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 Saksbeh. tlf:    

 Saksbeh. E-post: kristian@aarevisjon.no 

 Deres ref:  

Grimstad kommune 
4891 GRIMSTAD 

 

Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger  

1. Bakgrunn 

Aust-Agder revisjon IKS viser til oppdragsavtale datert 27.06.2017 mellom Grimstad kommune og 
Aust-Agder revisjon IKS samt tilleggsavtale datert 31.08.2017. Videre vises til møte mellom partene 
01.06.2017 for vurdering og drøfting av oppdraget. I vurderingen legges det til grunn at revisjonen 
skal foreta en undersøkelse av påstander i en konkret varslingssak som omhandler to navngitte 
personer. Arbeidet vil da bestå av en gjennomgang av arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger med 
tilhørende dokumentasjon, knyttet til ansatte N.N og X.X. 
 
Revisjonens mandat er avgrenset til gjennomgang som beskrevet. Dette innebærer at revisjonen skal 
se på en avgrenset del av varslingssaken, og det presiseres i denne sammenheng at revisjonen ikke 
tar stilling til brukerens tjenestetilbud og innholdet i kommunale tjenester i tilknytning til dette.  
 
Vurderinger og konklusjoner er trukket på bakgrunn av analyse av forelagt materiale. Det er den 
dokumentasjon kommunen har forelagt revisjonen som er gjenstand for undersøkelse. Vi vil derfor 
presisere at der vi konkluderer med manglende dokumentasjon, betyr ikke det at dokumentasjonen 
ikke finnes, men at den ikke er forelagt revisjonen gjennom arbeidsprosessen. 

2. Drøfting 

2.1 Kontrollhandlinger 
I henhold til oppdragsavtalen mellom Grimstad kommune og Aust-Agder Revisjon IKS er Grimstad 
kommune ansvarlig for å fremskaffe all dokumentasjon som revisjonen har behov for og anmoder 
om. Kontrollhandlingene til revisjonen er derfor i all hovedsak basert på den fremlagte 
dokumentasjon fra Grimstad kommune. For å supplere denne har revisjonen stilt enkelte spørsmål til 
Agder kommunale støttetjenester (AKST) vedrørende lønnsrutiner, samt hatt kommunikasjon 
(herunder skype-møte) med varslerne. På bakgrunn av denne kommunikasjonen har varslerne 
fremlagt dokumentasjon.  
 
Kontrollhandlingene omhandlet i utgangspunktet perioden 2010 – 2015. I møte den 31. august 2017 
mellom Grimstad kommune og revisjonen ble dette tidsrommet bestemt utvidet til også å gjelde 
2016 og 2017. 
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I utførelsen av kontrollhandlinger vil revisjonen utføre spesifikke kontroller av følgende: 

- Kontroll av arbeidsavtaler mellom partene, Grimstad kommune og N.N, Grimstad kommune og 

X.X. 

- Kontroll av det formelle innholdet i arbeidsavtalene, herunder; 

o Datoangivelser 

o Signeringer 

o Kontraktsperioder 

o Lønnsforhold 

- Kontroll av timelister, herunder; 

o Attestering 

o Anvisning 

- Kontroll av lønnsslipper 

o Avstemming av timelister/lønn/arbeidsavtale 

 

2.2 N.N 
Revisjonen har gjennomgått fremlagt dokumentasjon som omhandler N.N og hennes 
ansettelsesforhold i kommunen fra 2010 til august 2017. Denne dokumentasjonen vil bli presentert 
nedenfor. N.N var fra 2010 til slutten av 2013 beskrevet som oppdragstaker, og i den etterfølgende 
perioden, fra 2014, er hun beskrevet som arbeidstaker. Angående lønnsslipper, har revisjonen kun 
vurdert lønn og lønnsslipper som anses som vesentlig i forhold til denne kontrollen. Lønn som knytter 
seg til feriepenger er derfor ikke vurdert. 
 
2010 - 2013 
I perioden der N.N var beskrevet som oppdragstaker har brutto utbetalt lønn vært basert på en 
arbeidsgodtgjørelse som har variert hvert av de fire dokumenterte årene (2010 – 2013). I 2010 er det 
utbetalt lønn i periodene 2010/03 til 2010/12, unntatt i periodene 2010/05 og 2010/06. I både 2011 
og 2012 er det utbetalt lønn i alle perioder. I 2013 er det utbetalt lønn i alle perioder unntatt 
2013/01, men det fremstår som om lønn for januar er utbetalt etterskuddsvis i februar. 
Lønnsgrunnlag vil bli spesifisert nedenfor. Det foreligger ikke signerte arbeidsavtaler/oppdragsavtaler 
for noen av de fire årene. Det foreligger heller ikke timelister, men avtalene som foreligger viser til en 
fast månedsgodtgjørelse. 
 
For tidsrommet 2010-2013 har revisjonen blitt forelagt tre forskjellige arbeidsavtaler, der to av 
avtalene legger grunnlag for utbetalt lønn:  

- Den første arbeidsavtalen er gjeldende fra 1. april 2007 og er en løpende avtale inntil den blir 

sagt opp av en av partene. Det dokumenterte lønnsforholdet i avtalen er en månedlig 

arbeidsgodtgjørelse lik kr. 23.000. Avtalen mangler underskrift fra både arbeidstaker og 

arbeidsgiver. Om månedslønn utbetalt i 2010 er knyttet til arbeidsavtalen gjeldende fra 1.april 

2007 har revisjonen ingen dokumentasjon på.  

