikkverdige forhold. 

 

Kultur for varsling 

I utgangspunktet har kommunen et uttrykt ønske om at det skal være en kultur for 

åpenhet der det skal være mulig å ta opp kritikkverdige forhold. 

 

I vår spørreundersøkelse er det noen få personer som sier de av ulike grunner ikke 

ønsker å varsle om kritikkverdige forhold. Dette kan blant annet være av frykt for 

represalier eller at de mener ledere ikke vil behandle sakene på en tilfredsstillende 

måte. Det vil som regel være et visst ubehag forbundet med å ta opp kritikkverdige 

forhold, men det bør arbeides for å sikre en best mulig kultur. Slikt arbeid bør være 

kontinuerlig.   
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

Vi har undersøkt to problemstillinger. 

Konklusjon - problemstilling 1 

Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder 
elevenes skolemiljø? 

 

Kommunen har tiltak og rutiner som er med på å sikre at krav som er stilt i 

opplæringslovens kapitel 9a er ivaretatt. Det er bl.a. utarbeidet felles skjema for 

varsler der en har mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Felles mal 

for aktivitetsplan foreligger. 

 

Kommunen har sørget for at skoleledere, pedagogisk personale og andre tilsatte på 

skolene har fått nødvending informasjon om de plikter som følger av endringene i 

opplæringsloven.  Det kan være en utfordring å fange opp alt personell som er innom 

skolen og sørge for at nye personer som kommer til får den nødvendige 

informasjonen.    

  

Etter vår vurdering har kommunen oppfylt kravet i opplæringsloven, § 9A-9 om 

informasjonsplikt til elever og foresatte. Vi mener informasjonen på kommunens 

nettsider om arbeid med elevenes skolemiljø, særlig den informasjonen som ligger på 

den enkelte skole, kunne vært mer tydelig og likeartet. Vi har sett at det ligger 

informasjon på kommunens nettsider som ikke er oppdatert. Denne informasjonen 

bør oppdateres slik at den er i tråd med nytt regelverk. 

 
Varsler som blir meldt inn og aktivitetsplaner som blir laget blir i stor grad arkivert i 

kommunens sak/arkivsystem, slik kommunes egne rutiner og lovverket krever. 

Det er imidlertid ikke alle skoler som følger opp dette.  

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler kommunen å 
 

 sørge for likeartet og oppdatert informasjon på kommunens nettsider om 
skolenes arbeid med elevens psykososiale skolemiljø, og  

 sørge for at skolenes aktivitetsplikt blir dokumentert gjennom arkivering av 
varsler og aktivitetsplaner. 
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Konklusjon - problemstilling 2 

Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige 
forhold i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven? 

 

Kommunen har retningslinjer og rutiner for varsling som legger til rette for at ansatte 

kan varsle i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Kommunen har nylig laget 

varslingsplakat til oppslag på arbeidssteder. Håndteringen av varsler blir dokumentert i 

kommunens sak/arkivsystem i tråd med lovverket og kommunens egne retningslinjer. 

 

Retningslinjer og rutiner for varsling er ikke kjent blant alle ansatte, og ikke alle som 

skal motta varsel er kjent med hvordan varsel håndteres.  

 

Våre undersøkelser indikerer at hovedtyngden av ansatte opplever at det er greit å si 

fra om kritikkverdige forhold. Det er imidlertid noen få ansatte som sier at dette av 

ulike grunner kan være problematisk. 

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler Bamble kommune å 

 

 sørge for at alle ansatte i organisasjonen er orientert om kommunens arbeid 

med varsling, og  

 fortsatt arbeide for at medarbeidere skal oppleve at det er greit å komme med 

kritiske ytringer og varsler der det er nødvendig. 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 
 

Mobbing 
 

Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder 
elevenes skolemiljø. 

Opplæringsloven kapittel 9a regulerer skoleeiers forpliktelser og arbeid med elevenes 

skolemiljø. Kapitlet ble endret i juni 201722.  

 

Hovedinnholdet i endringen er at den tidligere handlings- og vedtaksplikten skolene 

hadde etter endringen er byttet ut med en skjerpet aktivitetsplikt. Det er videre innført 

en ny klageordning hvor fylkesmannen er håndhevingsinstans. 

