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Arkivsak-dok. 18/00113-50 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 23.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00113-51 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 06.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 06.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 
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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 06.09.2018 kl. 9:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00113 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli 

Skaiaa, Jarle Christiansen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke 

Ordfører Kjetil Glimsdal 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 32-34/18 

Fungerende Enhetsleder Johan Fredrick Berntsen sak 33/18 

Kommunalsjef Kultur- og oppvekstsektoren Solfrid Marie Døhlen Sak 34/18 

Varaordfører Per Svenningsen sak 34/18 

 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/18 18/00113-40 Godkjenning av møteinnkalling 06.09.2018 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00113-41 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2018 4 

6/18 18/00113-42 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2018 5 
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Saker til behandling 

32/18 18/10587-1 Politisk deltakelse i styringsgrupper ved faktaundersøkelser 6 

33/18 16/05401-15 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 7 

34/18 17/04370-119 Orientering om skolemiljøet i Grimstadskolen 8 

35/18 18/07948-1 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Grimstad kommune 9 

36/18 18/00118-8 Orientering fra revisor 06.09.2018 10 

37/18 18/00119-9 Eventuelt 06.09.2018 11 

    

 

 
Grimstad, 06.09.2018 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 06.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokollen fra møtet 12.06.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokollen fra møtet 12.06.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 14.06.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 14.06.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

32/18 Politisk deltakelse i styringsgrupper ved faktaundersøkelser 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim og ordfører Kjetil Glimsdal orienterte om de opprettede 

styringsgruppene ved faktaundersøkelser og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og forutsetter at det i fremtiden sikres formell 

politisk forankring ved etablering av politiske styringsgrupper og saker med budsjettmessige 

konsekvenser får politisk behandling etter gjeldende lovverk. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering og forutsetter at det i fremtiden sikres formell 

politisk forankring ved etablering av politiske utvalg og at saker med budsjettmessige 

konsekvenser får politisk behandling etter gjeldende lovverk. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



7/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.09.2018 - 18/00113-51 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.09.2018 : Protokoll Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018

 

 7  

 

33/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 33/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om revidert tilsynsstrategi og arbeidet med 

internkontrollen i byggesaksavdelingen i første møte etter nyttår.  

 

Videre anmodes rådmannen om å årlig rapportere på tilsynsvirksomheten sett opp mot 

tilsynsstrategien i tråd med kravene i byggesaksforskiften §15-1. 

 

 

Møtebehandling 

Fungerende enhetsleder Johan Fredrick Berntsen orienterte om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål. 

 

Varaordfører og leder av Teknisk utvalg Per Svenningsen orienterte om aktuelle 

ulovlighetssaker 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret til orientering der det gjøres oppmerksom at 

det fortsatt gjenstår betydelig arbeid i forhold til kommunestyrets vedtak av 20. juni 2016 sak 

PS 92/16. Saken gjelder arbeidet med organisert og formalisert arbeid med internkontroll i 

byggesaksavdelingen samt deres oppfølging av tilsyn og ulovligheter 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om revidert tilsynsstrategi og arbeidet med 

internkontrollen i byggesaksavdelingen i første møte etter nyttår.  

 

Videre anmodes rådmannen om å årlig rapportere på tilsynsvirksomheten sett opp mot 

tilsynsstrategien i tråd med kravene i byggesaksforskiften §15-1. 

 

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret til orientering der det gjøres oppmerksom at 

det fortsatt gjenstår betydelig arbeid i forhold til kommunestyrets vedtak av 20. juni 2016 sak 

PS 92/16. Saken gjelder arbeidet med organisert og formalisert arbeid med internkontroll i 

byggesaksavdelingen samt deres oppfølging av tilsyn og ulovligheter. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/18 Orientering om skolemiljøet i Grimstadskolen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 34/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland hadde en innledning om skolesaken og viktigheten av 

samarbeid og tillit. 

 

Kommunalsjef Solfrid Marie Døhlen orienterte om arbeidet med skolemiljøet i Grimstad 

kommune og samarbeidet med foreldre. 

 

Administrasjonen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

og oppfordrer skoleadministrasjonen og foresatte til å gå i dialog for å bygge tillit til det beste 

for alle elevene. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering og oppfordrer skoleadministrasjonen og foresatte til 

å gå i dialog for å bygge tillit til det beste for alle elevene. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/18 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 35/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune 

med en ramme på kr. 2 892 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte om forslaget til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 og svarte 

på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Revisjonen orienterte om kostnadene knyttet revisjon i 2019. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune 

med en ramme på kr. 2 892 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/18 Orientering fra revisor 06.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 36/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke orienterte om oppstarten av 

forvaltningsrevisjonen om skole, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget rundt dette. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om at planleggingen av 

revisjonen for 2018 og at overordnet revisjonsstrategi kommer til neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/18 Eventuelt 06.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 37/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Saken om anmeldelsene behandlet i kommunestyret 18.06.2018 og ekspedert 

påfølgende dag 

b. Kommunestyret vedtok i møte 03.09.2018 å gi ekstra midlertidig godtgjørelse 

til kontrollutvalgets leder i 2018 

2. Neste møte blir flyttet til 23.10.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om regnskapet pr. utgangen av 

juli 2018 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

b. Kontrollutvalget diskuterte invitasjonen fra april 2017 til Ragnar Holvik om å 

orientere om brev av 12.02.2017 til kommunestyret. Kontrollutvalgets 

oppfatning er at det er kommunestyret som har håndtert og må eventuelt 

håndtere dette videre da kontrollutvalget var omfattet av varslingen. 

c. Det ble diskutert arbeidsformen og metodikken i kontrollutvalgets møter. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/11958-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet prosjekt i helse og omsorgssektoren 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Det har i 2017 vært et overordnet prosjekt i helse- og omsorgssektoren som ble etablert på grunn av det 

store merforbruket i boveiledertjenesten og er relatert til rådmannen strukturprosjekt. Det opprinnelige 

oppdraget til prosjektet var økonomigjennomgang og handlingsplan i boveiledertjenesten. Det ble 

midlertidig nødvendig å utvide dette prosjektet til et arbeid i sektoren. Ved en gjennomgang av flere av de 

tiltakene som måtte gjennomføres i Boveiledertjenesten fremkom det at tiltak som anses nødvendige for å 

kunne håndtere utfordringene i boveiledertjenesten, ville få konsekvenser for flere enheter i helse og 

omsorgssektoren. Det ble derfor viktig å se tiltak i boveiledertjenesten i sammenheng med andre enheter i 

sektoren. Det ble derfor opprettet et hovedprosjekt i Helse- og omsorgssektoren. 

 

Dette prosjektet har konsentrert seg om viktige tjenesteområder i sektoren som bør organiseres på en 

annen måte for å oppnå mer bærekraftig drift. Dette er arbeid og aktivitet, ambulerende tjenester og 

nattjenesten. Dette er tjenester som er lavt nede i omsorgstrappen, som har stor betydning for brukerens 

livskvalitet og mulighet for å kunne bo i eget hjem. Dette arbeidet har vært delt opp i tre delprosjekter. 

Videre har det opprinnelige prosjektet – økonomigjennomgang av boveiledertjenesten – vært organisert 

som et delprosjekt. Prosjektet har dermed omfattet et hovedprosjekt også kalt overordnet prosjekt samt 

fire delprosjekter. Konklusjonen i prosjektet er at det vil bli jobbet videre i sektoren med implementering 

av foreslåtte tiltak i boveiledertjenesten, en samordnet og koordinert nattjeneste og 

organisasjonsendringer for ambulerende tjeneste og arbeid- og aktivitetssenter. 

 

Som en del av det overordnede prosjektet ble det gjennomført en ekstern gjennomgang av 

bestillerenheten. Mandatet for gjennomgangen var: 

 

«Det skal foretas en gjennomgang av vedtak fattet av Bestillerenheten i 2016 og frem til d.d. Det skal 

gjennomgås et tilfeldig utvalg av 30 saker i helse- og omsorgssektoren. Oppdraget starter umiddelbart. 

Under gjennomgangen skal det vurderes om det er benyttet rett lovhjemmel, om saken synes tilstrekkelig 

opplyst før vedtak fattes, om vedtaket gir forsvarlige tjenester og om vurderingene samstemmer med 

funksjonsvurderingene i IPLOS. Videre skal det vurderes om vedtak gir tjenester ut fra hva som er «godt 

nok» eller om tjenestenivået ligger over dette minimumskravet og fv. funn.» 
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Agenda Kaupang gjennomføre den eksterne gjennomgangen og vedlagt til saken følger rapporten. 

Rapporten viser at bestillerenhetens utmåling av tjenester står i forhold til hjelpebehovet til den enkelte. 

Det pekes på noen forbedringspunkter ved selve saksbehandlingen og disse skal allerede ha blitt utbedret i 

bestillerenhetens rutiner. Det vises til den vedlagte rapporten. 

 

Administrasjonen vil i møtet orientere om omstillingsprosjektet i helse og omsorgsektoren og svare på 

eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det foreligger en rapport for det overordnede prosjektet og Agenda Kaupang sin rapport. Begge disse 

følger vedlagt I tillegg foreligger det egne delrapporter fra de fire delprosjektene. Sekretariatet har ikke 

lagt disse ved sakspapirene, men de er tilgjengelige på sak PS 18/5 til Helse og omsorgsutvalget. 

 

Vedlegg:  

- Sluttrapport for prosjekt for Helse og omsorgssektoren 

- Rapport Agenda Kaupang – Gjennomgang av vedtak i Bestillerenheten. 
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   Skrevet ut: 12.01.2018 
 

1 OPPSUMMERING 
 
Prosjektet har arbeidet i hele 2017, men oppgavene og avgrensningen av prosjektet har stadig 
endret seg. Vi begynte å jobbe med økonomigjennomgang av boveiledertjenesten og 
oppfølging av driftsgjennomgangen fra 2016. Ved en gjennomgang av flere av de tiltakene 
som måtte gjennomføres i boveiledertjenesten fremkom det at tiltak som anses nødvendige for 
å kunne håndtere utfordringene i boveiledertjenesten, ville få konsekvenser for flere enheter i 
helse- og omsorgssektoren. En konsekvens av dette ville fort medføre at vi flyttet et 
merforbruk fra en enhet til flere andre enheter. Det ble derfor viktig å se tiltak i 
boveiledertjenesten i sammenheng med tjenesteutøvelse i andre enheter i sektoren. Etter at 
rådmannen la frem plan for strukturprosjektet ble det igjen behov for å utvide prosjektet. I 
avgrensningen av struktur prosjektet ble flere oppgaver lagt til prosjektet i helse- og 
omsorgssektoren. 
 
Prosjektet har konsentrert seg om viktige tjenesteområder i sektoren som bør organiseres på 
en annen måte for å oppnå bærekraftig drift. Dette er arbeid og aktivitet, ambulerende 
tjenester og nattjenesten. Videre er dette områder som er lavt nede i omsorgstrappen, som har 
stor betydning for brukernes livskvalitet og mulighet for å kunne bo i eget hjem. Dette 
arbeidet har vært delt opp i tre delprosjekter. Videre har det opprinnelige oppdraget til 
prosjektet – økonomigjennomgang av boveiledertjenesten – vært organisert som et 
delprosjekt.  
 
Konklusjoner i prosjektet er at det vil bli jobbet videre i sektoren med implementering av 
foreslåtte tiltak i boveiledertjenesten, en samordnet og koordinert nattjeneste og 
organisasjonsendringer for ambulerende tjeneste og arbeid- og aktivitetssenter. 
 
 

2 BAKGRUNN OG FORMÅL 

2.1 Bakgrunn 
 
Boveiledertjenesten har over mange år hatt et stort merforbruk utover tildelt budsjett. 
Det ble i 2016 utført en driftsgjennomgang av boveiledertjenesten hvor det overordnede målet 
med gjennomgangen var: 
 «………..å få god økonomisk kontroll og sikre forsvarlige tjenester i alle tjenesteområder i 
Boveiledertjenesten.»   
 
Etter denne gjennomgangen ble det satt opp en handlingsplan med mange tiltak. 
Det er svært viktig at disse tiltakene blir fulgt opp og at ytterligere tiltak iverksettes for å 
komme i bedre fremtidig økonomisk situasjon. 
 
Ved en gjennomgang av flere av de tiltakene som måtte gjennomføres i Boveiledertjenesten 
fremkom det at tiltak som anses nødvendige for å kunne håndtere utfordringene i 
boveiledertjenesten, ville få konsekvenser for flere enheter i helse- og omsorgssektoren. Dette 
ville kunne medføre at vi flyttet et merforbruk fra en enhet til flere andre enheter. Det ble 
derfor viktig å se tiltak i boveiledertjenesten i sammenheng med andre enheter i sektoren. Det 
ble derfor opprettet et hovedprosjekt i helse- og omsorgssektoren. 
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2.2 Effektmål  
 

 Sikre en mer hensiktsmessig pasientflyt i sektoren både for brukerne og tjenestene 
 Iverksette og implementere tiltak for at Boveiledertjenesten kommer i økonomisk 

balanse ila. 2017 
 

 

2.3 Resultatmål  
 

 Vurdere prosessflyt, herunder pasientflyten og vedtakspraksis, kommunikasjon for 
hele helse- og omsorgssektoren 

 Vurdere og komme med forslag til fremtidig organisering av følgende tjenester i Helse 
og omsorgsektoren: 
 

o Avlastningen i Boveiledertjenesten 
o Brukerstyrt personlig assistanse  
o Transporttjenester 
o Aktivitetstilbudet til alle brukere i Helse og omsorgssektoren 
o Støttekontakter 
o Ambulerende tjenester 
o Nattjenesten 
o Frivillighetsarbeid 

 
 Iverksette, implementere og sikre gjennomføring av tiltak skissert i handlingsplanen 

for Boveiledertjenesten, etter driftsgjennomgangen i 2016 
 Gjøre en økonomisk gjennomgang og analyse av enhetene i Boveiledertjenesten.  