- Den andre arbeidsavtalen er gjeldende fra 01.01.2011 til 31.12.2011, og det dokumenterte 

lønnsforholdet er en månedlig arbeidsgodtgjørelse lik kr. 27.941. Avtalen er ikke signert av 

noen av partene, men den dokumenterte godtgjørelsen samsvarer med brutto utbetalt lønn i 

2011. 

- Den tredje arbeidsavtalen er gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2012, og det dokumenterte 

lønnsforholdet er en månedlig arbeidsgodtgjørelse lik kr. 28.525. Avtalen er ikke signert av 

noen av partene, men den dokumenterte godtgjørelsen samsvarer med brutto utbetalt lønn i 

2012. 

- Det er ingen arbeidsavtale gjeldene for 2013.  
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For året 2013, der det ikke foreligger en arbeidsavtale, er det blitt utbetalt en månedlig 
arbeidsgodtgjørelse lik kr. 29.900.  
 
I perioden der N.N var beskrevet som arbeidstaker (fra og med 2014) har lønnsforholdet vært basert 
på timelønn med tilhørende tillegg. Nedenfor er dokumentasjon knyttet til hvert av de fire årene 
presentert.  
 
2014   
For 2014 eksisterer det lønnsslipper fra og med periode 2014/5 til 2014/12, og det eksisterer ikke 
lønnsslipper for periodene 2014/1 til 2014/4. Lønn for de fire første periodene er derimot utbetalt i 
periode 2014/5, og lønn utbetalt i 2014 er basert på timelønn med tilhørende tillegg.  
 
Det eksisterer timelister fra dette året som er både attestert og anvist. Se tabell på side 4. Et unntak 
er en utbetaling i juli, der det mangler timelister. Denne utbetalingen omhandler en etterbetaling av 
timelønn, men verken timeantall eller sats er spesifisert på lønnsslippen. Sett bort ifra den sistnevnte 
utbetalingen i juli samsvarer de resterende lønnsutbetalingene med timelistene. I følge varslerne er 
de forelagte timelistene ikke utarbeidet av N.N, og varslerne opplyser at «N.N har aldri selv skrevet 
eller levert en eneste timeliste». 
 
Det eksisterer to arbeidsavtaler for 2014. En av avtalene er datert 07. februar 2014 og den andre er 
datert 29. april 2014. Avtalene varierer noe fra hverandre i innhold slik tabellen på side 4 viser, men 
begge avtalene omhandler månedslønn og ikke timelønn som er benyttet ved utbetalingene. En 
annen vesentlig forskjell er at den første avtalen omhandler avtale som oppdragstaker. Det er kun 
den sistnevnte avtalen, datert 29. april 2014, som er signert i det foreliggende året, men da kun 
signert av arbeidsgiver. I et brev datert 26.03.2015 tilsendt N.N fra daværende kommunalsjef i helse 
og omsorg nevnes det at N.N har gitt utrykk for at hun ikke ønsker å inngå noen arbeidsavtale med 
Grimstad kommune. Dette bekreftes av varslerne. Kommunalsjefen forklarer videre i brevet: «Med 
bakgrunn i bemanningsforhold og vanskeligheter med rekruttering, var du (N.N) likevel mye tilstede i 
leiligheten i «brukerens bosted»1 enhetsleder valgte å utbetale timelønn med samme årslønn 
(375 100 kroner) som hjelpepleier». Dette lønnsforholdet samsvarer ikke med lønnsforhold i 
arbeidsavtalen.  
 
I det samme brevet datert 26.03.2015, sendt fra kommunalsjef til N. N, foreligger besvarelse på NNs 
brev datert 3. november 2014. I det sistnevnte brevet fremsatte N.N krav om utbetaling av lønn fra 
01.01.2014 for både vakter og bakvakter. I korrespondanse fra Grimstad kommune fremgår det at 
kommunen erkjenner at N.N har et ansettelsesforhold fra 1. januar 2014. Som svar på det krav N.N 
fremmet tilbydde Grimstad kommune en samlet kompensasjon på kr 117 665, ut over den timelønn 
hun ble tilstått i 2014. Beløpet ble utbetalt i juli 2015 jf. forelagte lønnsslipp for perioden 2015/07. I 
brevet fra kommunalsjefen påpekes det at N.N ikke har levert utfylte timelister til kommunen som 
kan dokumentere kravet om utbetaling av lønn. Kommunalsjefen skriver da videre at Grimstad 
kommune tilbyr kompensasjon på grunnlag av lovverkets bestemmelser for maksimalt antall 
overtidstimer som er 200 timer i løpet av 52 uker. Videre utbetalte kommunen differansen mellom 
utbetalt timelønn i 2014 og full lønn som hjelpepleier.   
 
Revisjonen har fra varslene blitt forelagt en turnusplan for store deler av perioden 25.11.2013 til 
28.03.2015. Det ble foretatt en stikkprøvekontroll på tre måneder i 2014, da med formål om å 
undersøke om turnusplan og timelister samsvarer. Konklusjonen er at revisjonen ikke kan se at disse 
turnusplanene har vært grunnlag til foreliggende timelister da turnus viser til flere antall timer enn 
timelister.   

                                                      
1Vår redigering 
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* Den lønnsslippen i juli der det ikke foreligger timelister omhandler en etterbetaling av timelønn der timeantall ikke er spesifisert. 
* Revisjonen vil bemerke at de anviste timelistene for 2014, unntatt den som foreligger for november, er anvist med en ansattkode/forkortelse som ikke kommunen har 
identifisert. 