 

Kapitlet gjelder for elever i grunnskolen, den videregående skolen og elever som deltar 

på leksehjelpordninger og i skolefritidsordninger. Det blir slått fast at alle elever har 

rett til et trygt og godt skolemiljø som femmer helse trivsel og læring. 

 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser, vold, diskriminering og trakassering og det 

er rektor ved skolen som har ansvaret for at skolen arbeider kontinuerlig og 

systematisk med skolemiljøet. 

  

I § 9A-4 er det gjort greie for ansattes og skolen aktivitetsplikt.  

 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje 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 undersøkje 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. 
 

                                                      
22 LOV-2017-06-09-38 om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) 



23/18 Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling - 17/06825-10 Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling : Rapport Kvalitetssystem - mobbing og varsling

Kvalitetssystem – mobbing og varsling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

32 

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 

 
a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d)         kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 

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

 

Utdanningsdirektoratet gir på sitt nettsted veiledning til skoleeier og skolen om 

arbeidet med det psykososiale miljøet. 

 

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. 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. 
 

Skolen skal informere foreldre og elever om rettighetene, jamfør § 9A-9. Dersom slik 

informasjon ikke er gitt, kan det ha betydning for kommunen ved en eventuell seinere 

sak om skadeserstatning. 

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier:  

 Skolen skal ha rutiner i tråd med de krav som er stilt i opplæringslovas kapittel 9a. 

 Skolen skal sørge for at alle som arbeider ved skolen har fått opplæring i/er kjent 

med rutinene og prosedyrene som gjelder elevenes skolemiljø. 

 Skolen skal gi elever og foreldre/foresatte informasjon om ansvar, rettigheter og 

prosedyrer som gjelder avdekking og oppfølging av elevenes skolemiljø. 

 Kommunen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 
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Varsling 
 

Har kommunen lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige 
forhold i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven? 

 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.23 Med 

begrepet kritikkverdige forhold menes for eksempel brudd på lover, eller brudd på 

etiske retningslinjer eller rutiner, i tillegg til brudd på alminnelig etiske standard i 

samfunnet.24 Hvis arbeidstaker oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for 

liv og helse, eller hvis arbeidstaker blir klar over at noen trakasserer eller diskriminerer, 

kan arbeidstaker ha plikt til å varsle.25 

 

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven plikt til å utarbeide rutiner for varsling eller 

iverksette andre tiltak for å legge til rette for intern varsling.26 KS og Arbeidstilsynet 

anbefalte også før dette lovkravet trådte i kraft at kommunene utarbeider slike 

skriftlige rutiner27. Det skal være rutiner for når det skal varsles, hvem det skal varsles 

til og hvordan varsling skal følges opp. Rutinene skal være tilgjengelige og gjort kjent 

for alle ansatte. Rutinene bør gi signal til arbeidstaker om at det er greit at de sier fra 

og bør gjøre arbeidstaker trygg på at han eller hun følger riktig fremgangsmåte. I følge 

Arbeidstilsynets veileder28 om varsling bør rutinene ha med følgende momenter: 

 

 Hva bør arbeidstaker tenke over før hun/han varsler? 

 Hvordan bør arbeidstaker gå fram hvis hun/han ønsker å varsle? 

 Hvem bør motta et varsel? 

 Hva gjør kommunen etter å ha mottatt et varsel? 

 Hvilken informasjon skal den/de det varsles om få og når? 

 Hvilken informasjon skal varsleren få etter å ha varslet? 

 Hva gjør kommunen med opplysningene når saken avsluttes? 