Med oppstart på Landviktun 7, deretter Markveien/Tønnevoldsgate/ambulerende 
tjenester, Avlastningen etc. 

 Vurdere og gjennomføre forbedringstiltak i tråd med økonomisk analyse for å sikre 
økonomisk balanse 

 Implementere tilstrekkelig økonomikompetanse på fagledernivå i Helse og 
omsorgssektoren 
 

2.4 Mandat 
 
«Det skal lages en plan for hvordan resultatmålene skal håndteres. Dato og frister for de ulike 
tiltakene skal tydelig fremgå av fremdriftsplanen. Det skal tydeliggjøres hva som skal 
håndteres av hovedprosjektet og delprosjektene. 
 
Det skal iverksettes og implementeres tiltak for at Boveiledertjenesten kommer i økonomisk 
balanse ila. 2017. For å få til dette må det vurderes om det er hensiktsmessig å endre 
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pasientflyten i sektoren. Hensynet til brukerne og tjenesteutøverne må ivaretas i dette 
arbeidet. 
 
Videre skal det vurderes om ambulerende tjenester, transporttjenester, aktivitetstilbud, 
støttekontakter og nattjenesten er hensiktsmessig organisert når det eventuelt etableres en 
endret pasientflyt.» 
 

2.5 Prosjektorganisering 
 

2.5.1 Overordnet prosjektgruppe 
 
Styringsgruppe: 
Rådmannens ledergruppe 
 
Prosjektleder: 
Tina Fabricius  
 
Prosjektgruppe: 
Marit Henriksen, boveiledertjenesten 
Beate Grevstad, bestillerenheten 
Øyvind Myrberg, økonomiavdelingen 
Ingvill Ohr, HR-avdelingen 
Arne Rugstad/Per-Ivar Felldal, hovedverneombud 
Othild R. H. Tønnesen, hovedtillitsvalgt 
 
Fra og med november ble prosjektgruppen utvidet med: 
 
Arne Værland, Berge gård senter 
Vegard Vige, helsetjenesten 
Kari-Anne Johnsen, hjemmetjenesten 
Hilde Johnsen, Feviktun/boveiledertjenesten 
Eva Ødegård, sosialtjenesten 
Silje Bjerkås, Frivolltun 
Liv Flaten, NAV Grimstad 
Nina Marie Duckert, hovedtillitsvalgt 
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2.5.2 Prosjektorganisasjonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Pasientforløp og vedtakshåndtering i Helse- og omsorgssektoren er viktig i et overordnet perspektiv. 
Det er ut fra pasientforløp og vedtak at tjenestene til bruker ytes. Vedtakene vil til en viss grad være 
styrt av det tilbudet som kommunen faktisk har. Mangelen på ambulerende tjenester på kveld, natt og i 
helg i flere enheter, har betydning for hvordan tjenesten kan ytes. Det viser seg også at mangelen på 
aktivitetstilbud har betydning for hvilke tjenester som må innvilges. En økning i aktivitetstilbud vil ha 
mange fordeler. Aktivitet gir en meningsfull hverdag for den enkelte bruker, innsparing i kostnader for 
kommunen og verdiskapning. Aktivitetstilbud er billigere i drift enn annen tett oppfølging. 
 
Aktivitetstilbud kan driftes på flere måter. Delprosjektet Grimstad arbeids- og aktivitetssenter omfatter 
også frivillighet og støttekontakter. Hovedprosjektet skulle se på sammenhengen mellom 
delprosjektene og gi forslag til hvordan tjenestene kan organiseres hensiktsmessig for å få en 
bærekraftig og fremtidsrettet tjeneste. 
 
 

3 INTERESSENTANALYSE 
 
Prosjektet har vært tatt opp i enhetsledermøte i Helse- og omsorgssektoren to ganger våren 
2017 for å få en oversikt behovet i sektoren. Det har blitt spilt inn mange forslag til hva 
prosjektet bør inneholde. Etter flere gjennomganger i prosjektgruppen har det blitt besluttet at 
prosjektet tar utgangspunktet i behovet som boveiledertjenesten har for endringer i sektoren. 
Delprosjektene har blitt valgt ut fra behovet i boveiledertjenesten, men har samtidig stor 
betydning for mange av enhetene i helse- og omsorgssektoren. 
 
 
 

Hovedprosjekt i helse og 
omsorgssektoren 
 
Pasientforløp og vedtakshåndtering i 
helse og omsorgssektoren 

Økonomi og 
handlingsplan 
i boveileder-
tjenesten 

Grimstad arbeids- 
og aktivitetssenter, 
frivillighet og, 
støttekontakter 

Ambulerende 
tjenester 

Natt-
tjeneste 
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4 PROSJEKTETS OMFANG 

4.1 Beskrivelse av prosjektets omfang 
 
Prosjektet omfatter et hovedprosjekt som har sett på pasientforløp og vedtakshåndtering i 
helse- og omsorgssektoren. Videre har det vært fire delprosjekter. Hovedprosjektet har hatt 
ansvar for å se delprosjektene i sammenheng.  
 

4.2 Bestillerenheten  
 
Det ble i prosjektet gjennomført en ekstern gjennomgang av bestillerenheten. 
 
Mandatet: 
 
«Gjennomgang av vedtak i Bestillerenheten. 
  
Det skal foretas en gjennomgang av vedtak fattet av Bestillerenheten i 2016 og frem til d.d. 
Det skal gjennomgås et tilfeldig utvalg av 30 saker i helse- og omsorgssektoren. Oppdraget 
starter umiddelbart. Under gjennomgangen skal det vurderes om det er benyttet rett 
lovhjemmel, om saken synes tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, om vedtaket gir forsvarlige 
tjenester og om vurderingene samstemmer med funksjonsvurderingene i IPLOS. Videre skal 
det vurderes om vedtak gir tjenester ut fra hva som er «godt nok» eller om tjenestenivået 
ligger over dette minimumskravet. Det skal skrives en sluttrapport (frist: 15. september) som 
beskriver gjennomgangen og evt. funn.» 
 
Med hjemmel i anskaffelsesloven LOV-2016-06-17-73 og anskaffelsesforskriften FOR-2016-
08-12-974, del I, inviterte Grimstad kommune inntil 3 tilbydere til konkurranse om 
gjennomgang av vedtak fattet i Helse- og omsorgssektoren, nærmere bestemt kommunens 
Bestillerenhet. Agenda Kaupang ble tildelt oppdraget. 
 
Gjennomgangen avdekket ikke vesentlige feil i saksbehandlingen eller avvik mellom 
beskrevet hjelpebehov, medisinskfaglige vurderinger mv. og utmålt tjeneste.  

 Det er relativt få klager på utmålt tjenestetilbud (i gjennomgangen av 30 saker). Dette 
kan bety at tjenestens som tildeles er å regne som forsvarlige. Det kan også være et 
tegn på at kommunen har en «raus» utmåling. Vår vurdering er ikke at kommunen har 
en spesielt raus tildeling. 

 Det er vanskelig å si hvorvidt tildeling og utmåling av dag- og aktivitetssenter er 
forsvarlig da det i de fleste sakene ikke forelå saksutredning eller faglige vurderinger 
dokumentert i Gerica. 

 
Det ble i rapporten gitt tips til forbedringer. Disse ble implementert umiddelbart av 
bestillerenheten. 
 
Rapport: 
..\Ekstern gjennomgang av bestillerenheten\Rapport Grimstad endelig september 2017 (002).pdf 
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4.3 Delprosjektene 
  

4.3.1 Delprosjekt Økonomi og handlingsplan i boveiledertjenesten  
Delprosjektet fulgte opp sluttrapport fra driftsgjennomgang i boveiledertjenesten for 2016 og 
foretok en gjennomgang av økonomien i tjenesten. 
 
Arbeidsgruppe for økonomigjennomgangen: 
Marit Henriksen, enhetsleder 
Helge Moen, økonomisjef / Øyvind Myrberg, økonomirådgiver 
 
Mandat 

 
 Brukerrettet tid ved hver enkelt lokasjon gjennomgås. Alle enkeltvedtak ble 

gjennomgått ifm driftsgjennomgangen i 2016 – Bestillerenheten er nå i sluttfasen av 
sitt revurderingsarbeid.  

 Det foretas en kartlegging på hver enkelt lokasjon knyttet til 
faktorer/administrasjonstid som legger grunnlag for et prosentvis påslag på 
brukerrettet tid. 

 Brukerrettet tid og prosentvis påslag danner grunnlaget for bemanningsbehov – dette 
vurderes opp mot eksisterende bemanningsplaner for å kunne gjøre en vurdering av 
om budsjetterte årsverk for 2017 gjenspeiler det faktiske behovet i 
bemanningsplanene. 

 Det foretas en vurdering av budsjett/regnskap opp mot kjøp av eksterne tjenester. 
 Det foretas en vurdering av budsjett/regnskap opp mot støttekontakt, privat avlastning, 

omsorgslønn og BPA. 
 Det avklares behov for modell knyttet til håndtering i endringer av brukerrettet tid. 
 Budsjetterte driftsutgifter gjennomgås og sees i sammenheng med regnskapstallene for 

foregående år. 
 Vurdere og gjennomføre forbedringstiltak i tråd med økonomisk analyse for å sikre 

økonomisk balanse. 
 
 
 

4.3.2 Delprosjekt Nattjenesten  
 
Mandat 

 Definere hva som menes med nattjeneste.  
 Kartlegge hva som finnes av nattjeneste i kommunen.  
 Beskrive hvordan nattjeneste fungerer pr i dag. Hvor mange brukere får nattjeneste pr i 

dag? Hvor mange årsverk jobber i nattjeneste? 
 Vurdere om en ny organisering gjør at ressursene kan utnyttes på en mer 

hensiktsmessig måte. Kan felles vikarpool/sambruk av personell med nattbemanning 
på boligene være mer en mer hensiktsmessig organisering?  
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 Det skal vurderes om tjenesten kan være bemannet med utgangspunkt i heltidskultur. 
 Vurdering av hvilende nattevakt, bakvakt og våken nattevakt – kan man forebygge et 

fremtidig økende behov ved en økning av våken nattevakt i boligene? Kan et 
samarbeid mellom ulike enheter lage en mer fleksibel og trygg tjeneste? Hva skal i 
tilfelle til? 

 Vurdere om velferdsteknologi kan benyttes i en større grad.  
 Prosjektets forslag til tiltak skal vurderes ut fra pasientforløp og risikovurderes.  
 Det skal lages en fremdriftsplan og forslag til tiltak.  
 Arbeidet skal være ferdigstilt 30.06.17. 

 
 
Prosjektgruppe: 
Thomas Bang Torgersen, fagleder HBT nattjenesten (prosjektleder) 
Ruth Merethe Flak, miljøterapeut barneverntjenesten 
Siv Anita Olsen, fagleder boveiledertjenesten Holteveien 
Othild R. H. Tønnesen, HTV Fagforbundet 
Per-Ivar Felldal, nattevakt sosialtjenesten 
Solveig Arneberg Aamli, fagleder HBT Frivoll 
Beate Bjørklund, hjelpepleier HBT nattjenesten 
Ingrid Hauge Bie, fagutviklingsleder Frivolltun bo- og omsorgssenter 
 
 
Delprosjektet konkluderer med at det er viktig å benytte velferdsteknologi på natt. Det 
vurderes også slik at sektoren bør se videre på hvilken mulighet det er for å se nattjeneste på 
tvers av enheter. 
 
Sluttrapporten: 
 ..\Nattjenester\Prosjektrapport Delprosjekt natt 23 06 2017.pdf 
 
 

4.3.3 Delprosjekt Ambulerende tjeneste 
 
Mandat 

 Definere hva som menes med ambulerende tjenester (helhetlige tjenester til 
hjemmeboende med veiledning til dagligdagse gjøremål.).  

 Beskrive hvordan ambulerende tjeneste fungerer pr i dag. Hvor mange brukere får 
ambulerende tjeneste pr i dag? Hvor mange årsverk jobber i ambulerende tjeneste? 

 Kartlegge behovet for ambulerende tjeneste. Hvor mange brukere kan redusere 
ressursbehovet dersom de blir tilbudt ambulerende tjeneste? Det må vurderes om 
brukere som har tilbud fra flere enheter kan få et samkjørt tilbud fra en ambulerende 
tjeneste.  

 Hvilken effekt vil en slik omgjøring av tjenester få?  
 Det skal vurderes hvilke tidspunkt på døgnet/i uken som ambulerende tjeneste skal 

tilbys.  
 Det skal vurderes om tjenesten kan være bemannet med utgangspunkt i heltidskultur. 
 Det skal lages en fremdriftsplan og forslag til tiltak.  
 Prosjektets forslag til tiltak skal vurderes i forhold til pasientforløp og risikovurderes. 
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 Arbeidet skal være ferdigstilt 30.06.17. 
 