 

Lønnsslipper 
Periode Eksisterer det timeliste? Attestert? Anvist? Eksisterer det arbeidsavtale? Datoangivelser Kontraktsperioder Stillingsprosent Signeringer Lønnsforhold

mai ja, for jan,feb,mars og april ja nei

ja, det foreligger to 

kontrakter, (a) og (b). 

(a) 07.02.14   (b) 

29.04.14

for (a) og (b):          

01.01.14 - 31.12.14

(a) ikke oppgitt (b) 

0%

(a) nei              

(b) kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 30.158 

(b) månedslønn (årslønn 

kr361.900).

juni

ja, for mai i tillegg til 40 

timer som ikke ble tillagt 

periode jan-april. ja ja

ja, det foreligger to 

kontrakter, (a) og (b). 

(a) 07.02.14 (b) 

29.04.14

for (a) og (b):           

01.01.14 - 31.12.14

(a) ikke oppgitt (b) 

0%

(a) nei              

(b) kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 30.158 

(b) månedslønn (årslønn 

kr361.900).

juli ja, for juni ja ja

ja, det foreligger to 

kontrakter, (a) og (b). 

(a) 07.02.14 (b) 

29.04.14

for (a) og (b):         

01.01.14 - 31.12.14

(a) ikke oppgitt (b) 

0%

(a) nei              

(b) kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 30.158 

(b) månedslønn (årslønn 

kr361.900).

juli* nei

ja, det foreligger to 

kontrakter, (a) og (b). 

(a) 07.02.14 (b) 

29.04.14

for (a) og (b):         

01.01.14 - 31.12.14

(a) ikke oppgitt (b) 

0%

(a) nei              

(b) kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 30.158 

(b) månedslønn (årslønn 

kr361.900).

aug ja, for juli ja ja

ja, det foreligger to 

kontrakter, (a) og (b). 

(a) 07.02.14 (b) 

29.04.14

for (a) og (b):         

01.01.14 - 31.12.14

(a) ikke oppgitt (b) 

0%

(a) nei              

(b) kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 30.158 

(b) månedslønn (årslønn 

kr361.900).

sept ja, for august ja ja

ja, det foreligger to 

kontrakter, (a) og (b). 

(a) 07.02.14 (b) 

29.04.14

for (a) og (b):         

01.01.14 - 31.12.14

(a) ikke oppgitt (b) 

0%

(a) nei              

(b) kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 30.158 

(b) månedslønn (årslønn 

kr361.900).

okt ja, for september ja ja

ja, det foreligger to 

kontrakter, (a) og (b). 

(a) 07.02.14 (b) 

29.04.14

for (a) og (b):          

01.01.14 - 31.12.14

(a) ikke oppgitt (b) 

0%

(a) nei              

(b) kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 30.158 

(b) månedslønn (årslønn 

kr361.900).

nov ja, for oktober ja ja

ja, det foreligger to 

kontrakter, (a) og (b). 

(a) 07.02.14 (b) 

29.04.14

for (a) og (b):         

01.01.14 - 31.12.14

(a) ikke oppgitt (b) 

0%

(a) nei              

(b) kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 30.158 

(b) månedslønn (årslønn 

kr361.900).

des ja, for november ja ja

ja, det foreligger to 

kontrakter, (a) og (b). 

(a) 07.02.14 (b) 

29.04.14

for (a) og (b):          

01.01.14 - 31.12.14

(a) ikke oppgitt (b) 

0%

(a) nei            (b) 

kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 30.158 

(b) månedslønn (årslønn 

kr361.900).

2014

År
Timelister Arbeidsavtaler



 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Aust-Agder Revisjon IKS Havnegaten 2 370 13 390 post@aarevisjon.no 971 328 452 
Postboks 63 4836 ARENDAL    
4801 ARENDAL     
     

 

2015 
I 2015 er det utbetalt lønn i alle perioder. Det eksisterer timelister tilhørende utbetaling i periodene 
2015/01 til og med 2015/05. Her samstemmer det mellom utbetalt lønn og timelister. For de 
resterende periodene mangler det timelister, og det mangler arbeidsavtale for hele 2015.  
 

 
 
*lønn utbetalt i juni inneholder feriepenger. 
*lønn utbetalt i juli inneholder et sluttvederlag som er omtalt ovenfor.  
*den ene utbetalingen i oktober omhandler en etterbetaling.  
 

Revisjonen har blitt gjort kjent med at N.N var sykmeldt i perioder av 2015. Varslerne opplyser at 
arbeidstaker, til tross for sykemelding, valgte å arbeide for å oppfylle brukers behov for assistanse.  
 
Det skjer en endring i grunnlag for utbetalt lønn i 2015. Fra og med periode 2015/05 blir N.N utbetalt 
timelønn på grunnlag av et timeantall på 96 timer med utbetalt tillegg for 42 timer kvelds- og 
nattillegg, og 20 timer lør- og søndagstillegg. Dette timeantallet har blitt lagt til grunn hver måned 
frem til periode 2017/09, som da er siste perioden revisjonen har innhentet dokumentasjon om. 
Dette viser til at fra og med mai 2015 har det blitt benyttet et lavere grunnlag i forhold til antall timer 
enn det som har vært gjennomsnittlig i de tidligere månedene i 2015 og i 2014. Revisjonen har ikke 
funnet dokumentasjon som kan forklare denne endringen.  
 
 
2016 
For 2016 er det utbetalt lønn i alle perioder, men det foreligger ikke timelister eller arbeidsavtale. I 
henhold til lønnsslipper utgjør betalingene per måned i hele 2016 et timeantall på 96 timer med 
utbetalt tillegg for 42 timer kvelds- og nattillegg, og 20 timer lør- og søndagstillegg. Det foreligger 
som nevnt ingen dokumentasjon for dette.  
 