 

I følge arkivreglene skal kommunens håndtering av konflikter og varsling 

langtidsbevares.29  

                                                      
23 Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 

24 Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), s. 50 

25 Arbeidsmiljøloven § 2-3 

26 Arbeidsmiljøloven § 2 A-3 

27 KS’ og Arbeids og inkluderingsdepartementets og Arbeidstilsynets veiledere om varsling 
28 «Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen» (2007) Arbeidstilsynet 

29 Jf. http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Bevaring-og-kassasjon/For-

kommunar/Veiledning-b-k-regler § 4-10 nr. 1 e 
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Det er sentralt å sikre en forsvarlig saksbehandling av varslingssaker. I saker av 

psykososial karakter omfatter dette blant annet å ha en habil saksbehandler, at en 

sikrer kontradiksjon og at en lander et faktum i saken. Deretter må det vurderes om 

faktum i saken utgjør brudd på lov. 

 

Bestemmelsene om varsling ble endret i 2017.30 I den nye lovteksten er det presisert at 

også midlertidig ansatte er omfattet av varslingsbestemmelsene. Det er videre 

kommet inn et krav om rutiner for alle virksomheter som har 5 eller flere ansatte.  

 

Arbeidsgiver har ikke lov til å gi en arbeidstaker negative konsekvenser etter varsling.31 

I veileder om varsling fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet 

står det: 

Arbeidsgiver kan ikke besvare varsling med oppsigelse, avskjed, suspensjon, 
ordensstraff, tjenstlig tilrettevisning, trakassering, utstøting, fratakelse av 
arbeidsoppgaver, forflytning eller andre negative reaksjoner som har karakter av straff 
eller sanksjon.32 

 

Vern mot gjengjeldelse bør komme tydelig til uttrykk i arbeidsgivers rutiner eller annen 

tilrettelegging for varsling. 

 

I tillegg til å ha rutiner, er det viktig at arbeidsgiver skaper en åpen organisasjon der 

det er kultur for å stille spørsmål også om kritikkverdige forhold.33  

 

Med bakgrunn i det ovenstående har vi utledet disse kriteriene: 

 

 Kommunen skal ha skriftlige rutiner for varsling. Rutinene bør omtale: 

o fremgangsmåte ved varsling, herunder når det skal varsles, 

o vern mot gjengjeldelse, 

o prosedyre for håndtering av varslinger i kommunen, herunder:  

 sikre varsler fortrolighet og tilbakemelding på varselet, 

 tiltak for forsvarlig saksutredning og kontradiksjon, 

 rutine for dokumentasjon og bevaring. 

 Varslingsrutinene skal være kjent i organisasjonen. 

 Kommunen bør ha tiltak for å sikre at det er kultur for å varsle om kritikkverdige 

forhold.  

                                                      
30 Tilføyd ved lov 16. juni 2017 nr. 42. 

31 Arbeidsmiljøloven § 2 A-2. 

32 Arbeids og inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet, Veileder s.11.  

33 KS’ veileder om varsling 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartbrev til Bamble kommune 5. desember 

2017. Oppstartsmøte ble holdt 10. januar 2018 med rådmann, kommunalsjef for skole 

og barnehage og leder for HR-avdelingen til stede. 

 

Datainnsamling og rapportskriving har foregått i perioden januar til april 2018.  

 

Innsamling av data 
For å undersøke kommunens arbeid med elevenes skolemiljø har vi gjennomgått ulike 

former for planer, maler, skjema, rutiner og retningslinjer (se vedlegg 4).  Vi har hentet 

statistikk fra Skoleporten (Utdanningsdirektoratet) og kommunes egen 

Tilstandsrapport for barnehage, skole, SFO 2017. 

 

Vi har sett på kommunens internettsider og undersøkt på hvilken måte kommunen og 

skolene gir informasjon om arbeidet med elevens skolemiljø. 

 

Vi har intervjuet kommunalsjef for skole og barnehage. Referat fra intervjuet er 

verifisert. Videre har vi innhentet informasjon fra rektorene på alle skolen via en e-

postundersøkelse. Alle rektoren har svart på spørsmålene. FAU på skolene har også 

fått spørsmål på e-post. Fire av syv FAU-ledere svarte.  

 

Vi har bedt rektorene gi tilbakemelding på i hvilken grad de hadde lagret 

bekymringsmeldinger og tiltaksplaner i kommunens sak/arkivsystem. For å verifisere 

svarene ba vi om å få besøke fire av skolen for en kontroll. En av rektoren sa at de ikke 

hadde lagret elektronisk slik det var meldt inn. De tre andre skolen ble besøkt og 

kontroll gjennomført. Utvalget av skoler er en liten og en stor ungdomsskole og en 

kombinert barne- og ungdomsskole. 