 
Prosjektgruppen: 
Arve Falk Lorentzen (prosjektleder) 
Janne Skarli, Boveiledertjenesten 
Ståle A. Strand, Psykisk helse 
Tina Boye Eriksen, sosialtjenesten 
Annika Liane Haga, hjemmetjenesten 
Per-Ivar Felldal HTV 
Michael Brandt, brukerrepresentant 
Marianne Kleiven, barnevernet (enslige mindreårige) 
 
 
Delprosjektet anbefaler: 
 
«Vi i arbeidsgruppen er samstemte på at vi går for modell 2. dette fordi denne best tar høyde 
for det som møter oss i årene som kommer. Når det gjelder rus/psykiatri er dette en gruppe 
som har mange felles problemstillinger. Ofte forekommer det dobbeltdiagnoser. Det bør 
gjøres en nærmere analyse av denne modellen før den settes i gang. Flere områder må 
risikovurderes og det bør gjøres en grundig risikovurdering. Slik at en kan sette inn gode tiltak 
for å redusere uønsket risiko. 
 
Fra et utdanningsperspektiv ville dette være glimrende. En syke/vernepleier med 
videreutdanning i psykisk helsearbeid ville søke til Rus og psykisk helse. Sykepleieren ville 
søke til hjemmesykepleien, men en vernepleier/sosionom ville søke til Boveiledertjeneste. 
Med denne organiseringen ville folk få lov til å jobbe med kjerneområdene sine.  
 
Hvordan få til heltidsansatte helse- og omsorgsmedarbeidere. I det private næringsliv ville 
ingen godta å jobbe 62% eller 93%. I helsevesenet er dette vanlig, dette mener vi kan unngås 
ved å tilby de ansatte større stilling slik at de kan jobbe 25, 50 eller 100%. for å få helgene til 
å gå opp kan man jobbe vakter opp mot 12,5 timer som da må godkjennes av 
tillitsvalgtapparatet. Modellene våre gjør det enklere å få til gode turnuser med store stillinger. 
 
Vi konkluderer med at tiden er moden for at det blir en endring på måten kommunen 
organiserer sine ambulerende tjenester. I framtiden vil det bli flere eldre innbyggere, dette 
gjør at behovet for tjenester nok vil øke. Det er viktig å være i takt med fremtidens krav.» 
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Sluttrapporten:
.. \ Ambulerende tjenester \ Rapport delprosjekt ambulerende tjenester.docx
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4.3.4 Delprosjekt Grimstad Arbeids- og aktivitetssenter  
 
Mandat fra Budsjett 2017  Handlingsprogram 2017-2020, vedtak kommunestyre 12.12.2016: 
«Grimstad kommune har i dag dagsentra både på Berge gård, Frivolltun og Feviktun. Dette 
er et viktig tilbud for beboere som bor i heldøgns omsorgsboliger, samt hjemmeboende. I 
statsbudsjettet for 2016 ble det varslet om at dagaktivitetstilbud for demente blir lovfestet fra 
2020. Grimstad kommune har i dag 59 aktivitetsplasser for demente hjemmeboende. Det er et 
ønske om å utrede muligheten for å opprette et aktivitetssenter der en ser aktiviteter til flere 
av kommunens brukergrupper i sammenheng. Et slikt senter bør ha et tilbud på dag, kveld og 
helg. En del av utredningen skal være å se på plassering av et slikt tilbud. Det vil være viktig 
å ha et slikt senter på plass før i god tid før veksten i antall eldre i kommunen øker. Målet 
med å gå til et aktivitetssenter er muligheten for at den enkelte skal kunne bo hjemme lengst 
mulig. Det nedsettes i 2016 en arbeidsgruppe som skal utrede dette behovet nærmere og 
jobbe frem en mer helhetlig løsning for aktivitetstilbudet i kommunen i løpet av 2017.» 
 
 
Prosjektgruppe: 
Inger Johanne Bolstad, Fagleder FOU (prosjektleder) 
Kari-Anne Johnsen, hjemmetjenesten 
Tina Fabricius, sosialtjenesten 
Mette Liv Seljåsen, dagsenter    
Wenche Seljeseth, boveiledertjenesten 
Tor-Erik Austenå, Jobbsentralen 
Ståle Arvill Strand, psykisk helse 
Lars Petter Eriksen (Tor Egil Mortensen), boligkontoret 
Anita Jamvold, hovedtillitsvalgt 
                                                                     
                                     
Delprosjektet anbefaler: 
 
«Prosjektgruppen er tydelige på at denne rapporten viser mulighetsrommet for hvordan en ny 
organisering og drift av aktivitetstilbud i Grimstad kan bidra til å oppnå målsettingen om å gi 
personer med forskjellige funksjonsnivå og utfordringer aktivitet, stimulering og opplevelse 
av mestring med et meningsfullt liv. 
Samarbeid og involvering av frivillige både som enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og 
næringsliv vil også kunne bidra til å oppnå denne målsettingen. 
Det vil imidlertid fordre mye koordinering og mer ressurser til ledelse. 
 
Prosjektgruppen anbefaler alternativ 2 som en modell for hvordan Grimstad kommune kan 
utvikle aktivitetstilbudet videre. Det vil si at sykehjemmene og HDO-ene organiserer et eget 
tilbud til sine beboere. Dette vil være en viktig avgrensning for å kunne gi både 
lavterskeltilbud (uten vedtak) og et tilbud til de som har et behov for tjenester. Dette for å 
kunne legge bedre til rette for at flere kan bo hjemme lenger og få ivaretatt behov for 
avlastning og aktivitet og bidra til å forbygge et økt behov for tjenester oppover i 
omsorgstrappen. Det vil også være viktig for å kunne forberede og utvikle gode tjenester i 
forkant av evt. lovendring (2020) om aktivitetstilbud i kommunen. 
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Sluttrapport
Prosjekt i Helse og
omsorgssektoren

Dato:
Side:

03.01.18
13 av 14

Skrevet ut: 12.01.2018

Alternativ 2 vil i størst grad ivareta mulighetene for videre utvikling av tjenester som bidrar til
økt mestring, inkludering og aktivitet. »

Sluttrapport:
.. \ Grimstad arbeids - og aktivitetssenter \ Grimstad arbeids og aktivitetssenter Rapport nov.
2017.docx

5 INFORMASJON

Det har vært blitt informert om pro sjektet i
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming
- Helse og omsorgsutvalget
- Enhetsledermøtet for helse - og omsorgssektoren
- Et fellesmøte for alle fagledere, enhetsledere og plasstillitsvalgte i helse - og

omsorgssektoren

6 HØRING

På fellesmøte den 10.11.17 for alle fagledere, enhetsledere og plasstillitsvalgte i helse - og
omsorgssektoren ble det informert fra alle sluttrapportene til delprosjektene. Alle fikk deretter
mulighet til å komme med innspill til delprosjektene innen en fastsatt frist. Det kom inn
innspill fra hjemmetjenesten, sosialtjenesten, psykisk helse og innsatsteamet.

Alle innspillene ble sendt til delprosjektene for uttalelse. I prosjektmøtet den 20.12.17 ble
innspillene tatt opp i møtet og delprosjektene uttalte seg om innspillene.
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Sluttrapport 
Prosjekt i Helse og 
omsorgssektoren 

 
 

Dato: 
Side: 

03.01.18 
14 av 14 

 

   Skrevet ut: 12.01.2018 
 

 
 

7 KONKLUSJONER I PROSJEKTET 
 
Konklusjoner fra prosjektmøtet den 20.12.17: 
 

 Delprosjekt Grimstad Arbeids- og aktivitetssenter:  
Det vil bli jobbet videre for å få til en enhet for Arbeid- og aktivitet. 

 
 Delprosjekt Nattjenesten: 

Det jobbes videre med en samordnet og koordinert nattjeneste. 
 

 Delprosjekt Ambulerende tjeneste: 
Delprosjektet mener at modell 2 fremdeles er riktig å gå videre med. Innspillene fra 
psykisk helse, sosialtjenesten og innsatsteam tas med i det videre arbeidet. 
 

 Delprosjekt Økonomi og handlingsplan i boveiledertjenesten: 
Det kom ingen innspill til delprosjekt i boveiledertjenesten. Det vil bli jobbet videre 
med de tiltakene som kom frem i sluttrapporten. 

 
Prosjektet er nå avsluttet. Det vil bli jobbet videre i sektoren med å implementere disse 
tiltakene og organisasjonsendringene. 
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Grimstad kommune

Gjennomgang av vedtak i Bestillerenheten

2017
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Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

Forord

Agenda Kaupang har bistått Grimstad kommune med en gjennomgang av 30 saker innen pleie og omsorg, 

fattet av Bestillerenheten. 

Arbeidet har blitt utført i samarbeid med kommunen og er gjennomført høsten 2017.

Vi takker for konstruktivt og hyggelig samarbeid. Takk til alle som har bidratt med tilrettelegging og nyttig 

informasjon gjennom samtaler og ved gjennomgangen av saker.

Dokumentasjonen står for Agenda Kaupangs regning. Det gjør også eventuelle feil som ikke har blitt rettet 

opp. Arbeidet har blitt utført av Hege Askestad.

Stabekk, September 2017

Agenda Kaupang AS
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OPPDRAGSGIVER:

RAPPORT NR.:

RAPPORTENS TITTEL:

ANSVARLIG KONSULENT:

KVALITETSSIKRET AV:

DATO:

Grimstad kommune

1020205

Gjennomgang av vedtak i Bestillerenheten

Hege Askestad 

Per Schanche 

26. september 2017

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

FOTO: Shutterstock.com
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Saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene har som mål å tilby riktige 

tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Helse- og omsorgstjenester er viktige for pasient, bruker og pårørende. 

Kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter derfor et 

stort ansvar på vegne av myndighetene. 

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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1. Bakgrunn og formål

2. Metode 

3. Pleie og omsorg i Grimstad kommune

4. Analyser og våre vurderinger

5. Forslag til forbedringsområder 

Vedlegg: Noen utvalgte analyser innen KOSTRA og demografi

Innholdsfortegnelse

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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1. Bakgrunn og formål

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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Bakgrunn og formål

► Grimstad kommune ønsker bistand til gjennomgang av vedtak fattet av Bestillerenheten i 2016 

og frem til d.d. Kommunen ønsker bistand til vurdering av kommunens saksbehandling innen 

helse og omsorg. 

► Arbeidet innbefatter en gjennomgang av et tilfeldig utvalg av 30 saker i helse- og 

omsorgssektoren. 

► Vurderingene skal omhandle:

▪ om det er benyttet rett lovhjemmel?

▪ om saken synes tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes?

▪ om vedtaket gir forsvarlige tjenester og om vurderingene samstemmer med  

funksjonsvurderingene i IPLOS?

▪ om vedtak gir tjenester ut fra hva som er «godt nok» eller om tjenestenivået ligger over dette 

minimumskravet?

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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2. Metode

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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2.1 Hovedaktiviteter 

Utarbeidelse av 
prosjektplan

•Avklaring av 
forventninger og 
oppgaver, frister 
mv. (se foil 10)

Analyse av 
dokumenter 

•Dokumentstudier 
(se foil  11–13)

Kvalitative samtaler

•Det ble 
gjennomført 
samtale med 
Kommunalsjef, 
leder for 
Bestillerenheten 
og fagleder 
Forvaltning

Gjennomgang av 30 
saker

•Gjennomgang av 
relevante 
dokumenter som 
var tilgjengelige i 
kommunens 
fagsystem og 
som lå til grunn 
for vedtak fattet 
etter lov om 
kommunale 
helse- og 
omsorgstjenester 
(se foil 16)

Utarbeidelse av 
rapport

•Basert på 
aktivitetene er 
det utarbeidet en 
rapport i PPT-
format som 
dokumenterer 
arbeidet som er 
gjort. Rapporten 
inkluderer 
analyser og 
anbefalinger for 
det videre 
arbeidet. 

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

Arbeidet har vært inndelt i 5 hovedaktiviteter: 

Involvering og samarbeid gjennom hele prosjektperioden

August 

2017 
September 

2017 
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2.2. Prosjektplan

Nr. Aktivitet 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1
Oppstartsmøter og 

prosjektorganisering

1.1

Oppstartsmøte m/prosjekteier, 

undertegne kontrakt

1.2

Lage oppdatert forslag til 

prosjektplan

M1

Plan for prosjektet foreligger og er 

godkjent av prosjekteier

2 Kartlegging og analyse

2.1

Intervju med leder /nøkkelperson i 

Berstillerenheten

2.2

Gjennomgang av kommunens 

tildelingskriterier, og lokale 

standarder/planer som beskriver 

kommunens helse og 

omsorgstjenester

2.3

Utvelgelse av case for 

gjennomgang- 30 saker

2.4

Gjennomgang av saker- 30 saker 

inkl før- og etterarbeid

M2 Kartlegging og analyse gjennomført

3 Rapport- PP- format

3.1

Ferdigstilling av rapport med 

vurderinger og forslag til 

forbedringer

3.2

Gjennomgang av utkast til rapport 

med kommunen for innspill og 

kvalitetssikring

3.3

Kvalitetssikring og ferdigstilling av 

rapporten

M3 Rapport sendt oppdragsgiver

Juni Juli August September

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

2.3 Lovgrunnlag

Grunnleggende i all saksbehandling, tjenestetildeling og 

tjenesteyting innenfor helse- og omsorgstjenestene er 

forsvarlighetskravet. Saksbehandlingen må ta sikte på å 

sikre at pasient/bruker mottar riktige tjeneste til rett tid og 

i tilstrekkelig omfang. 
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Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

2.4 Grunnlagsdokumenter

► Veileder for saksbehandling, 

Helsedirektoratet 2016, IS-2442 

► Kommunale dokumenter:

• Retningslinjer for kapasitetsstyring i Helse- og 
omsorgssektoren (Revidert etter kommunestyrevedtak 
20.6.2016) 

• Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad 
kommune (Vedtatt i kommunestyret 19.6.2017)

• Prosedyre for enkeltvedtak til personer som bor i HDO, 
bofellesskap eller samlokalisasjon av leiligheter med 
personalbase, datert 16.9.2015

• Rutine for saksbehandling, revidert: bestillerenheten 
21.4.2017

• Saksbehandlingsprosessen 

• Retningslinje for vedtaksstatistikk; oppdateringer og 
endringer i brukerrettet tid. Dokument nr.: 1 utkast (2016)

• Kriterier for tildeling av HDO (hel døgns bolig med 
bemanning) i Grimstad kommune, 1.5.2016

• Tildelingskriterier Feviktun 6, 19.6.2017

• Retningslinjer og prosedyrer for arbeidet med individuell plan 
i Grimstad kommune, 1.9.2015

• Kartlegging av nye brukeres behov for tjenester, versjon juni 
2017
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2.5 Gjennomgang av 30 tilfeldig utvalgte saker innen pleie og
omsorg

► Det ble foretatt en gjennomgang av 30 saker innen pleie og omsorg: 

▪ 10 saker innen helse og omsorg knyttet til boveiledningstjenesten (alle vedtakene for de 10 brukerne ble gjennomgått, 
da mange manglet vedtak fattet i den perioden kommunen ønsket).