2017 
For 2017 er det utbetalt lønn fra 2017/01 og tom. 2017/8, som er den siste perioden revisjonen har 
kontrollert. Det eksisterer timelister fra 2017/01 til 2017/07, og disse timelistene samsvarer med lønn 
utbetalt i periodene 2017/02 til 2017/08. Revisjonen har ikke blitt forelagt arbeidsavtaler.  
 

Lønnsslipper Arbeidsavtaler

Periode Eksisterer det timeliste? Attestert? Anvist?
Eksisterer det 

arbeidsavtale?

januar ja, for desember ja ja mangler

februar ja, for januar og 30 timer i desember ja ja mangler

mars ja, for februar ja ja mangler

april ja, for mars ja ja mangler

mai ja, for april ja ja mangler

juni* nei mangler

juli* nei mangler

august nei mangler

september nei mangler

oktober nei mangler

oktober* nei mangler

november nei mangler

desember nei mangler

År

Timelister

2015



 
 

 
 
 
 

 
*Timelisten i august 2017 er attestert og anvist av samme person. Kommunen forklarer at dette ble gjort i 
forbindelse med sommerferie.   
 
 

Kommunikasjon med AKST 
I henhold til revisjonens mandat skal revisjonen ikke kartlegge lønnsrutinene, men revisjonen har 
likevel vært i kontakt med AKST og stilt enkelte spørsmål for å få en mer helhetlig forståelse av 
lønnsutbetalingene til N.N og X.X. Det ble da klart for revisjonen at i all vesentlighet er 
lønnsutbetalingene basert på overførte filer fra godkjent leder i kommunen uten at AKST har foretatt 
manuelle registreringer.  
 

2.2.1 Revisjonens oppsummering og konklusjoner – N.N 
Dokumenterte arbeidsforhold er vesentlig for å sikre både arbeidsgiver, men ikke minst arbeidstaker 
knyttet til rettigheter og plikter. På grunnlag av den framlagte dokumentasjonen, er revisjonens 
vurdering at kommunen ikke har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon om den ansattes 
arbeidsforhold og lønnsgrunnlag. Stikkordsmessig vil revisjonen peke på følgende mangler:  
 

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

vurdering er usignerte arbeidsavtaler ugyldig dokumentasjon for lønnsutbetalinger.  

 Få timelister kan underbygge utbetalt lønn. 

 I de perioder der det eksisterer timelister samsvarer de med forelagte lønnsslipper.  

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

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

42 timer kvelds- og nattillegg, og 20 timer lør- og søndagstillegg. Revisjonen er ikke forelagt 

dokumentasjon på fastsettelsen av dette timeantallet.  

Disse funnene kan tyde på svikt i rutinene knyttet til dokumentasjon av lønnsgrunnlag og 
avtaleforhold. Revisjonen vil presisere at vi kun har vurdert dokumentasjon knyttet til to konkrete 
ansettelsesforhold, og at vi har ikke kartlagt kommunens rutiner på området i sin helhet, da dette 
ikke har vært en del av dette oppdraget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lønnsslipper Arbeidsavtaler
Periode Eksisterer det timeliste? Attestert? Anvist? Eksisterer det arbeidsavtale?

januar nei mangler

februar ja, for januar ja ja mangler

mars ja, for februar ja ja mangler

april ja, for mars ja ja mangler

mai ja, for april ja ja mangler

juni ja, for mai ja ja mangler

juli ja, for juni ja ja mangler

august ja, for juli ja ja* mangler

2017

År
Timelister



 
 

 
 
 
 

 

2.3 X.X  
Revisjonen har gjennomgått dokumentasjon som omhandler X.X og hennes ansettelsesforhold i 
kommunen fra perioden 2010 til 2015. Denne dokumentasjonen vil bli presentert nedenfor. X.X er 
beskrevet som «arbeidstaker» i alle perioder i det overnevnte tidsrommet, og har i de foreliggende 
periodene enten fått lønn basert på timelønn eller månedslønn. Revisjonen har kun vurdert 
lønnsslipper som revisjonen anser som vesentlige i forhold til denne kontrollen. Lønn i forhold til 
feriepenger og korreksjoner er derfor ikke tatt i betraktning.   
 
2010 og 2011 
I verken 2010 eller 2011 foreligger det timelister, men det er utbetalt lønn for periodene 2010/04, og 
2011/03, 2011/06 og 2011/09.  
 
I 2010 foreligger det en arbeidsavtale datert 05.01.2010 som er gjeldene for hele 2010. Avtalen 
gjelder ansettelse som tilkallingsvikar basert på en timebasert lønn med 35,5 timers arbeidsuke, og er 
signert av begge parter. I 2011 foreligger det en avtale datert 30.12.2010 som er gjeldene for hele 
2011. Denne avtalen er også avtale om ansettelse som tilkallingsvikar basert på en timebasert lønn 
med 35,5 timers arbeidsuke og er signert av begge parter. Timeantall for de overnevnte periodene, 
som da er grunnlag for lønnsutbetalingene, er derimot ikke dokumentert. 
 

 
*I tillegg til de overnevnte utbetalingene foreligger det også utbetalinger som er korreksjoner av 
pensjonstrekk. Dette er ikke tatt med i fremstilling av lønn. 
 
 

2012 
Dokumentasjon som foreligger for 2012 viser til at i første halvår var det kun utbetalt lønn i periode 
2012/03 og lønn er basert på timelønn med tillegg. Her foreligger det ingen timeliste som kan 
dokumentere antall arbeidet timer, men det foreligger en arbeidsavtale som er signert av begge 
parter. Avtalen er datert 13.02.2012 og kontraktsperioden er fra 01.01.2012 til 31.12.2012. Videre er 
avtalen om ansettelse som tilkallingsvikar basert på en timebasert lønn med 35,5 timers arbeidsuke.  
 