 

For å undersøke arbeidet med varsling etter arbeidsmiljøloven, har vi gjennomgått 

kommunens håndbøker, rutiner og retningslinjer vedrørende varsling (se vedlegg 4). Vi 

har hatt tilgang til kommunens intranettsider. 

 

Vi har intervjuet HR sjef, HMS- og kvalitetssjef (varslerombud) og 

hovedverneombudet. Referat/informasjon fra intervju er verifisert av intervjuobjektet.  
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Vi har sett på alle varlingssakene for de fire siste fire årene. Formålet var å se at 

varslingsrapporter og annen relevant dokumentasjon var laget i kommunes 

sak/arkivsystem. 

 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen har vi sendt ut en spørreundersøkelse om 

varsling til alle ansatte i kommunen. I alt var det 1317 respondenter som fikk 

undersøkelsen. Det er gjennomført to purringer til de som ikke hadde svart. Bare 484 

personer har svart på undersøkelsen, og det gir en svarprosent på 37 %. Den 

forholdsvis lave svarprosenten gir ikke grunnlag for å generalisere, det vil si å hevde at 

omtrent samme prosentvise fordelinger gjelder for alle ansatte. Etter vår vurdering 

viser undersøkelsen likevel til resultater som gir godt nok grunnlag for å svare på 

problemstillingen. 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er pålitelig og relevant. Pålitelighet handler om at innsamling av data skal 

skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme resultat dersom 

undersøkelsen gjøres på nytt. Relevans handler om at en undersøker de forholdene 

som problemstillingene skal avklare.  

 

Vi har gjennomført flere tiltak for å sikre at dataene er relevante og pålitelige. Det er 

brukt intervjuguider og de som er intervjuet, er sentrale personer på området.  

 

Vi har flere kilder. Vi har fått informasjon fra flere ansatte og brukt ulike skriftlige 

kilder. Når det er samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, er dette et tegn 

på at dataene gir en riktig beskrivelse av det som undersøkes.  

 

Vi har også benyttet ulike metoder; intervju, spørreundersøkelse og dokument-

gjennomgang. Når resultatene vi finner ved bruk av de ulike metodene ligner 

hverandre, styrker det funnene vi har gjort. 

 

Vi har ikke gjort noe utvalg i vår spørreundersøkelse om varsling, men henvendt oss til 

alle ansatte i kommunen. Det er et stort antall ansatte som er omfattet av 

undersøkelsen (populasjonen), og selv om svarprosenten var lav har vi fått inn et 

relativt stort antall svar. Vi mener derfor at vi kan legge undersøkelsen til grunn, men 

det må tas forbehold.  

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 
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revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon34. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

  

                                                      
34 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Vedlegg 4: Skjema og mal 
 
Mal for varsling til rektor, Bamble kommune: 

 
Varsling til rektor 
§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje 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. 

Dato: 
Elevens navn:       Klasse: 
 
Kort om mistanke/kjennskap: 
 
 
 
Underskrift, ansatt:______________________ 
Skjema leveres rektor 
 
____________________________________________________________
____ 
Fylles ut av rektor: 
Dato mottatt: 
Oppfølging: 

□ Videre undersøkelse av kontaktlærer/lærer/SFO-

leder:_________________ 

 
□ Bruk assistanse fra: 

□ Sosiallærer 

□ Miljøarbeider 

□ Helsesøster 

□ Kompetanseteam 

□ SFO-leder/Fagleder/rektor 

 
 
Fylles ut av ansatt 
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Hvilke undersøkelser er gjort?: 
 
 
 
 
 
Hva har kommet fram i undersøkelsene?: 
 
 
 
 
Er foresatte til alle involverte kontaktet (når/hvordan)?       
 