▪ 10 saker fra 2016 og frem til 20. august 2017 knyttet til pleie- og omsorgstjenester – utenfor institusjon. Her valgte man 
ut saker basert på kommunens organisering. Dette for å få saker som omhandlet tjenester til ulike brukergrupper.

▪ 5 saker fra 2016 og frem til 20. august 2017 knyttet til pleie- og omsorgstjenester – langtidsopphold i institusjon 
(innvilgelse og avslag)

▪ 5 saker fra 2016 og frem til 20. august 2017 knyttet til pleie- og omsorgstjenester – korttidsopphold i institusjon 
(innvilgelse og avslag)

► I forbindelse med gjennomgangen ble saksutredninger og dokumentasjon som var tilgjengelig i 
kommunens fagsystem gjennomgått:

▪ Søknadspapirer med vedlegg

▪ Gjennomgang av saksforberedelser og vurderinger som ligger til grunn for beslutningene (dokumentasjon i fagsystem 
inkl. IPLOS mv)

▪ Gjennomgang av underretning av vedtak (vurderinger, lovanvendelse mv.) 

► Arbeidet er sett i lys av gjeldende lov og forskrift:

▪ Veileder for saksbehandling innen helse- og omsorgstjenestene IS-2442, utarbeidet av Helsedirektoratet, er lagt til 
grunn for gjennomgangen og som grunnlag for våre vurderinger. Veilederen gir uttrykk for sentrale regler samt 
myndigheters forståelse av god saksbehandling i helse- og omsorgstjenestene (saksbehandlingstid, formelle krav til 
saksbehandling, klageadgang, underretning av vedtak mv.). 

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune



38/18 Overordnet prosjekt i helse og omsorgssektoren - 18/11958-1 Overordnet prosjekt i helse og omsorgssektoren : Rapport Agenda Kaupang - Gjennomgang av vedtak i Bestillerenheten 2017

3. Organisering pleie og omsorg Grimstad 
kommune 
Kort redegjørelse

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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3. 1 Grimstad kommune – organisasjonskart Helse og omsorg

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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3.2 Bestillerenheten – Forvaltning

► Bestillerenheten gir veiledning i forbindelse med søknadsprosesser og har ansvaret for saksbehandling og tildeling 
av søknader om tjenester innenfor pleie og omsorg. 

► Bestillerenheten er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering og har overordnet ansvar for individuell plan 
og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

► Forvaltningsenheten har ansvar for saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester og utgjør 6,5 årsverk

▪ 4,5 årsverk sykepleie

▪ 1 fysioterapeut (permisjon)

▪ 1 sosionom

► Organisering: Ledes av en fagleder (jobber også som saksbehandler). 2,5 årsverk jobber som generalister innen 
helse- og omsorgstjenester. 1 person har hovedansvar for Boveiledertjenesten og 1 person er hovedansvarlig for rus 
og psykisk helse.

► Saksbehandlerne ved Forvaltning kartlegger søkers behov og ressurser, og legger dette til grunn for tildeling av 
tjenester. Det fattes enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, knyttet til alle tjenester som er lovpålagt for en kommune å 
organisere. Etter at vedtak er fattet, informerer Bestillerenheten ved Forvaltningen aktuell tjenesteutøver. Det er 
tjenesteutøver som har ansvar for å gi bruker de tjenester det er fattet vedtak om. 

► Lovverk som regulerer oppgavene i forvaltningen: 

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

▪ Forvaltningsloven 

▪ Pasient- og brukerettighetsloven 

▪ Helsepersonelloven

► Saksbehandling og tildeling skal utmåles i tråd med Omsorgstrappen i Grimstad kommune jf. nest foil. 

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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3.3 Omsorgstrappen skal ligge til grunn for all saksbehandling og tildeling av 
helse- og omsorgstjenester i Grimstad kommune

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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4. Analyser og vurderinger
Saksbehandling og tildeling 30 saker

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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4.1 Hva er lagt til grunn for våre vurderinger?

► Pasient/bruker har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, 

jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. Det er pasientens/brukerens hjelpebehov etter en 

helse- og sosialfaglig vurdering som styrer hvilke tjenester han eller hun har rett til, og i hvilket 

omfang. 

► Forsvarlighetskravet setter rammer for tjenestetilbudets utforming og organisering, omfanget av 

tjenester og tidspunktet for iverksettelse av tjenestene. Videre må kommunen ivareta 

pasientens/brukerens rett til medvirkning ved utformingen av tjenestetilbudet. Ut over dette står 

kommunen relativt fritt til å bestemme hvordan tjenestene til den enkelte skal utformes.

► Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 bestemmer at kommunen har plikt til å yte nødvendige 

tjenester til alle som oppholder seg i kommunen. 

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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4.2 Arbeidet har omhandlet gjennomgang av 30 saker innen helse og omsorg

► Vurderingene basere seg på en gjennomgang av 30 saker. Antall saker som er gjennomgått er 

lavt når vi ser dette i forhold til antall saker som er behandlet/aktive i Grimstad kommune i 

tidsrommet 1.1.2016–20.8.2017. 

► «Stikkprøvene» innebærer kun en gjennomgang av saksbehandlingsprosessen knyttet til et 

fåtall saker. Resultatet må derfor tolkes i lys av dette. Vårt utvalg av saker er ikke nødvendigvis 

representativt for hvordan Bestillerenheten ved Forvaltningen jobber. Våre stikkprøver kan 

imidlertid gi kommunen en indikasjon på områder som fungerer eller hvor tjenesten har et 

forbedringspotensial.

► Vurderingene vår er i hovedsak knyttet til:

▪om det er benyttet rett lovhjemmel?

▪om saken synes tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes?

▪om vedtaket gir forsvarlige tjenester og om vurderingene samstemmer med 

funksjonsvurderingene i IPLOS?

▪om tjenestene som utmåles er i tråd med BEON-prinsippet?

► Til slutt har vi tillatt oss å komme med forslag til hvordan kommunen kan øke kvaliteten på 

saksbehandlingen og tildelingen innen helse og omsorg i Grimstad kommune.

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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4.3 Kvaliteten på kommunenes saksbehandling innen helse og omsorg varierer 

► Ansvar for saksbehandling og tildeling er lagt til Bestillerenheten ved Forvaltningen. Saksbehandling 
er et krevende fagfelt. Samlokalisering av funksjonene som utøver saksbehandling og tildeling kan 
bidra til økt profesjonalisering og økt kvalitet på kommunens saksbehandling. 

► Kommunens webside inneholder informasjon om hvor man kan henvende seg, hvilke tjenester man 
kan søke på, søknadskjema, bistand til veiledning mv. Dette vurderes å være et viktig tiltak for å sikre 
«en dør inn».

► Forvaltningen saksbehandler og tildeler alle søknader innen pleie og omsorg. 

► Saksbehandlingen ivaretas innenfor krav om saksbehandlingstid, 4 uker.

▪ Forvaltningen benytter i liten grad foreløpige svarbrev da søknader behandles innen fristen.

► Saksbehandlerne gjennomfører kartleggingsbesøk og har dialog med bruker, pårørende, fastlege og 
tjenestene gjennom saksbehandlingsprosessen. 

► Kommunen har system og nedfelte rutiner for ulike oppgaver og ansvar knyttet saksbehandling,  
revurderinger mv. (jf. dokumenter referert til tidligere i rapporten).

▪ Gjennomgangen har også omhandlet å se på løpende dokumentasjon, evalueringer av IPLOS,  vedtaksstatestikk mv. 

► Kvaliteten på underretningen som sendes ut, varierer.  

▪ Mange underretninger om vedtak inneholder mye informasjon og opplysninger. Mye av informasjonen er ikke relevant 
for saken, ikke oppdatert og for omfattende. Dette gjør at mange av underretningene fremstår som lite oversiktlige og 
leservennlig. Uoversiktlige underretninger kan medføre at brukerne ikke forstår hva man har fått og hvorfor.

▪ Noen underretninger om vedtak vurderes ikke å fylle vilkårene for enkeltvedtak.

► I noen saker var ikke underretningen om vedtak tilgjengelig i Gerica (journal).
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4.4. Kommunen benytter hovedsakelig riktig lovanvendelse, men kommunen må gjøre 
grep for å sikre leservennligheten og for å sikre at krav til enkeltvedtak blir ivaretatt 

► Gjennomgangen viser at kommunen i hovedsak benytter riktig lovhjemmel. Det er noe ulik 

praksis på den enkelte saksbehandler og på saksbehandling av søknader knyttet til dag- og 

aktivitetstilbud for ulike brukergrupper.

▪ Saker som omhandler brukere som mottar tjenester fra Boveiledningstjenesten har vedtak om dagsenter etter 

lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen.

▪ I saker som omhandler andre brukergrupper, f.eks. mennesker med demenssykdom, somatikk mv., henvises 

det til at dag- og aktivitetstilbud ikke er en lovpålagt oppgave. Vurderingen er at underretningen i slike saker i 

mange tilfeller ikke fyller kravene til enkeltvedtak da de mangler vurderinger og begrunnelser mv.

▪ I underretningen om vedtak viser kommunen til hjemmelshenvisning, uten at teksten er gjengitt. I veileder for 

saksbehandling fremkommer det at man enten skal gjengi innholdet(kort) eller legge ved gjengivelsen i eget 

vedlegg. 

► Flere av vedtakene knyttet til dag- og aktivitet, samt trygghetsalarm vurderes ikke å være iht. 

krav om enkeltvedtak jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, kapittel V 

(forvaltningsloven). Dette dreier seg om underretninger som:

▪ mangler grunngivelse for utmålt tjeneste. 

▪ mangler lovanvendelse – hvilke lovverk som er benyttet for tildelingen.
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4.4. Kommunen benytter hovedsakelig riktig lovanvendelse, men kommunen må gjøre 
grep for å sikre leservennligheten og for å sikre at krav til enkeltvedtak blir ivaretatt 

► Eksempel på underretning om vedtak:

► Klageadgang og rett til innsyn fremkommer i alle vedtak.
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4.5 Saksbehandlerne har hovedsakelig en praksis som medfører innhenting av 
informasjon og kartlegging

► Gjennomgangen av vedtakene/sakene tilsier at Forvaltning har en praksis som medfører at de innhenter informasjon 
fra ulike parter, samt deltar på kartleggingsbesøk og hjemmebesøk mv. som en del av saksbehandlingen.

► Kommunen dokumenterer saksutredning i Gerica, men saksbehandlingen varierer.

▪ Forvaltning dokumenterer dialog og prosesser underveis, og har tilgang på løpende dokumentasjon og ulike journalposter i 
fagsystemet.

▪ Det foreligger lite/ingen saksbehandling og lite/ingen informasjon i saksbildet i Gerica på saker vi har gjennomgått knyttet til 
dag/aktivitet og trygghetsalarm.

► Kommunen har ikke en tydelig og enhetlig praksis på hvor man dokumenterer vurdering knyttet til samtykke-
kompetanse. Dette er en viktig del av saksbehandlingen og bør i større grad fremkomme i journalsystemet.

► Gjennomgangen av saker/vedtak viser at kommunen i liten grad har en praksis som medfører at man har en 
vurdering av part i saken. I mange saker er det ikke mulig å finne dokumentasjon på dette, hverken i vedtakene 
(underretningen) eller i saksutredningen. 

► Kommunens underretning av vedtak vurderes i mange tilfeller å være for omfattende. Gjennomgangen vår av 30 
saker viser at mange av vedtakene inneholder informasjon om bruker og hjemmesituasjon som ikke er oppdaterte 
(eldre enn 3–5 år) eller relevante for tjenesten det søkes om (f.eks. beskrivelse av bolig når vedtaket omhandler 
støttekontakt). Dette kan medfører at det blir vanskelig for søker å forstå de faktiske forholdene beslutningen bygger 
på.

▪ Jf. Veileder for saksbehandling og dokumentasjon kap. 3- s 47, jf. forvaltningsloven § 25: skal kommunens saksbehandling 
fremstå som ryddig og kortfattet. Veilederen åpner opp for muligheten av å bruke vedlegg der dette er nødvendig. 
Gjennomgangen vår tyder ikke på Forvaltningen benytter vedlegg. 