Fra 01.10.12 til 31.01.13 arbeidet X.X i en 50% stilling som miljøterapeut for bruker. For dette 
tidsrommet har revisjonen blitt forelagt to lønnsslipper, en fra 2012/11 og en fra 2012/12. Her 
eksisterer det også to nye arbeidsavtaler, begge datert 02.11.2012. I et notat fra kommunen 
fremkommer det at en av avtalene er en forlengelse av den andre som kun gjaldt periode 01.10.2012 
til 21.12.2012. Denne kontraktsperioden ble da forlenget med en måned. Begge avtalene omhandler 
en 50 % stilling med et lønnsforhold lik fast månedslønn med 31 timer lør- og søndagstillegg og 33 
timer kvelds- og nattillegg. Begge avtalene omhandler midlertidig ansettelse.  
 
Utbetalt lønn i de to siste periodene av 2012 samsvarer med lønnsforhold i arbeidsavtalen. I 
lønnsslipp for november er det også spesifisert en etterbetaling av en månedslønn knyttet til en 50 % 
stilling. Revisjonen er ikke gjort kjent med dokumentasjon som forklarer denne etterbetalingen 
direkte, men det kan antas at dette er etterbetaling for arbeid utført i oktober da X.Xs 

Lønnsslipper Timelister

Periode

Eksisterer det 

timeliste? 

Eksisterer det 

arbeidsavtale? Datoangivelser Kontraktsperioder Stillingsprosent Signeringer Lønnsforhold

2010 april nei ja 05.01.2010 01.01.2010-31.12.2010 0 % Ja, av begge parter Timelønn, uketimeantall: 35,5 t 

mars nei ja 30.12.2010 01.01.2011-31.12.2011 0 % Ja, av begge parter Timelønn, uketimeantall: 35,5 t 

juni nei ja 30.12.2010 01.01.2011-31.12.2011 0 % Ja, av begge parter Timelønn, uketimeantall: 35,5 t 

september nei ja 30.12.2010 01.01.2011-31.12.2011 0 % Ja, av begge parter Timelønn, uketimeantall: 35,5 t 

År

Arbeidsavtaler

2011



 
 

 
 
 
 

kontraktsperiode i den gjeldende arbeidsavtalen startet. Det har også blitt forelagt en turnusplan fra 
varslerne som er antatt gjeldende for de tre periodene og som også ble gjeldene for perioden 
2013/01 med den forlengede avtalen. Denne turnusplanen viser derimot til et færre antall timer enn 
det lønnsslippene viser.   

 
 
*utbetalt lønn i november inneholder etterbetaling av lønn.  
 

 
 
2013 
I 2013 er det utbetalt lønn i periodene 2013/1 og 2013/2. Det foreligger både timelister og 
arbeidskontrakt som er tilhørende utbetalt lønn i januar. I februar er det derimot ingen arbeidsavtale, 
men timeliste foreligger for timer arbeidet i januar.  
 
I januar samsvarer antall timer på lønnsslipp med lønnsgrunnlaget i avtalen. Lønnsslippen avviker 
derimot fra timelister som omhandler timer arbeidet i desember. Timelistene viser til et færre antall 
timer enn det som er avtalt i arbeidsavtalen, der det er avtale om fast månedslønn for 50% stilling 
med 31 timer lør- og søndagstillegg, og 22 timer kvelds- og nattillegg. Det er her viktig å bemerke at 
lønn utbetalt på grunnlag av timelønn skal bli betalt etterskuddsvis og lønn utbetalt på grunnlag av 
månedslønn skal bli betalt for den inneværende perioden. Ettersom X.X, i januar 2013, har avtale om 
fast månedslønn og i denne perioden har hun blitt betalt i forhold til dette, vil utbetalt lønn i januar 
mest sannsynlig omhandle arbeid utført i januar. Det kan derfor antas at timelister for desember 
inngår i lønnsutbetaling for desember. I februar er det en lønnsutbetaling basert på helligdagstillegg. I 
timelistene for januar er det ført et tilsvarende timeantall for helligdagsarbeid. 
 

 
*Utbetalt lønn i februar omhandler kun tillegg.  
  

2014 
I 2014 er det utbetalt lønn fra periode 2014/01 til 2014/08, og det foreligger en timeliste for arbeid i 
2013 som er anvist 02.01.2014, og som samsvarer med utbetalt lønn i januar. Videre foreligger det en 
timeliste for en dag i april og noen dager i mai. Begge timelistene er anvist, men kun den sistnevnte 
timelisten er også attestert. Se tabell på side 9. 
 
 
 

Lønnsslipper Timelister

Periode

Eksisterer det 

timeliste? Eksisterer det arbeidsavtale? Datoangivelser Kontraktsperioder Stillingsprosent Signeringer Lønnsforhold

mars nei ja 13.02.2012

01.01.2012-

31.12.2012 0 % Ja, av begge parter Timelønn, uketimeantall: 35,5 t 

november

nei, kun turnus 

ja, det eksisterer to avtaler, 

avtale (a) og avtale (b).

(a) 02.11.2012 

(b) 02.11.2012

(a) 01.10.2012-

31.12.2012              

(b) 01.10.2012-

31.01.2013 (a) 50% (b) 50 %

(a) kun av 

arbeidsgiver             

(b) av begge parter

For (a) og (b): Fast månedslønn, 

med 31t lør-søn tillegg, og 33t 

kvelds- og nattillegg

desember

nei, kun turnus

ja, det eksisterer to avtaler, 

avtale (a) og avtale (b).