 

□ Samtykke til at saken kan informeres om i kompetanseteam er gitt 

Dato:    Navn: 
Konklusjon: 

□ Eleven sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt – det lages 

tiltaksplan 

□ Undersøkelser viser at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø – 

det lages tiltaksplan 

□ Elevens skolemiljø er trygt og godt. Saken avsluttes 

 
 Fylles ut av rektor: 

□ Saken er av en slik alvorsgrad at skoleeier informeres. Kopi av 

skjema sendes. 

 
Dokumentet arkiveres. 
Rektor sign: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23/18 Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling - 17/06825-10 Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling : Rapport Kvalitetssystem - mobbing og varsling

Kvalitetssystem – mobbing og varsling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

40 

Mal for aktivitetsplan i Bamble kommune: 
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Bamble kommunes varslingsplakat fra januar 2018: 
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Leser du dokumentet elektronisk? 
 

For PC, android nettbrett eller Mac 
Dette er et PDF-dokument, som er lagt til rette for Adobe Acrobat Reader. Adobe 

Acrobat Reader gir pålitelig visning av PDF, og kan lastes ned gratis. 

 

Skal du finne noe raskt? 

Du kan se innholdsfortegnelsen til venstre på skjermen hvis du velger 

dette ikonet, som du kan klikke på til venstre i skjermen.  

Klikk på ønsket kapittel for å komme direkte dit i dokumentet.  

 

Du kan også søke etter ord i teksten. Tast Ctrl+F på PC, eller Cmd+F på Mac, og skriv 

inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp. 

 

 

Lese på iPad? 
På iPad kan du lese dokumentet i iBooks.  

Last ned rapporten fra e-posten, og åpne den i iBooks.  

 

 

 

 

Her kan du bla gjennom rapporten side for side, eller du kan 

hoppe til ønsket side ved å bruke sidevisning. Sidevisning velger du fra toppen av 

skjermen (feltet til venstre i ikonet). Det er også mulig å 

navigere fra innholdsfortegnelsen – det velger du også fra 

toppen av skjermen (feltet i midten av ikonet).  

 

 

 

Klikk her for å gå tilbake til forsiden. 
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Prosjekt: 
 
714 025 Kvalitetssystem 
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Prosjektplan 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

I følge plan for forvaltningsrevisjon for Bamble kommune skal kommunen ha en 

forvaltningsrevisjon om kvalitetssystem.  

Det ble gjort slikt vedtak i sak KU-17/17 

Bamble kontrollutvalg bestiller fra Telemark kommunerevisjon IKS prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem – spissing mot mobbing i skole, og varsling for 

ansatte, i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Planen forventes 

framlagt til neste møte. 

Etter avtale legger vi fram prosjektplan nå. 

2. Problemstilling/vinkling  

Vi foreslår å kartlegge og beskrive generelle trekk ved kommunens kvalitetssystem. Med 

kvalitetssystem mener vi her ulike former for system, rutiner og prosedyrer som skal sikre 

kvalitet og effektivitet i kommunens utførelse av oppgaver som myndighetsutøver og 

tjenesteleverandør. 

 

Vi foreslår videre å dele opp rapporten i to separate deler, der den ene omhandler tiltak som 

gjelder internkontroll/kvalitetssystem for å sikre et godt psykososialt miljø i skolen og den 

andre gjelder internkontroll-/kvalitetssystem som dreier seg om ansattes muligheter for å 

varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 

 

Del 1 

Det første området dreier seg om mobbing i skolen. Fra august 2017 er det innført nye  

regler for å sikre at kommunen v/skolene fanger opp og følger opp saker som gjelder det 

psykososiale miljøet i skolen1.   

 

Problemstillingen kan være: 

Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder det 

psykososiale miljøet i skolen. 

Vi ser for oss følgende revisjonskriterier: 

                                                           
1 Nytt kapittel 9a i opplæringsloven trådte i kraft fra 1. august 2017 
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 Kommunen skal ha rutiner i tråd med de krav som er stilt i opplæringslovas § 9a. 

 Alle ansatte skal ha fått opplæring i/være kjent med rutinene og prosedyrene som 

gjelder det psykososiale miljøet i skolen. 