▪ Kommunens saksbehandling skal dokumenteres under Sak i Gerica. Kommunens praksis innebærer at all informasjon fra 
saksbehandler flettes inn i vedtaket. Kommunene bør endre dette slik at vedtakene kun inneholder informasjon som er relevant for
vedtaket/-ene.
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4.5 Saksbehandlerne har hovedsakelig en praksis som medfører innhenting av 
informasjon og kartlegging forts.

► Saksbehandling knyttet til dag- og aktivitetstilbud og trygghetsalarmer: 

▪ Gjennomgangen av saker i Gerica viser at kommunen i liten grad legger inn opplysninger i saksfeltet, eller 

benytter fanene i saksbildet når man saksbehandler/tildeler dagsenterplass og trygghetsalarm. 

▪ Underretningen om vedtak inneholder lite informasjon om hva beslutningen og vedtaket bygger på. Ved en 

eventuell klage eller revurdering vil det være vanskelig å dokumentere hva beslutningen bygger på. Det kan 

også være vanskelig for bruker/pårørende å vite hva som er grunnlaget for beslutningene. 

► Gjennomgangen viste at det hovedsakelig forelå saksutredning for alle saker som omhandlet 

innvilgelse eller avslag på opphold i institusjon.

▪ Informasjon fra pasienten, pårørende, lege, hjemmetjeneste mv. fremkom i kommunens saksbehandling, og lå 

til grunn for de faglige vurderingen og tildelingene. Vedtakene som ble gjennomgått inkluderte både innvilgelser 

og avslag.  

▪ Kommunen tildelte en søknad om institusjonsplass august 2017. Det forelå ikke saksopplysninger i sak under 

Gerica. I etterkant har kommunen lagt frem dokumentasjon fra et journalnotat (150) i Gerica hvor begrunnelse 

for vedtaket er gjort. Journalnotat 150 er et notat som ansatte ved Bestillerenheten benytter for løpende 

dokumentasjon, og kan ikke knyttes til sak eller vedtak.
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4.6 Vurdering om vedtaket gir forsvarlige tjenester og om vurderingene samstemmer 
med funksjonsvurderingene i IPLOS?

► Gjennomgangen avdekket ikke vesentlige feil i saksbehandlingen eller avvik mellom beskrevet 

hjelpebehov, medisinskfaglige vurderinger mv. og utmålt tjeneste. 

▪ Det er relativt få klager på utmålt tjenestetilbud (i gjennomgangen av 30 saker). Dette kan bety at tjenestens som 

tildeles er å regne som forsvarlige. Det kan også være et tegn på at kommunen har en «raus» utmåling. Vår 

vurdering er ikke at kommunen har en spesielt raus tildeling.

▪ Det er vanskelig å si hvorvidt tildeling og utmåling av dag- og aktivitetssenter er forsvarlig da det i de fleste 

sakene ikke forelå saksutredning eller faglige vurderinger dokumentert i Gerica.

► Gjennomgangen av 30 saker gir et inntrykk av at kommunen i stor grad utmåler tjenester som 

står i forhold til «hjelpebehovet» som er avdekket. Gjennomgangen viser at kommunen har en 

praksis som innebærer (stort sett) at det foreligger relativt nye funksjonsvurderinger i saker som 

saksbehandles. Videre at man har innhentet informasjon fra f.eks. fastlege, kartleggingsbesøk 

mv. 

► Kommunen har tildelt vedtak om tjenester som har som formål å kartlegge videre behov for 

helse- og omsorgstjenester (boveileder, dag/aktivitet og institusjon). I underretningen 

fremkommer det at det vil bli foretatt en ny vurdering innen tre mnd. Vi har ikke klart å se at det er 

foretatt en slik kartlegging eller at det er fattet nye vedtak i de sakene vi gjennomgikk.

► Kommunen har en praksis hvor man viser til at det er foretatt en vurdering av faglig forsvarlighet, 

og at dette fremkommer i underretning av vedtak (særlig knyttet til underretning av vedtak om 

helsehjelp).
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4.7 Grimstad har en tildelingspraksis som hovedsakelig er i tråd med BEON-
prinsippet

Grimstad kommunen ønsket en vurdering av om kommunene gir tjenester ut fra hva som er «godt nok» eller om 
tjenestenivået ligger over dette minimumskravet?

► Vi har lagt til grunn BEON-prinsippet for å besvare dette. BEON betyr Beste Effektive Omsorgs Nivå. Skal 
kommunen kunne tildele og yte tjenester etter dette prinsippet, må helse- og omsorgstjenesten bestå av ulike nivå på 
tjenester og tiltak. Man vil da kunne tildele tjenestene/tiltakene ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har. 
Tilbudene differensieres ved at tjenestetilbudet strekker seg fra lite hjelpebehov (lavterskeltilbud) til stort hjelpebehov 
(høy terskel). BEON-prinsippet går ut på at tjenestetilbudet gis på et lavest mulig omsorgsnivå med fokus på brukers 
egne ressurser, og at hjelpen skal være hjelp til selvhjelp.

► Gjennomgangen av 30 saker indikerer at kommunen saksbehandler og tildeler ut fra BEON-prinsippet. Det kan 
imidlertid se ut som om manglende kapasitet, f.eks. i boliger med heldøgnsomsorg (eldre) kan medføre at presset på 
institusjonstjenester øker. I tillegg kan det se ut som om kommunen har noe knapp kapasitet på dag- og 
aktivitetstilbud for eldre (antall plasser, type plasser og åpningstider mv.).  Hovedsakelig alle vedtakene vi 
gjennomgikk på dag- og aktivitet for mennesker med demenssykdom var innvilget med 1 dag. Dag- og aktivitetstilbud 
er et viktig tiltak både for bruker og pårørende.

▪ Dette er område kommunen må være særlig observant på fremover. Endringer i demografien vil medføre at andel eldre øker. 
Dette medfører at behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke. Det er avgjørende at kommunen saksbehandler og tildeler 
tjenester i tråd med BEON-prinsippet og at kommunen har en differensiert omsorgstrapp med tilstrekkelig kapasitet. 

▪ Gjennomgangen viser at kommunene blant annet har satset på forebyggende tilbud og lavterskeltilbud som tiltakspakker 
(demens) og hverdagsrehabilitering. Dette tenker vi er klokt.

► Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet, samt god organisering av kommunens arbeid med saksbehandling og tildeling 
av helse- og omsorgstjenester er viktig for å sikre behov for saksbehandling av høy kvalitet. I neste foil har vi 
sammenliknet dimensjoneringen av Forvaltningskontoret (antall årsverk) i Grimstad kommune med andre 
bydeler/kommuner.
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Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

4.8 Sammenlikning av årsverk viser at Grimstad har prioritert dette noe lavere 
enn gj.snittet for bydelene/kommunene i sammenlikningen

Figuren viser en variasjon i årsverk 

mellom kommunene/bydelene. Snittet i 

sammenligningen er på ca. 4,22 årsverk 

pr. 10 000 innbyggere, etter korrigering for 

behov (innbyggere, alderssammensetning 

mv.)

Det er viktig å presisere at oppgaver som 

er lagt til de ulike kontorene, varierer:

▪ Noen har mer rendyrkede modeller, 

andre har innført innsatsstyrt 

finansiering hvor «bestiller» ivaretar 

hovedvekten av oppgavene knyttet til 

dette.

▪ Noen kontorer ivaretar også 

«utføreroppgaver». 

Oppgaveporteføljen varierer, og det gjør at 

sammenligningen blir noe krevende. 

Sammenligningen kan allikevel si noe om 

hvordan ressurser til dette arbeidet 

prioriteres i de ulike kommunene/ 

bydelene.

Figuren viser at Grimstad  kommunen 

ligger under snittet med 3,3 årsverk pr. 

10 000 innbygger korrigert for behov. 

Saksbehandlerne i Grimstad har noe ulike 

fagbakgrunn, men hovedsakelig 

sykepleiere. Det er viktig at kompetanse-

sammensetningen gjenspeiler oppgavene 

en skal ivareta. Flere kommuner ser derfor 

behov for mer tverrfaglighet samt juridisk 

kompetanse i slike enheter.
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5. Forslag til forbedringsområder 

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune



38/18 Overordnet prosjekt i helse og omsorgssektoren - 18/11958-1 Overordnet prosjekt i helse og omsorgssektoren : Rapport Agenda Kaupang - Gjennomgang av vedtak i Bestillerenheten 2017

5.1 Forslag til videreutvikling

Saksbehandling og underretning av vedtak

► Ha systemer som sikrer at det blir gjort vurderinger om vedkommende fyller vilkårene for å få 

nødvendig helsehjelp og at dette dokumenteres. 

• Kommunen har prosedyre på at man skal foreta denne vurderingen, men må påse at det dokumenteres. 

► Det anbefales at kommunen i sin underretning om vedtak tydeliggjør vurderingen av om 

vedkommende fyller vilkårene for å ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester etter lov om 

pasient- og brukerrettighets-loven § 2-1 a andre ledd. 

• Det er først når søker/part i sak fyller virkårene at retten til tjenester inntrer. Dette bør derfor komme enda tydeligerer frem i 

underretningene. 

► Ha systemer som sikrer at det blir gjort vurderinger av part i sak og at dette dokumenteres. 

• Kommunen har prosedyre på at man skal foreta denne vurderingen, men må påse at det dokumenteres. 

► Gjennomgangen kan tyde på at kommunen legger stor vekt på brukermedvirkning. Det er viktig at 

dette fremkommer i saksutredningen. Dette bør også fremkomme i underretningen om vedtak. 

► Ha systemer som sikrer at samtykkekompetansen blir vurdert og at dette dokumenteres. 

• Kommunen har prosedyre på at man skal foreta denne vurderingen, men må påse at det dokumenteres. 
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5.1 Forslag til videreutvikling forts.

Saksbehandling og underretning av vedtak forts.

► Underretning av vedtak må gjøres mer leservennlige. Samtidig må kommunen sikre at underretningen fylle 
vilkårene for enkeltvedtak.

▪ Ikke flette opplysningsfeltet- Sak i Gerica inn i underretningen om vedtak. Opplysningsfeltet skal benyttes som arena for 

saksbehandling og «utfører» kan ha tilgang til å lese. Pr. i dag flettes dette feltet inn i underretningen av vedtak. Dette medfører 

at underretningen av vedtak fremstår som uoversiktlige og inneholder mye informasjon som ikke er relevant for saken, og  

informasjon som ikke bør fremkomme i en underretning. 

▪ Kommunen må ha systemer som siker høy etisk standard på vedtakene. Dette handler om grad av detaljering og brukersensitive 

opplysninger som fremkommer i noen av vedtakene. 

▪ Vedtak innenfor Boveiledertjenesten bør være mindre detaljert. Det må utarbeidet tiltaksplaner som sikrer at vedtakene oppfylles. 

▪ Kommunen må sikre at underretning om vedtak f.eks. på dag- og aktivitetstilbud, trygghetsalarm fyller vilkårene for enkeltvedtak. 

Begrunnelsen for beslutningen må fremkomme. Lovgrunnlaget må også fremkomme i underretningen.  

► Kommunen bør utarbeide ulike maler for underretning av ulike tjenester (vedtak):

▪ Dagens praksis, hvor man hovedsakelig benytter en til to vedtaksmaler, gjør det vanskelig å finne frem i journalen. Kommunen 

bør lage maler og benevne dem ut fra hva vedtaket gjelder f.eks. Revurdering av… Avslag på… Innvilgelse av helse og 

omsorg…

▪ Nye maler må sikre likere struktur/oppbygging av underretningene. Det anbefales at man har en felles struktur (layout, 

oppbygging, fletting fra sak i Gerica mv.). 

▪ Det anbefales at kommunen i langt større grad får frem hva som er viktig for den enkelt, og at dette fremkommer i 

saksutredningen samt i underretningen av vedtak. Dette bør ligge til grunn for utarbeidelsen av konkrete individuelle målsettinger 

og må fremkomme i underretningen av vedtak. 
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5.1 Forslag til videreutvikling

Saksbehandling og underretning av vedtak forts.

► Kommunen benytter i noen tilfeller «kartleggingsvedtak» hvor formålet er å få større innsikt i 

hjelpebehovet. Dette tenker vi er smart, men fordrer at tiden som er innvilget benyttes for å kartlegge 

og at dette danner grunnlag for nye beslutninger/utmålinger av tjenester. 

► Grimstad kommune bør endre praksisen hvor man innvilger korttidsopphold med varighet på 2 til 3 

uker. Det er viktig at bruker og pårørende vet hva de er tildelt og hvor lenge. Kommunen bør derfor 

tidsbegrense oppholdet til f.eks. 2 uker. Dersom det er behov for å forlenge oppholdet må dette 

saksbehandles i dialog med bruker og det må fattes nytt vedtak. 

► Kommunen bør benytte funksjonen Revurdering i Gerica. Det bør komme tydelig frem i 

underretningen av vedtak at dette gjelder en revurdering. Dagens praksis medfører ikke dette. I flere 

av sakene som ble gjennomgått ble det vist til søknadsdato som lå flere år tilbake. Dette kan da gi 

inntrykk av at kommunen ikke overholder saksbehandlertiden. Anbefalingen er å benytte funksjonen i 

Gerica som omhandler revurdering når det er revurdering av tjenester.

► Profesjonalisering og tydeliggjøring av ansvar for saksbehandlingsoppgaver er avgjørende for 

kvaliteten på saksbehandlingen og styringen av «knappe goder». Forvaltningskontoret har en viktig 

funksjon i styring av tjenester i tråd med BEON-prinsippet i Grimstad kommune. Analyser viser at 

Grimstad har færre årsverk enn snittet (28 kommuner). Data fra SSB og våre beregninger viser at 

behovet for helse- og omsorgstjenester er forventet å doble seg fra dagens nivå og frem mot 2040. 