(a) 02.11.2012 

(b) 02.11.2012

(a) 01.10.2012-

31.12.2012              

(b) 01.10.2012-

31.01.2013 (a) 50% (b) 50 %

(a) kun av 

arbeidsgiver             

(b) av begge parter

For (a) og (b): Fast månedslønn, 

med 31t lør-søn tillegg, og 33t 

kvelds- og nattillegg

År

Arbeidsavtaler

2012

Lønnsslipper 

Periode Eksisterer det timeliste? Attestert? Anvist?

Eksisterer det 

arbeidsavtale? Datoangivelser Kontraktsperioder Stillingsprosent Signeringer Lønnsforhold

januar
ja, for desember. I tillegg 

foreligger turnus

ja ja ja 02.11.2012 01.10.2012-31.01.2013 50 %

Ja, av begge 

parter

Fast 

månedslønn, 

med 31t lør-søn 

tillegg, og 33t 

kvelds- og 

nattillegg

februar* ja, for januar ja ja nei

2013

År

Timelister Arbeidsavtaler



 
 

 
 
 
 

Arbeidsavtaler: 
I 2014 foreligger det forskjellige arbeidsavtaler. Etter revisjonens vurdering representerer dette et 
avtalemessig svært uoversiktlig tidsrom: 

 Varslerne opplyser i samtale med revisjonen at det i starten av 2014 ble tilsendt en ny 

arbeidsavtale om 50 % stilling med tiltredelse fra 31.12.13. Varslerne hevder at X.X ikke 

ønsket å undertegne denne avtalen.  

 Det eksisterer videre en avtale datert 06.01.2014 som er en avtale om 

ekstraarbeid/tilkallingsvikar. Denne avtalen er en løpende avtale gjeldene fra 01.12.13. Avtalen 

er signert av begge parter og er basert på timelønn.  

 Revisjonen har også blitt forelagt en avtale datert 04.02.2014. Kontraktsperioden er fra 

13.03.2013 til 31.12.2014. Avtalen omhandler lønn basert på fast månedslønn og en 50% 

stilling med 33 timer kvelds- og nattillegg og 31 timer lør- og søndagstillegg. Avtalen er kun 

signert av arbeidsgiver. Revisjonen fikk tilsendt denne avtalen fra arbeidstaker.  

 Revisjonen har videre blitt forelagt en arbeidsavtale også datert 04.02.2014, som da er tilsendt 

fra kommunen. Denne avtalen er ikke signert av noen parter, og er identisk til avtalen som 

revisjonen har mottatt fra varslere bortsett fra antall timer for tillegg. Revisjonen har lagt til 

grunn den avtalen som er signert av arbeidsgiver, og ikke den som ikke er signert av noen 

parter. 

Beskrivelse av utbetalt lønn i 2014: 
I januar 2014 er avtale om lønn basert på timelønn og dette har også blitt praktisert. Antall timer i 
lønnsslipp samsvarer med en timeliste som er tilsendt fra varsler som omhandler arbeidet timer i 
2013. Timelisten er anvist og datert 02.01.2014. 
   
For februar 2014 er det utbetalt lønn basert på timelønn. I denne perioden er arbeidsavtalen datert 
06.01.2014 basert på timelønn. I forhold til tidligere utbetalinger er timeantallet som er grunnlag for 
lønnsutbetalingen i februar høyere. Det foreligger derimot ingen timelister som kan bekrefte antall 
timer arbeidet.   
 
Fra og med mars 2014 ble det utbetalt lønn basert på en månedslønn. I mars, april og mai er det 
utbetalt en månedslønn uten tilhørende tillegg. Her er utbetalt lønn basert på en 50% stilling.  
 
I juni er det utbetalt lønn basert på månedslønn (50% stilling), og i tillegg er det utbetalt lønn basert 
på timelønn samt tillegg. Alt spesifisert i samme lønnsslipp. Det foreligger en timeliste som 
omhandler timer for arbeid utført 30.04.2014 og 01.05.2014 til 03.05.2014. Timelistene er både 
attestert og anvist av kommunen. Timelisten samsvarer med utbetalt lønn basert på timelønn og 
tillegg.  
 
I juli er det utbetalt en månedslønn uten tillegg basert på en 50% stilling. I tillegg viser en annen 
lønnsslipp i den tilhørende periode en etterbetaling av månedslønn og timelønn, samt tillegg. Det 
foreligger ikke dokumentasjon for etterbetalingen, men beløpet utgjør imidlertid kun kr. 1300.  
 
I august er det utbetalt en månedslønn uten tillegg basert på en 50% stilling.  



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Utbetalt for mye i lønn til arbeidstaker X.X:  
Fra 13.03.14 fikk X.X utbetalt lønn basert på månedslønn. Varslerne opplyser at denne utbetalingen 
ga ingen mening for arbeidstaker, da hun ikke hadde arbeidet i en 50 % stilling som var grunnlag for 
lønnsutbetalingen. X.X tok etterhvert kontakt med kommunen for å få slutt på 
fastlønnsutbetalingene. Hun opplyser at hun tok kontakt med fagutvikler og lønningskontoret. Hun 
fikk så beskjed om å ringe enhetsleder. Deretter ble enhetsleder ringt. Her har det også vært 
kommunikasjon mellom X.X og fagleder. Revisjonen har ikke blitt forelagt noe dokumentasjon på 
kommunikasjon mellom X.X og kommunen knyttet til denne endringen i lønn.  
 