 Elever og foreldre/foresatte skal ha fått informasjon om ansvar, rettigheter og 

prosedyrer som gjelder avdekking og oppfølging av det psykososiale miljøet i skolen. 

 Kommunen skal sikre forsvarlig behandling av saker som gjelder mobbing. 

 

Del 2 

Det andre området vi vil se på dreier seg om hvordan kommunen følger opp krav i 

arbeidsmiljøloven om å legge til rette for og følge opp arbeidstakeres rett til å varsle om 

kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Aktuell problemstilling for denne delen av 

rapporten er: 

 

Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige 

forhold i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven? 

Vi ser for oss følgende revisjonskriterier: 

 Det skal være skriftlige rutiner for varsling, som bør omfatte: 

o fremgangsmåte ved varsling, herunder når det skal varsles, 

o vern mot gjengjeldelse, 

o håndtering av varsler i kommunen, herunder:  

 sikre varsler fortrolighet og tilbakemelding på varselet, 

 at saken er forsvarlig utredet og krav om kontradiksjon, 

 dokumentasjon og bevaring. 

 Varslingsrutinene skal være kjent i organisasjonen. 

 Kommunen bør bidra til en kultur for å varsle om kritikkverdige forhold. 

 

Vi tar forbehold om at det kan bli behov for mindre justeringer i problemstillingene og 

revisjonskriteriene. 

 

3. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

Aktuelle kilder for revisjonskriterier til del 1 om mobbing vil være: 

 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa 

(Opplæringslova) 
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 Veiledere og informasjonsmateriell fra Utdanningsdirektoratet 

 Eventuelle interne retningslinjer 

 

Aktuelle kilder til revisjonskriterier til del 2 om varsling vil være:  

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

 Lov 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

 Forskrift 06. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (Internkontrollforskriften)«Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i 

eget hus?» (2013) KS 

 «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» (2014) KS og Transparency 

International Norge 

 «Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen» (2007) Arbeidstilsynet  

 «Varsling. Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner» 

(2007) KS 

 http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/  

 

4. Metode 

Vi vil innhente og gjennomgå ulike rutiner, reglement og andre kommunale dokumenter 

knyttet til tema. 

Det er aktuelt å intervjue sentrale personer i kommunen, og det kan være aktuelt å innhente 

data ved hjelp av en eller flere spørreundersøkelser rettet mot ansatte.  

Det kan være aktuelt å se på mapper/behandling av enkeltsaker for å få informasjon om 

kommunens behandling av saker om mobbing. 

 

5. Oppstart og leveranse  

Vi kan starte forvaltningsrevisjonen på nyåret, og levere rapport i løpet av våren 2018, 

april/mai, etter nærmere avtale med sekretariatet. 

Planlagt ressursramme er 350 timer, i samsvar med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 

Bamble kommune.  
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Arkivsak-dok. 18/05389-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgets leder har mottatt e-post fra Forum for Kontroll og Tilsyn med forespørsel om 

medlemskap i organisasjonen. 

 

Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som har som formål å være en møte- og 

kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, 

Sametinget og fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som organiserer kommunale 

kontrollutvalg. 

 

Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det ble innført 

bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære oppgaver er: 

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene 

- Være en arena for erfaringsutveksling 

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 

 

Andre oppgaver for forumet kan være: 

- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver 

- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer 

- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er 

- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat 

- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar 

 

Som et ledd i dette siste, avga FKT egen høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov med 

hovedfokus på folkevalgt kontroll og tilsyn. 
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FKT har i dag 166 kommuner og 9 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er 22 

kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, medlem av 

organisasjonen. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat er medlem av FKT. 

 

 

 

Vedlegg:  

Brosjyre 

Vedtekter 
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Leder Benedikte Muruvik Vonen (2016-18)

Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder Hilde Vatnar Selnes (2016-18)

Nestleder kontrollutvalget, Namsos kommune

Styremedlem Dag Robertsen (2016-18)

Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem Synnøve Solbakken (2016-18)

Kontrollutvalgsleiar, Kvinnherad kommune

Styremedlem

Styremedlem

Einar Ulla (2017-19)

Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Roald Breistein (2017-19)

Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet i 

Hordaland fylkeskommune

Styret 2017-2018

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 

det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 908 89 043

www.fkt.no

www.fkt.no

- en møteplass for kontrollutvalgene og 

deres sekretariat.