Det tilsier at saksbehandlerne ved Forvaltningen har og vil ha en viktig funksjon for å kunne styre 

denne utviklingen. Kommunen bør vurdere tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet. 
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Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår 

ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og effektivisering 

av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og rådgiving innen 

ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

► Gjennomgang av 30 saker i Bestillerenheten

Grimstad kommune 2017

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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Vedlegg: Analyser av data innen pleie og 
omsorg, og demografisk utvikling 
Basert på data fra SSB og Agenda Kaupang 

sine egne beregninger
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Grimstad kommune – relativt høye utgifter til pleie og omsorg pr. innbygger 
korrigert for behov (KOSTRA 2016 og Agenda Kaupang sine egne beregninger)

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

Grimstad Arendal Mandal Larvik Tønsberg Kostragruppe 13

Netto dr.utg pr. innb. 15 695 14 960 17 541 17 066 17 551 15 693

Netto dr.utg pr. innb, korrigert for behov 16 917 14 736 16 934 15 153 16 797 16 103
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Netto driftsutgift til pleie og omsorg 2016
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Grimstad kommune prioriterer hjemmetjenester høyt (til ulike brukergrupper)

Grimstad Arendal Mandal Larvik Tønsberg Kostragruppe 13

234 Service og aktivitet 427 596 851 1 058 973 908

261 Institusjonslokaler 474 1 159 1 035 825 573 832

254 Hjemmetjenester 10 471 7 427 7 907 7 033 9 228 8 188

253 Institusjon 5 544 5 554 7 141 6 237 6 023 6 175
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Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjon

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune
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Grimstad sine utgifter til pleie og omsorg har varierte fra 2012 til 2016. Utgiftene 
har økt fra 2013 og til og med 2016

Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

Grimstad Arendal Mandal Larvik Tønsberg Kostragruppe 13

2012 16 801 15 692 16 006 15 054 16 223 16 674

2013 15 829 16 153 15 366 14 279 16 395 16 268

2014 16 010 15 902 15 757 14 454 16 689 16 555

2015 16 087 14 946 15 926 14 707 16 789 16 055

2016 16 917 14 736 16 934 15 153 16 797 16 103

 12 500

 13 000

 13 500

 14 000

 14 500

 15 000

 15 500

 16 000

 16 500

 17 000

 17 500

Ta
ll

 i 
kr

o
n

er

Netto driftsutgift til pleie og omsorg over tid, behovskorrigert
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Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

Grimstad kommune er en kommune i vekst 
– Antall eldre vil øke dramatisk

2 230

3 539

664

1 479

148

417

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036

Antall eldre i Grimstad

Innbyggere 67-79 år

Innbyggere 80-89 år

Innbyggere 90 år og over

Framskrivningen baserer seg på 

SSB sine tall hvor MMMM 

(hovedalternativet) alternativet er 

lagt til grunn.

Figuren viser at antall eldre i 

Grimstad kommune har økt de 

senere årene og er forventet å øke 

ytterligere frem mot 2040.

Økningen vil skje innenfor alle 

aldersgruppene
• Innbyggere 67 til 79 år er forventet å 

øke fra ca. 2 200 i 2016 til 2 530 i 

2040

• Innbyggere 80 til 89 år er forventet å 

øke fra ca. 670 i 2016 til  i underkant 

av 1 500 i 2040

• Innbyggere over 90 år er forventet å 

øke fra i underkant av 150 i 2016 til i 

underkant av 420 i 2040.

Demografien tilsier at behovet for 

pleie- og omsorgstjenester vil øke 

dramatisk i tiden fremover (se 

neste foil).
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Behov for  PLO-tjenester vil kunne doble seg ( 2016 nivå) frem mot 2040 som følge 
av demografi
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Gjennomgang vedtak Bestillerenheten Grimstad kommune

Demografien er viktig for 

kommunes arbeid knyttet til 

videreutvikling og prioriteringer 

innen ulike tjenesteområder.

Løser kommunen innbyggernes 

behov for pleie- og 

omsorgstjenester som i dag, vil 

behovet (det teoretiske) øke med 

nesten 100 % fra nivået i 2016. I 

praksis betyr det: dobling av 

institusjonsplasser, dobling av 

årsverk, dobling av boliger til 

formålet mv. 

Utfordringen og mulighetsrommet 

ligger i å utvikle en kommune-

organisasjon som fremmer helse. 

Hvor forebygging vektlegges. Hvor 

innbyggerne i større grad tar 

ansvar for egen helse og hvor 

pleie og omsorg tar i bruk nye 

arbeidsmetoder, tjenester mv., 

som gjør det mulig å bli boende 

hjemme så lenge som mulig. 
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Arkivsak-dok. 18/11424-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om 2. tertialrapport 2018 Grimstad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

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

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

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

holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. 

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om kommunens økonomi pr. 2 tertial 2018. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- 2. tertialrapport 2018 Grimstad kommune 

- Driftsenhetenes rapporter  - 2 tertial 2018 

- Finansvedlegg 2 tertialrapport 2018 

- Fondsoversikt 2 tertial 2018 

- Oppfølging av politiske vedtak 2016-2018 – 2 tertial 2018 
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Arkivsak-dok. 16/03455-9 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Internkontrollen i Grimstad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om arbeidet med internkontrollen i kommunen og har selv 

gjennom forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandlingen konstatert forbedringsmuligheter for 

internkontrollen. Rådmannen har i etterkant av innkjøpssaken igangsatt en revidering av internkontrollen i 

kommunen som et ledd av oppfølgingen av denne saken.  

 

Kommunen har ansvaret for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne, og det er nødvendig med 

god styring for å ivareta innbyggernes behov for rettigheter. Kommunestyret har ansvaret for den 

kommunale egenkontrollen som igjen kan deles inn i rådmannens internkontroll og kommunestyrets 

kontroll av administrasjonen som skjer gjennom kontrollutvalget. En effektiv og god egenkontroll vil 

kunne redusere de statlige tilsynene og gi grunnlag for læring og forbedring. Kontrollutvalget har på 

vegne av kommunestyret et ansvar for å følge opp at rådmannen har en betryggende internkontroll.   

 

Rådmannen har ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende 

internkontrollsystem. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll jf. Kommuneloven 

§ 23 nr. 2. Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre tilstrekkelig 

styring, måloppnåelse og regeletterlevelse i kommunen.   

 

KS har utarbeidet et eget hefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus?» til å bidra og 

gi praktisk støtte til kommuner som ønsker å styrke internkontrollen.. De tre viktigste rådene som KS gir i 

heftet er:  

1. Internkontroll og kontrollaktiviteter må være basert på risikoanalyser.  

2. Internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og virksomhetsstyring.  

3. Det er nødvendig med mer formalisering av internkontrollen.  

 

God rolleavklaring og godt samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og rådmannen er 

trukket frem som en viktig forutsetning for god egenkontroll. Det er derfor viktig at kontrollutvalget 

holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen. Utviklingen av internkontroll skjer kontinuerlig, 

og prosessen vil være ulik og tilpasset hver enkelt kommune. 
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I møte 30.01.2017 ba kommunestyret rådmannen om en egen orientering om hvordan kommunen har 

organisert internkontrollen. I kommunestyrets møte 11.12.2017 orienterte rådmannen kommunestyret. 

Det fremkommer av saksfremlegget til kommunestyret at Grimstad kommune har valgt følgende 

definisjon av begrepet internkontroll: 

«Internkontroll er en prosess gjennomført av kommunestyret, ledelse og ansatte og som er utformet for å 

gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innenfor følgende områder: 

- Målrettet og effektiv drift 

- Pålitelig rapportering 

- Overholdelse av lover og regler» 

 

Grimstad kommune har valgt COSO som sitt rammeverk for utvikling av et enhetlig og helhetlig 

internkontrollsystem. Det er også COSO rammeverket som revisjonen vanligvis benytter når de vurderer 

en kommune sitt internkontrollsystem. Kommunen sin systematiske metode for å arbeide med 

internkontrollen består av seks steg: 

- Planlegging 

- Risikovurdering 

- Utforming 

- Implementering 

- Oppfølging  

- Rapportering 

 

Det fremgår av kommunestyrets sak hvilke elektroniske systemer som brukes til internkontroll i 

kommunen og oversikt med status på risikovurderinger, rutiner og andre tiltaks om skal bidra til å sikre 

god internkontroll på ulike områder. 

 

Videre stod det at rådmannen har vurdert det til at kommunen har et godt internkontrollsystem. 

Rådmannen har vurdert at det mest hensiktsmessig å ha sektorspesifikke elektroniske programmer som er 

tilpasset sektorenes behov. Kartleggingen som ble gjort av internkontrollen i kommunen våren 2017 viser 

at enhetene i hovedsak ikke har et internkontrollsystem som er etablert på bakgrunn av risikovurderinger. 

Dette begrunnes med at denne type vurderinger i liten grad ble gjennomført i organisasjonen i 2016. 

Rådmannens vurdering var derimot at man har benyttet seg av risikovurderinger i forbindelse med 

virksomhetsstyringen. Det skal ha blitt gjennomført flere risikovurderinger i 2017 som igjen har resultert i 

flere prioriteringer, tiltak, oppfølginger og evalueringer. Gjennom kommunens policy for internkontroll er 

ansvaret for gjennomføring av internkontrollen klarlagt. Det ble i saksfremlegget til kommunestyret 

desember 2017 at det kan synes som om dette ansvaret ikke er implementert og fulgt opp tilstrekkelig i 

hele organisasjonen. Videre fremkom det at de formaliserte kontrollaktiviteten i liten grad var på plass, 

selv om det var gode eksempler på at slike aktiviteter var etablert og etterlevd. Rådmannen avsluttet 

saksfremlegget med at det var gjort mye arbeid med internkontrollen i 2017 både gjennom 

handlingsplanen for oppfølging av innkjøpssaken og at arbeidet skulle gis prioritet også i 2018. 

Kontrollutvalget ble i møtet 14.12.2017 sak 48/17 i likhet med kommunestyret orientert om 

internkontrollen i kommunen og fattet følgende vedtak i møtet: 

 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kommunestyret har pålagt kontrollutvalget å følge opp implementeringen i de enkelte sektorer. Neste 

oppdatering fra rådmannen gis i junimøtet» 

 

 

Saksopplysninger: 
I juni orienterte kommunalsjef Trond-Vegar Johansen om arbeidet med internkontrollen og gjennomgikk 

konkrete eksempler på hvordan internkontrollen er organisert med utvalget. I møtet vedtok 

kontrollutvalget følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Det ønskes en orientering om kartlegging av internkontroll på støttetjenester i oktobermøtet og en 

orientering fremdriftsplanen for alle sektorene i desembermøtet». 

 

Det har blitt skrevet en egen rapport om internkontrollen ved kommunens økonomiforvaltning, 

personalforvaltning, anskaffelser, ledelsesprosesser og IKT og informasjonssikkerhet i kommunen. 

Rapporten viser at man innenfor disse områdene har et godt rammeverk på plass med mange sentrale 

dokumenter og prosesser har vært og er under utvikling. Mange av områdene er derfor i rapporten blitt 

kodet som grønn og andelen røde områder er lav. De områder som kodet som gul har et 

forbedringspotensial som eksempelvis kan være fordi det kreves revisjon, de er under utvikling etter å ha 

blitt evaluert, prosesser blir ikke godt nok fulgt opp, det mangler delvis rutiner eller sentrale 

styringsdokumenter er ikke godt nok implementert. Det er gitt tre anbefalinger i rapporten på dette 

området: 

1. Ansvarlig for de ulike fagområdene tar utgangspunkt i vurderinger som er gjort i denne rapporten, 

og legger en plan der dette mangler for å ta området opp til grønn kode. 

2. Ledelsen må årlig fastsette ambisjonsnivået for Grimstad kommune sin internkontroll i 

forbindelse med det årlige planarbeidet. 

3. Kommunalsjefer og enhetsledere må i forbindelse med tertialrapporter og årsmelding rapportere 

om sitt arbeid med internkontroll. 

 

Videre i rapporten oppsummeres det med at Grimstad kommune har de overordnede ledelsesprosesser og 

–dokumenter er på plass. Hovedutfordringen som skisseres i rapporten er bruken av 

saksbehandlingssystemet Public 360. Her er risikobildet fortsatt i rød sone. Det innebærer at 

saksbehandling foregår utenfor Public 360, og at mange dokumenter ikke journalføres og arkiveres i 

henhold til gjeldende lover og forskrifter. Selv om det er gjennomført en rekke tiltak er det fortsatt klare 

indikasjoner på at kommune har en vei å gå før dette er på et tilfredsstillende nivå. Dette blir vurdert som 

kritisk. Rapporten anbefaling nr. 4 handler om dette: 

4. Korrekt journalføring og arkivering i Public 360 må få et større fokus i hele ledelseslinjen. Det 

bør settes av mer ressurser til å følge opp med kompetansebygging og spesifikke tiltak i enheter 

hvor dette er sørlig kritisk. 

 

Andre områder som er vurdert er det IKT- og informasjonssikkerhet som er det mest kritiske området. 

Dette skal spesielt gjelde håndtering av person- og virksomhetsinformasjon. Pr i dag er det ikke klare nok 

retningslinjer i eksempelvis i forbindelse med lagring og overføring av personinformasjon, samt at rutiner 

for databehandleravtaler ikke har vært forankret tydelig nok. Det gis på dette området fire anbefalinger: 

5. Korrekt behandling av personsensitiv informasjon vurderes som særlig kritisk med ny 

personvernlovgivning. 