Utbetalingene stoppet ikke før august 2014. I e-post datert 16.10.14 fra fagleder, fremkommer en 
oversikt over lønn som er utbetalt utover det X.X faktisk har arbeidet. Denne oversikten er utarbeidet 
med utgangspunkt i den turnus som danner grunnlaget for utbetalingene, der fagleder har fratrukket 
de timer som X.X ikke hadde blitt betalt for i det gjeldende tidsrommet. Fremstilling av denne 
informasjonen er å finne i oversikten nedenfor:  
 

 
 
Slik tabellen viser fikk X.X fastlønn i 50 % stilling i perioden 13.03.14 tom. 31.08.14. Denne lønnen ble 
utbetalt med grunnlag i turnus, og i tillegg til fastlønn fikk X.X lønn som tilkallingsvikar for de timene 
hun faktisk arbeidet. Dette tilsvarer 54 timer. Videre viser tabellen lønn som ikke er utbetalt. Fagleder 
opplyser at X.X i denne perioden ikke fikk lønn for arbeidet timer fredag 18.07.14 tom. søndag 
20.07.14 tilsvarende 60 timer fastlønn, 40 timer lørdags- og søndagstillegg og 27 timer kvelds- og 
nattillegg. I tillegg har X.X hatt flere telefonsamtaler med bruker. Dette bekrefter fagleder i e-posten, 

antall timer fastlønn antall timer kvelds- og nattillegg antall timer lørdags- og søndagstillegg

+ turnus 426 180 168

- lønn som ikke er utbetalt 60 27 40

-
lønn som ikke er utbetalt knyttet til 

telefonsamtaler med bruker 42 42 12

SUM antall timer der arbeid ikke er utført: 324 111 116

Lønnsslipper 

Periode Eksisterer det timeliste? Attestert? Anvist?

Eksisterer det 

arbeidsavtale? Datoangivelser Kontraktsperioder Stillingsprosent Signeringer Lønnsforhold

januar ja for dager i 2013 nei ja ja 06.01.2014 01.12.2013- - Ja, av begge parter Timelønn

februar nei ja 06.01.2014 01.12.2013- - Ja, av begge parter Timelønn

mars nei

ja

04.02.2014 13.03.2013-31.12.2014 50 % kun arbeidsgiver

Fast månedslønn, med 31t lør-søn 

tillegg, og 33t kvelds- og nattillegg

april nei ja 04.02.2014 13.03.2013-31.12.2014 50 % kun arbeidsgiver

Fast månedslønn, med 31t lør-søn 

tillegg, og 33t kvelds- og nattillegg

mai nei ja 04.02.2014 13.03.2013-31.12.2014 50 % kun arbeidsgiver

Fast månedslønn, med 31t lør-søn 

tillegg, og 33t kvelds- og nattillegg

juni

ja, for mai og en dag i 

april ja ja ja 04.02.2014 13.03.2013-31.12.2014 50 % kun arbeidsgiver

Fast månedslønn, med 31t lør-søn 

tillegg, og 33t kvelds- og nattillegg

juli nei ja 04.02.2014 13.03.2013-31.12.2014 50 % kun arbeidsgiver

Fast månedslønn, med 31t lør-søn 

tillegg, og 33t kvelds- og nattillegg

juli nei ja 04.02.2014 13.03.2013-31.12.2014 50 % kun arbeidsgiver

Fast månedslønn, med 31t lør-søn 

tillegg, og 33t kvelds- og nattillegg

august nei ja 04.02.2014 13.03.2013-31.12.2014 50 % kun arbeidsgiver

Fast månedslønn, med 31t lør-søn 

tillegg, og 33t kvelds- og nattillegg

2014

År

Timelister Arbeidsavtaler



 
 

 
 
 
 

og det opplyses om at i samarbeid med ble det satt opp 3,5 timer fastlønn, 3,5 timer kvelds- og 
nattillegg og 1 time lørdags- og søndagstillegg på dette per uke for 12 uker.  
 
Nedenfor er en tilnærmet fremstilling av lønn som er utbetalt ut over det som fremgår av timelistene 
i det gjeldene tidsrommet. Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i fagleders oversikt ovenfor og 
satser for lønn gjeldene i juni 2014. 
 

 
 
I e-post fra enhetsleder til X.X datert 11.12.2014 framgår det at det har blitt utbetalt for mye lønn til 
arbeidstaker, men at det ikke kreves tilbakebetaling for dette. Revisjonen er ikke kjent med at 
kommunen har fulgt opp dette ytterligere.  
 

 
2015 
Revisjonen har ikke blitt tilsendt dokumentasjon som viser utbetaling av lønn i 2015, bortsett fra 
utbetaling av feriepenger i periode 2015/06. 
 
 

2.3.1 Revisjonens oppsummering og konklusjoner – X.X 
Dokumenterte arbeidsforhold er vesentlig for å sikre både arbeidsgiver, men ikke minst arbeidstaker 
knyttet til rettigheter og plikter. På grunnlag av den framlagte dokumentasjonen, er revisjonens 
vurdering at kommunen ikke har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon om den ansattes 
arbeidsforhold og lønnsgrunnlag. Stikkordsmessig vil revisjonen peke på følgende forhold og mangler:  
 

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

 Etter revisjonens vurdering er usignerte arbeidsavtaler ugyldig dokumentasjon for 

lønnsutbetalinger.  

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

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

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

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

Disse funnene kan tyde på svikt i rutinene knyttet til dokumentasjon av lønnsgrunnlag og 
avtaleforhold. Revisjonen vil presisere at vi kun har vurdert dokumentasjon knyttet til to konkrete 
ansettelsesforhold, og at vi har ikke kartlagt kommunens rutiner på området i sin helhet, da dette 
ikke har vært en del av dette oppdraget.  
 