24/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap - 18/05389-2 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap : FKT brosjyre 2017-2018

For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –

kontakt sekretariatet: 

E-post: fkt@fkt.no

Generalsekretær: 

Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 

med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og 

fylkeskommuner

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 

kontroll og tilsyn

✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 

kontrollutvalgene og sekretariatene

✓ være en arena for erfaringsutveksling

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 

som bestiller av revisjonsoppdrag

Forumet sitt formål:

Forumet sine primære oppgaver:

Forumet jobber gjennom å: 

✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn

✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat

✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 

myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn

✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 

kontrollutvalgene, www.fkt.no

✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.

✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 

opplæring av kontrollutvalg

✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 

✓ billigere konferanser

✓ faglig påfyll

✓ informasjonsutveksling

✓ egen medlemsinformasjon utvikles

✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg

✓Tilgang til veileder om høring i kontrollutvalget

✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 
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Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no       

 
Telefon 
41471166 
 

 
www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159   

 

 

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
VEDTEKTER 

 
1. FORMÅL. 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker 
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 
 

2. MEDLEMMER. 
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, 
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 
 

3. HOVEDOPPGAVER. 
Forumet sine primære oppgaver er: 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 

• Være en arena for erfaringsutveksling. 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 
 
Andre oppgaver kan være: 

• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 

• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 

• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er. 

• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 

• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 

 
4. KONTINGENT. 
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter 
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer. 
 

5. ÅRSMØTE. 
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet 
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller 
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 

• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 

• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før 
møtedagen. 

• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 

• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 
 
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har 
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de 
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir 
dirigenten sin stemme avgjørende. 
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Til behandling foreligger: 

• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 

• Innkalling. 

• Sakslisten. 

• Styret sin årsmelding. 

• Regnskap og revisor sin melding. 

• Fastsetting av kontingent. 

• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 

• Innkomne saker. 

• Vedtektsendringer. 

• Separate valg av: 
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra 

sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra 

styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår. 

o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg). 
 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever 
det. 
 

6. STYRE. 
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det 
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 
 
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De 
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 
 
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer 
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 
 
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
 

7. ENDRING AV VEDTEKTENE. 
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 

• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 

• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om 
vedtektsendring. 

• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget. 
 

8. OPPLØSING AV FORUMET. 
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker 
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 
 

*************************** 
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Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16. 



25/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 - regnskapsrevisjon - 18/02504-5 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 - regnskapsrevisjon : Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 - regnskapsrevisjon

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/02504-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 - regnskapsrevisjon 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 14.5.2018 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors 

uavhengighet og objektivitet. Av forskriftens § 15 første ledd fremgår følgende: 

 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering er avgitt av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Ekman og oppdragsrevisor Lisbet 

Fines (datert 14.5.2018). I egenvurderingen blir kontrollutvalget gjort oppmerksom på at 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor har slektskapsforhold til en ansatt og en politiker i kommunen, men 

vurderingen konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisor oppfyller kravene til 

uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingen 

følger vedlagt. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Innhenting av erklæringen inngår som en del av kontrollutvalgets påseansvar for forsvarlig revisjon. 

 

 

Vedlegg:  

Erklæring om uavhengighet Regnskapsrevisor 2018 
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.. IELEP’AARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Be
Tif.: 35 05 90 00

Kontrollutvalget i Bambie kommune
Foretaksregisteret:

v/Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 985 867402 MVA

Postboks 4
3833 BØ i Telemark

Vår ref. : 18/1096/fini
Deres ref.
Arkivkode: 814200

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i
forhold til Bamble kommune

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for
kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør
merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors
uavhengighet.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet
gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å
legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har
en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan
svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende
forhold

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller
eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt
under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors
uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen
eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at
revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.
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Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13:
. Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller

fylkeskommunen eller virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar ved
siden av revisoroppdraget.

. Revisor kan ikke være medlem av styrende organer virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i.

. Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner annen virksomhet når dette kan føre til at
vedkommendes interesser kommer konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på
annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften § 14:
. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller

reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens)

egne ledelses- og kontrolloppgaver
. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Bambie
styrende organer kommune deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller inneharfunksjoner i annen virksomhet som kan føre
inneha funksjoner i til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
annen virksomhet, som
kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit
Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Bambie kommune som

har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Oppdragsansvarlig revisors søster er ansatt på avdeling for eiendomsforvaltning i
Bamble kommune og han har en nevø i kommunestyret og i oppvekstutvalget i
inneværende valgperiode. Nevøen er i tillegg vara til formannskap og teknisk utvalg.
Vi har vurdert at dette ikke har betydning for oppdragsansvarlig revisors habilitet i
forhold til Bamble kommune.

Pkt. 5: Rådgivnings- Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i
eller andre tjenester forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer
som er egnet til å med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften §
påvirke revisors 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.
habilitet

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.
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Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Bambie
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Bambie kommune som hører inn under
kommunens egne kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver

Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke somfullmektigfor Bambie kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 14. mai 2018
Telemark ko munerevisjon IKS

(

i Il Ekman
op dragsansvarlig revisor/
statsautorisert revisor

Lisbet Fiis
oppd rag’srevisor/
registrert revisor
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Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 1.6.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Bamble 

kommune. 
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Arkivsak-dok. 18/00144-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 1.6.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 03.05.2018: 

i. RS 13/18 Protokoll Bamble kontrollutvalg 16.04.2018 

ii. PS 32/18 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2018 

iii. PS 33/18 Frisk Bris Bamble KF – årsberetning, årsmelding og årsregnskap 2017 

iv. PS 34/18 Eierskapsmelding 2018 

2. Kommunens håndtering av skjenkekontroll - drøfting 

3. Post inn/post ut 

a. Henvendelse vedr. utbygging Bamble - vurdering 

4. Flytting av neste møte 

 

 

Vedlegg:  

Henvendelse vedr. utbygging Bamble 
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Fra: Kåre Hansen <karemhansen@gmail.com> 
Sendt: 28. april 2018 10:11 
Til: Benedikte Vonen; bard.hoksrud@stortinget.no 
Emne: Kontrollutvalget i Bamble Kommune 
 

Til kontrollkomiteen i Bamble Kommune. 

 
Sakene det kreves kontroll av: 
 
1) Mudringstillatelse og mudring uten lovpålagt prøvetaking. Utbygger sendte inn prøve av strandbunnen 
tatt av ham selv,til analyse. Denne analysen er senere lagt til grunn for senere mudring. Ingen reaksjon fra 
kommunen. 
2) Oppsetting av mur utenfor utbyggers grense og garasje med bod oppå denne utfyllingen. 
Garasje og bod ikke i henhold til føringer av kommunen. Ingen reaksjon fra kommunen. 
3) Utbygger ble gitt løyve til utbygging i 100 m beltet. I samme område ble lignende søknader avvist med 
hjemmel i byggeforbud i strandsonen. Hvorfor er ikke likhet for loven fulgt. 
4) Vil ha en forklaring på hvilke fordeler som oppveide ulempene, ved bygging av enebolig i stranden. 
5)Hvorfor oppgraving av stranden og deretter utfylling med stein ca 20 m ut , ble tillatt. 
6)Hvorfor ble ikke nærmeste nabo varslet om igangsettelse av anleggsarbeid og forlengelse av meget viktig 
dreneringsledning ut fra 27/122. 
7) Hvorfor fikk utbygger starte arbeidet før alle eiendomsforhold og andre rettslige forhold var avklart. Dette 
var en av forutsetningene for oppstart. 
8)Hvofor ble ikke protester fra mer enn 600 brukere av Bedehusstranda ,tatt til følge. 
 
Jeg/vi,forlanger en forklaring på disse punktene,og lovligheten av behandlingen og saksgangen ,i disse 
sakene. 
For Vidar Lager-Thor Næss og meg selv Kåre Hansen. 
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Eventuelt 1.6.2018 
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