6. Det må legges mer vekt på å implementere de sentrale styringsdokumenter i sektorene og 

enhetene. 

7. Det må sikres at alle styrende dokumenter og rutiner har en konkret systemeier, slik at disse blir 

ajourholdt. 

8. På kritiske områder må det etableres system for interne kontroller og oppfølging, eksempelvis 

anskaffelser. 

 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen vil i møtet orientere om den vedlagte rapporten og arbeidet med 

internkontrollen i kommunen. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
KS mener at en god kommunal egenkontroll som er koordinert med statlige tilsyn vil kunne gi økt læring 

og effektivitet. Det vil også kunne avlaste kommunen og gjøre behovet for statlige tilsyn mindre. Det er 

da viktig med en god rolleavklaring og godt samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og 

rådmannen. Det er derfor viktig at kontrollutvalget holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen 

og at for eksempel iverksatte forvaltningsrevisjoner er koordinert med interne prosjekter og statlige tilsyn 
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Vedlegg:  

- Rapport internkontroll - Overordnede ledelsesprosesser, økonomiforvaltning, personalforvaltning, 

anskaffelser og IKT og informasjonssikkerhet i Grimstad kommune 
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Overordnede ledelsesprosesser, 
økonomiforvaltning, personalforvaltning, 
anskaffelser og IKT og 
informasjonssikkerhet i Grimstad 
kommune 
En vurdering av internkontrollen 

Støttetjenester 
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Sammendrag 
Innledningsvis i denne rapporten beskrives det formelle grunnlaget for internkontrollsystemet i Grimstad kommune (kapittel 1). I kapittel 2 beskrives kommunens 

styringssystem og hvordan internkontrollen inngår som en del av virksomhetsstyringen.  

I kapittel 3 presenterer en kartlegging av status for internkontroll innenfor de overordnede ledelsesprosesser, økonomiforvaltning, personalforvaltning, anskaffelser og IKT 

og informasjonssikkerhet. Dette innbefatter grunnleggende prosesser, støttefunksjoner og styringsdokumenter som må være på plass for at rådmannen skal ha en 

overordnet internkontroll med virksomheten. Det er en hovedkonklusjon at rådmannen i Grimstad har disse overordnede ledelsesprosessene og styringsdokumentene på 

plass. Imidlertid er det et forbedringspotensial på flere områder. Rapporten inneholder på bakgrunn av de vurderinger som er gjort følgende anbefalinger (kapittel 4): 

Anbefaling 1: Ansvarlige for de ulike fagområdene tar utgangspunkt i vurderinger som er gjort i denne rapporten, og legger en plan der dette mangler for å ta området 

opp til grønn kode. 

Anbefaling 2: I forbindelse med det årlige planarbeidet (budsjett og handlingsprogram) må ledelsen årlig fastsette ambisjonsnivået for Grimstad kommune sin 

internkontroll. Ledelsen må med bakgrunn i ambisjonsnivå, overordnet status og risikovurderinger gjennomføre prioriteringer og fastsette rammer for 

internkontrollarbeidet. Dette må skje på overordnet nivå, i den enkelte sektor og enhet. De vurderinger som er gjort må framgå av budsjett og 

handlingsprogram. Aktuelle tiltak og aktiviteter inngår i kommunens, sektorenes og enhetenes årshjul. 

Anbefaling 3: Kommunalsjefer og enhetsledere må i forbindelse med tertialrapporter og årsmelding rapportere om sitt arbeid med internkontroll innenfor sine 

ansvarsområder. Rådmannen rapporterer om det samlede arbeidet med internkontrollen til kommunestyret. 

Anbefaling 4: Korrekt dokumentfangst, altså journalføring og arkivering i Public 360, må få et større fokus i hele ledelseslinjen. Det bør settes av mer ressurser til å følge 

opp med kompetansebygging og spesifikke tiltak i enheter hvor dette er særlig kritisk. 

Anbefaling 5: Korrekt behandling av personsensitiv informasjon vurderes som særlig kritisk med ny personvernlovgiving. Det bør derfor gjennomføres risikovurderinger 

på fagområder og enheter der en er usikker på om en har tilstrekkelig kontroll. Ledelsen må sikre at rutiner kan dokumenteres på disse områdene, og at 

de er gjenstand for løpende oppfølging. 

Anbefaling 6: Det må legges mer vekt på å implementere de sentrale styringsdokumentene i sektorene og enhetene. Dette er et linjeansvar, men her må støttetjenester 

bistå. 

Anbefaling 7: Det må sikres at alle styrende dokumenter og rutiner har en konkret systemeier, slik at disse blir ajourholdt etter vedtatte retningslinjer. Dette må framgå 

av kommunens kvalitetssystem. 

Anbefaling 8: På kritiske områder må det etableres system for interne kontroller og oppfølging, eksempelvis anskaffelser. Basert på risikovurderinger og vesentlighet 

legges det en årlig plan for slike kontroller. 

I kapittel 5 gis det kort noen råd for implementering av internkontroll i organisasjonen basert på kommunens egen overordnede policy for internkontroll.  
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1 Generelt om internkontroll i Grimstad kommune 
I kommunens overordnet policy for internkontroll er begrepet internkontroll definert slik: Internkontroll er en prosess, gjennomført av kommunestyret, 

ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innenfor følgende områder: 

1. Målrettet og effektiv drift 

2. Pålitelig rapportering 

3. Overholdelse av lover og regler 

I kommunens økonomireglement heter det (Kapittel 11.1): Internkontroll skal sikre at kommunen når de mål som er satt, både på overordnet nivå og for de 

ulike tjenestene. En effektiv kontroll sikres gjennom en kontinuerlig oppfølging / dialog med både enheter, stabs- og servicesenter. 

Rådmannen har ansvar for at rutiner dokumenteres og er gjenstand for løpende oppfølging. 

 

1.2 Målrettet og effektiv drift 
En målrettet og effektiv drift er avgjørende for at kommunen skal nå målene sine og følge opp politiske vedtak. Målrettet og effektiv drift reflektere det 

ansvaret ledelsen fra rådmannen og ned til faglederne har for å: 

 gjennomføre aktiviteter i tråd med politiske vedtak og forutsetninger, samt fastsatte mål og prioriteringer som er nedfelt overordnede 

styringsdokumenter. 

 fastsette mål og resultatkrav og foreta prioriteringer med ettårig og flerårig perspektiv innenfor eget ansvarsområde 

 sørge for planlegging, gjennomføring og oppfølging, herunder resultat- og regnskapsrapportering 

 etablere internkontroll 

Implisitt i disse kravene ligger også et krav om at kommunen på alle nivå bruker tildelte ressurser 

effektivt (jf. kommunens økonomireglement). 

 

I praksis handler internkontroll om å etablere og bruke strukturer og systemer som gir nødvendig trygghet for at oppgaveutførelsen gir ønsket kvalitet og 

effektivitet. Målrettet og effektiv drift innebærer at kommunens kjerne-, støtte- og styringsprosesser er utformet, gjennomført og fulgt 

opp på en måte som bidrar til at fastsatte mål og krav blir oppfylt. 

 

Forhold som ofte er avgjørende for å oppnå målrettet og effektiv drift, er blant annet knyttet til: 

 hvordan kommunen innretter tjenesteområdene med tilhørende prosesser og funksjoner for å sikre ønsket kvalitet, og hvordan prosessene er 

koplet sammen 
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 hvilke kontroller som skal utføres i prosessen for å innfri mål og krav 

 hvilken kompetanse medarbeidere som er involvert i arbeidet bør ha, og hvordan arbeidet er organisert 

 hvorvidt medarbeidere får nødvendig informasjon av betydning for oppgaveutførelsen 

 

Dette innebærer at internkontrollen omfatter både innretningen på selve prosessen (eksempelvis innebygde kontroller) og forhold som påvirker prosessen 

(eksempelvis hvordan ansvar og myndighet er definert og tydeliggjort i kommunen, organisering, mv.). 

 

 

1.3 Pålitelig rapportering 
Med pålitelig rapportering menes at informasjon som formidles internt og eksternt skal være korrekt, gis til riktig tid og i samsvar med de kravene som er 

stilt. Det gjelder både informasjon som benyttes som grunnlag for beslutninger og intern styring, og informasjon som kommuniseres eksternt, eksempelvis 

til tilsynsmyndigheter, fylkesmannen og til allmennheten. 

 

Pålitelig rapportering forutsetter at kommunen samlet sett har oversikt over hvilke interne og eksterne krav som stilles til rapportering i virksomheten, og at 

det er etablert rutiner, systemer og strukturer som ivaretar disse kravene. Uavhengig av om dataene som inngår i rapporteringsgrunnlaget er utarbeidet 

internt eller eksternt, er det viktig at kommunen har rutiner som sikrer at informasjonen er korrekt og pålitelig, og at datakilder og -grunnlag er definert og 

kan etterprøves. Effektiv internkontroll tilsier også at kommunen følger opp at rapporteringen tjener sitt formål, dvs. at den er korrekt, gis til rett tid og er 

relevant. Rapporteringen skal være tilpasset mottakerens behov. 

 

I Grimstad kommune er handlingsprogrammet (økonomiplan og årsbudsjett) tertialrapporter, årsmelding/årsregnskap sentrale styringsdokumenter, og 

disse danner grunnlaget for administrative og politiske beslutninger og prioriteringer. 

 

1.4 Overholdelse av lover og regler 
Kommunens virksomhet omfattes av en rekke lover og regler, som eksempelvis forvaltningsloven, offentlighetsloven, lov om offentlige anskaffelser, 

arbeidsmiljøloven og andre lover med tilhørende forskrifter som regulerer virksomheten eller fagområdet spesielt. I tillegg har Grimstad kommune interne 

fastsatte forskrifter og reglement, eksempelvis etiske retningslinjer, finansreglement, innkjøpsreglement som regulerer virksomheten. 

 

Kommunen kan gjennom ulike former for tiltak sørge for at lover og regler blir overholdt, eksempelvis gjennom å kreve at ansatte innehar en gitt type 

kompetanse, iverksette opplæringsprogrammer, ha retningslinjer og rutiner som sikrer at sakene gjennomgår gitte steg, ha en klar arbeidsdeling, ha 

sjekklister, mv.  
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Avdeling for støttetjenester har gjennomført en kartlegging av internkontrollen i sektorene med hensyn til målområde tre; overholdelse av lover og regler. 

Rapporten fra denne undersøkelsen er behandlet i rådmannens ledergruppe, og resultatene presentert for kontrollutvalget. 
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2 Styringssystemet 

2.1 Virksomhetsstyring 
Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp politiske vedtak, mål og prioriteringer. Virksomhetsstyringen 

skal sikre at kommunen løser oppgavene og når målene på en effektiv måte og innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer. 

Med virksomhetsstyring i Grimstad kommune menes således all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som er innrettet mot å iverksette politiske 

vedtak, realisere mål og sikre overholdelse av lover og regler, og å skape best mulige resultater på de områder der kommunen har en rolle som 

tjenesteleverandør, forvaltningsorgan og tilrettelegger for næringsutvikling, infrastruktur, arealdisponering o.a.  

God virksomhetsstyring omfatter altså alle ledelsesaktiviteter i alle sektorer og i hele kommunen. For å understøtte linjelederne i deres utøvelse av 

virksomhetsstyring, kreves det støttefunksjoner, kompetanse, styringsdata og analyser. Videre er det blant annet viktig å se sammenhengene mellom 

målstyring, risikostyring, internkontroll og utvikling, jf. figuren under.  

 

 

 

Mål- og 
resultat-
styring

Risiko-
styring

Utvikling 
av 

ressurser

Intern-
kontroll
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Virksomhetsstyring består altså av den totale prosessen som omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, 

løpende rapportering av status, analyser av situasjonen samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak (betryggende kontroll). Virksomhetsstyring 

omfatter derfor både styring, ledelse og kontroll, og skjer gjennom årlige gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Spørsmålet 

om betryggende kontroll er dermed i stor grad et spørsmål om å kjenne hvilke risikoelementer som påvirker kommunens evne til å nå sine mål og utarbeide 

adekvate tiltak i forhold til dette. 

 

2.2 Prinsipper for virksomhetsstyring 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannsfunksjonen utøves av rådmannen selv, kommunalsjefer og enhetsledere. Myndighet 
som kommunestyret er tillagt gjennom kommuneloven og som kan delegeres, er videredelegert til rådmannen. Det politiske delegeringsreglementet er 
vedtatt av kommunestyret. Formålet med delegering av myndighet er på en tydelig måte å vise skillelinjer mellom det politiske og administrative ansvar. 
Modellen under illustrerer styringssystemet i Grimstad kommune, inklusive prinsipper for virksomhetsstyring og de ulike styringsmodeller. 
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Enhetslederne leder, styrer og kontrollerer virksomheten etter delegert myndighet fra rådmannen, jf. kommunens administrative delegeringsreglement. 
Rådmannen har ansvar for å følge opp at myndighet delegert til virksomhetslederne blir forsvarlig ivaretatt.  
 
Kommunalsjefene og enhetslederne og har ansvar for å følge opp at den myndigheten som er delegert fra rådmannen blir utøvd forsvarlig. Dette innebærer 

at både rådmannen, kommunalsjefene og enhetslederne skal ha betryggende kontroll (internkontroll) med virksomheten innenfor sine ansvarsområder. 

 

Månedlige styringsdialogmøter mellom rådmannen og kommunalsjefene, og mellom kommunalsjefene og enhetslederne, samt inngåtte lederavtaler, skal 

støtte opp om en løpende og forsvarlig virksomhetsstyring. 