 
 
Kristian Fjellheim Bakke 

 

Lønn knyttet til fastlønn: 63 361,44kr  

Lønn knyttet til kvelds- og nattillegg: 6 216,00kr     

Lønn knyttet til lørdags- og søndagstillegg: 5 800,00kr     

SUM lønn utbetalt utover utført arbeid: 75 377,44kr  



 
 

 
 
 
 

Vedlegg 1 

N.N: Timelister og arbeidsavtaler 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Datoangivelse: Avtale om oppdrag/ansettelse: Kontraktsperiode: Stillingsprosent: Signeringer: Lønnsforhold:

25.06.2007 Oppdragstaker Løpende fra 01.04.2007 ikke oppgitt nei månedslønn kr 23.000

13.12.2010 Oppdragstaker 01.01.11 - 31.12.2011 full stilling nei månedslønn kr 27.941

22.12.2011 Oppdragstaker 01.01.12 - 31.12.12 ikke oppgitt nei månedslønn kr 28.525

(a) 07.02.14 (b) 29.04.14
(a) oppdragstaker (b) midlertidig 

ansettelse

for (a) og (b): 01.01.14 - 

31.12.14
(a) "full stilling" (b) 0%

(a) nei (b) kun 

arbeidsgiver

(a) Månedslønn kr 

30.158 (b) månedslønn 

(årslønn kr361.900).

Arbeidsavtaler

Eksisterer det timeliste? Attestert? Anvist?
mars nei
april nei
juli nei
august nei
september nei
oktober nei
november nei
desember nei
januar nei
februar nei
mars nei
april nei
mai nei
juni nei
juli nei
august nei
september nei
oktober nei
november nei
desember nei
januar nei
februar nei
mars nei
april nei
mai nei
juni nei
juli nei
august nei
september nei
oktober nei
november nei
desember nei
februar nei
mars nei
april nei
mai nei
juni nei
juli nei
august nei
september nei
oktober nei
november nei
desember nei

Timelister

2010

Periode

2011

2012

2013

År Eksisterer det timeliste? Attestert? Anvist?

mai

ja, for jan,feb,mars og 

april ja nei

juni

ja, for mai i tillegg til 40 

timer som ikke ble tillagt 

periode jan-april. ja ja

juli ja, for juni ja ja

juli nei

august ja, for juli ja ja

september ja, for august ja ja

oktober ja, for september ja ja

november ja, for oktober ja ja

desember ja, for november ja ja

januar ja, for desember ja ja

februar

ja, for januar og 30 timer i 

desember ja ja

mars ja, for februar ja ja

april ja, for mars ja ja

mai ja, for april ja ja

juni nei

juli nei

august nei

september nei

oktober nei

oktober nei

november nei

desember nei

januar nei

februar nei

mars nei

april nei

mai nei

juni nei

juli nei

august nei

august nei

september nei

oktober nei

november nei

desember nei

januar nei

februar ja, for januar ja ja

mars ja, for februar ja ja

april ja, for mars ja ja

mai ja, for april ja ja

juni ja, for mai ja ja

juli ja, for juni ja ja

august ja, for juli ja ja

2017

2016

År
Timelister

Periode

2015

2014



 
 

 
 
 
 

Vedlegg 2 

X.X: Timelister og arbeidsavtaler 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lønnslipper 

Periode

Eksisterer det 

timeliste? Attestert? Anvist?

april nei

juli nei

mars nei

april nei

juni nei

juli nei

september nei

oktober nei

mars nei

april nei

juni nei

november nei, kun turnus 

desember nei, kun turnus

januar

ja, for 

desember. I 

tillegg foreligger 

turnus
ja ja

februar

ja, for januar. I 

tillegg foreligger  

turnus
ja ja

april nei

juni nei

januar

ja for dager i 

2013. Datert 

02.01.14 nei ja

februar nei

mars nei

april nei

mai nei

juni

ja, for mai og en 

dag i april ja ja

juli nei

juli nei

august nei

2015 juni nei

2013

2014

År

Timelister

2010

2011

2012



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoangivelse: Avtale om ansettelse: Kontraktsperiode: Stillingsprosent: Signeringer: Lønnsforhold:

05.01.2010 tilkallingsvikar
01.01.2010-

31.12.2010
0 %

Ja, av begge 

parter
Timelønn, uketimeantall: 35,5 t 

30.12.2010 tilkallingsvikar
01.01.2011-

31.12.2011
0 %

Ja, av begge 

parter
Timelønn, uketimeantall: 35,5 t 

13.02.2012 tilkallingsvikar
01.01.2012-

31.12.2012
0 %

Ja, av begge 

parter
Timelønn, uketimeantall: 35,5 t 

(a) 02.11.2012 

(b) 02.11.2012

(a) midlertidig  (b) 

midlertidig

(a) 01.10.2012-

31.12.2012                    

(b) 01.10.2012-

31.01.2013

(a) 50% (b) 50 %

(a) kun av 

arbeidsgiver  

(b) av begge 

parter

For (a) og (b): Fast månedslønn, med 

31t lør-søn tillegg, og 33t kvelds- og 

nattillegg

06.01.2014 tilkallingsvikar 01.12.2013-
Ja, av begge 

parter
Timelønn

04.02.2014 midlertidig
13.03.2013-

31.12.2014
50 %

kun 

arbeidsgiver
Fast månedslønn, med tillegg

Arbeidsavtaler