 

Virksomhetsstyringen skal: 

 Baseres på mål- og resultatstyring. 
Dette innebærer at det skal planlegges og settes mål, og at resultatene skal måles og følges opp for å avdekke avvik og kontinuerlig forbedre og 
videreutvikle tjenestene. 
 

 Baseres på risikostyring, internkontroll og kontinuerlig forbedring. 
Dette innebærer å analysere usikkerhet og iverksette tiltak for å forebygge svikt og mangler ved driften og tjenestetilbudet. Risikostyring fjerner ikke all 
usikkerhet, men fører til en lavere sannsynlighet for at uønskede hendelser inntreffer. 

 

 Sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. 
Dette innebærer at det skal være etablert systemer som sikrer at politiske vedtak blir fulgt opp og iverksatt. 

 Sikre etterlevelse av lover og forskrifter 

Dette innebærer riktig saksbehandling og tjenesteutøvelse, samt ivaretakelse av kommunens juridiske interesser som forvaltningsmyndighet, 

tjenesteprodusent og eier. 

 Sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse. 

Dette skal sikre en hensiktsmessig organisering, effektive arbeidsprosesser og god ressursanvendelse. Videre skal dette sikre at innbyggerne mottar 

tjenester med rett kvalitet og til rett tid, og at organisasjonens økonomiske og personalmessige ressurser blir benyttet på en effektiv måte og innenfor 

de vedtatte økonomiske rammer. 

 Sikre læring, innovasjon og forbedring. 

Dette innebærer at organisasjonen skal sikre kontinuerlig utvikling av tjenestene og medarbeidernes kompetanse. 
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2.3 Styringsmodeller 
Rådmannen, kommunalsjefene og enhetslederne har på ulike fullmaktsnivå ansvar for å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best 

mulige resultater og kvalitet i tjenestene. De ulike oppdragene kan løses på forskjellige måter.  

Kommunen har fire ulike styringsmodeller: 

 

 

 

 

 

De fleste oppdragene ivaretas i linjen i Grimstad kommunes basisorganisasjon (linjestyring). For større oppdrag som er avgrenset i tid og omfang, slik som 

utviklings- og utbyggingsprosjekter, kan prosjektorganisering være en mer hensiktsmessig styringsform (prosjektstyring). Kommunen kan kjøpe tjenester i 

markedet fra private leverandører (kontraktstyring), eller oppdrag kan løses gjennom etablering av selskaper som kommunen eier helt eller delvis 

(eierstyring). 

De seks prinsippene for virksomhetsstyring som er beskrevet ovenfor (kapittel 2.2) gjelder alle de fire styringsmodellene. 

  

 Linjestyring 

 Prosjektstyring 

 Kontraktstyring 

 Eierstyring 

 



40/18 Internkontrollen i Grimstad kommune - 16/03455-9 Internkontrollen i Grimstad kommune : Rapport internkontroll - Overordnede ledelsesprosesser, økonomiforvaltning, personalforvaltning, anskaffelser og IKT og informasjonssikkerhet i Grimstad kommune

11 
 

3 En vurdering av internkontrollen 

3.1 Metodikk 
Rådmannen har gitt Støttetjenester i oppdrag å kartlegge status for internkontroll i kommunen innenfor de overordnede ledelsesprosesser, 

økonomiforvaltning, personalforvaltning, anskaffelser og IKT og informasjonssikkerhet. 

En har valgt å ta utgangspunkt i rapporten Internkontroll i kommuner (Price Waterhouse Coopers) som kommer med konkrete anbefalinger for 

internkontroll på disse områdene. Sammen med medarbeidere innenfor de ulike fagområdene, har en foretatt en så konkret vurdering av status som mulig 

på det enkelte område.  

Som en del av metodikken er det i tabellene som presenterer de vurderinger som er gjort, satt inn en fargekode som best beskriver i hvilken grad ting er på 

plass i forhold til anbefalingene på det aktuelle området: 

Grønn =  Ja. Dette er på plass i samsvar med anbefalingene. Kan dokumenteres. 

Gul =   Ja. Men dette er bare delvis på plass i forhold til anbefalingene. Kan dokumenteres. 

Rød =   Nei. Dette er ikke på plass i samsvar med anbefalingene. 

 

På hvert område er det lagt inn kommentarer som utdyper fargekoden og mer presist beskriver og utdyper de vurderinger som er gjort. Dette gjelder for 

kapittel 3.2 - 3.6.  

 

3.2 Overordnede ledelsesprosesser 
Gjennom de overordnede ledelsesprosesser og –dokumenter formidler rådmannen og kommunestyret sine forventninger til organisasjonen, og legger til 

rette for etterlevelse, styring og oversikt. Det handler om:  

 en avklaring av hva som er god internkontroll 

 hvilke sektorovergripende reglementer og rutiner som må være på plass 

 ledelsens overordnede risikovurdering 

 å ivareta og synliggjøre internkontrollen gjennom virksomhetsstyringen 

 å sørge for gode rapporteringsrutiner 

 følge opp tjenestene med vekt på kultur for læring og forbedring.  

 

Dokumenter som må være på plass for å ha en overordnet internkontroll: 
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Kommuneplan og –delplaner  Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen 
ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien 
er første ledd i kommunens plansystem og langsiktige samfunnsplanlegging. 
 
Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og 
revideres i valgperioden. 
 
Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument, og 
inneholder mål og strategiske valg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av 
en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides for en periode på 12 år og 
revideres hvert fjerde år. Dette skjer etter grundige prosesser, og en vurderer at 
kommunen har et godt plandokument. 

Budsjett og handlingsprogram  Handlingsprogrammet er kommuneplanens handlingsdel (Plan og bygningsloven). 
Handlingsprogrammet har et tidsperspektiv på fire år og har fokus på kommunens rolle 
og bidrag som samfunnsbygger og tjenesteyter, med vekt på tjenestene og 
organisasjonen. Budsjett og handlingsprogram viser hva kommunen har 
oppmerksomhet på. Det viser kommunens forventede ressurstilgang, investeringer og 
rammer for kommunens drift, og er kommunestyrets konkrete bestilling til rådmannen. 
Rådmannen har for 2018 levert et budsjett hvor det for første gang på mange år er 
bygd opp med utgangspunkt i de faktiske stillingsressurser i den enkelte enhet. 
Selve handlingsprogrammet bør kunne benyttes mer aktivt. Dette er det imidlertid ikke 
tradisjon for i Grimstad. Her er det et forbedringspotensial.  
Budsjett og handlingsprogram bør operasjonalisere i virksomhetsplaner for den enkelte 
enhet. 

Årsmelding  Vurderes å ha god kvalitet. Årsmeldingen for 2017 er forenklet og gjort kortere, noe 
som gir økt lesbarhet.  

Tertialrapportering  Rådmannen rapporterer hvert tertial til kommunestyret. Det rapporteres på økonomi, 
måloppnåelse, driftsrisiko, oppfølging av politiske vedtak, medarbeidere, organisering, 
status for investeringsprosjekter og selvfinans. Det vurderes at kommunen har gode og 
valide tertialrapporter som det politiske nivå er fornøyd med. 

Budsjettprosessen  Kommunestyret har ikke vært fornøyd med budsjettprosessen og vedtok i forbindelse 
med sak 17/151 «Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018 -2021» den 18.12.17 
(tekstforslag nr. 16) «Det nedsettes en politisk/administrativ gruppe som i første kvartal 
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2018 ser på rutinene for fremtidige budsjettprosesser. Det legges opp til å søke 
erfaringer bla fra KS. Arbeidet ble forankret i Formannskapet.» Det er 4 tema som har 
hatt fokus i arbeidet: 1) mer åpenhet – demokrati, 2) Mål og resultatstyring, 3) 
Budsjettprosessen og 4) Budsjettdokumentet. 
 
Sluttrapporten med justert tidsplan ble behandlet i KS 18. juni. Her ble det vedtatt at 
den fremlagte tidsplan skal legges til grunn for budsjettarbeidet for 2019. Videre skal 
rådmannen ta initiativ til en evaluering av budsjettprosessen på en samling i januar 
2019. På grunnlag av samlet erfaring skal det lages en generell mal (årshjul) for 
framtidige budsjettprosesser. 
Formannskap og tillitsvalgte skal involveres i evalueringen og utarbeidelse av mal 
 
I tillegg ble revisjonens anbefalinger angående budsjettering vedtatt innarbeidet i 
budsjettprosessen:  
- etablere et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer 
innholdet i budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte 
- etablere tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende 
årsverksstyring, hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte 
årsverk som minimum fremgår 
- umiddelbart iverksette implementeringen av dokumentasjon og rutiner som danner 
rammer for kommunens beskrivelser av internkontroll, fullmakter, ansvar og 
myndighet. 
 

Plan for periodeavslutning og 
oppfølgingsmøter 
(styringsdialogmøter) 

 Det utarbeides hvert år en plan for periodeavslutning som beskriver ansvar og frister for 
oppgaver som skal gjennomføres for hver periode (måned). Denne inneholder også 
datoer for når rådmannen, kommunalsjefer og enhetsleder skal ha gjennomført 
månedlige oppfølgingsmøter. De siste 3-4 årene har det kun i begrenset grad blitt 
gjennomført oppfølgingsmøter. Det er ikke utarbeidet plan for periodeavslutning i 
2018. Dette må lages for fremtidige regnskapsår. 

Delegeringsreglementet – politisk del  Vedtatt av kommunestyret 05.09.16 (sak KS 100/16). Avklarer på en tydelig måte 
kommunestyrets delegeringer til rådmannen. 

Delegeringsreglement – administrativ 
del 

 Kommunen tok 28.04.17 i bruk et komplett elektronisk delegeringsreglement fra 
Kommuneforlaget. Dette vurderes som hensiktsmessig og godt. 



40/18 Internkontrollen i Grimstad kommune - 16/03455-9 Internkontrollen i Grimstad kommune : Rapport internkontroll - Overordnede ledelsesprosesser, økonomiforvaltning, personalforvaltning, anskaffelser og IKT og informasjonssikkerhet i Grimstad kommune

14 
 

Administrative delegering av 
fullmakter på områdene økonomi, 
personal og innkjøp 

 Formannskapet ble orientert om rådmannens delegering av fullmakter 23.03.18. Dette 
er delegering av fullmakter fra rådmannen til lederne for alle 
kommunale enheter innenfor de administrative områdene som økonomi, personal, 
innkjøp og HMS. Ikke fullt ut implementert. 

Økonomireglementet  Vedtatt av kommunestyret 05.12.16 (sak 16/143). Vurderes som godt. 

Finansreglementet  Vedtatt av kommunestyret 27.05.13 (sak 81/13). Revidert reglement burde ha vært lagt 
fram til politisk behandling tidlig i inneværende valgperiode, slik at kommunestyret 
kunne ha vedtatt ny finansstrategi. Finansieringsreglement må legges fram til politisk 
behandling ved neste valgperiode. 

Innkjøpsreglementet  Versjon 15.03.18. Politisk vedtatt. Vurderes som godt. 

Organisasjonsstrategi og Lønnspolitisk 
plan 

 Vedtatt av kommunestyret 22.06.15 (sak 15/87) og  
Bør revideres i henhold til vedtatt planstrategi. 

Personalreglementer/personalhåndbok  Ny elektronisk personalhåndbok per 14.02.18. Vurderes som bra. 

Etiske retningslinjer og varslingsplakat 
for Grimstad kommune 

 Vedtatt i 19.06.17 (sak 17/80). Vurderes som bra. 
 

Lederavtaler  Kommunen tok i bruk lederavtaler for flere år tilbake. Har ikke vært benyttet 3-4 siste 
årene. Avtalene er nå revidert, og tas i bruk igjen i 2018. Lederavtale er en avtale 
mellom leder og overordnet leder. Lederavtalen er gjensidig forpliktende og skal 
inneholde mål og verdigrunnlag, hvilke rammebetingelser, krav og muligheter som 
gjelder for ledere og hvordan avtalen skal følges opp. Formannskapet ble orientert om 
den reviderte malen for avtaler 23.03.18. 

HMS-håndbok  Nåværende håndbok er fra 17.10.12. Håndboka er under revidering. Må revideres hvert 
år. 

Plan for kriseledelse og tilhørende 
planer 

 Planene oppdateres minst en gang per år, siste gang per juni 2018. Vurderes som bra. 

Rutiner for systematisk 
avvikshåndtering 

 Kommunen benytter Qm+. Imidlertid er det bare deler av organisasjonen som benytter 
dette systemet – hovedsakelig helse og omsorg. Hele organisasjonen må pålegges å 
bruke kommunens kvalitets- og avvikssystemet. 

Strategisk kompetansestyring  Strategisk kompetansestyring består av tre hovedelementer: 
planlegging, gjennomføring og evaluering (Lai 2004; Asplan Viak & Fafo 2010). For å 
kunne utvikle de ansattes og virksomhetenes kompetansenivå må det foreligge en 
bevisst tenkning og handling rundt kompetanseaktiviteter. Kommunen har bare til en 
viss grad dette på plass. Overordnet kompetanseplan skal utarbeides høsten 2018, og 
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legges fram til politisk behandling. Planen må revideres hvert år. Hver sektor må 
utarbeide delplaner basert på overordnet kompetanseplan. 

Arkivplan  Ny plan publisert 27.03.17. Planen er nå under revidering. 
Planen er for dårlig implementert i organisasjonen, og flere rutiner har et 
forbedringspotensial. 

Saksbehandlingssystem – P360  Ble innført 11.10.16. En egen risikovurdering som ble gjennomført (rapport 12.10.17). 
Hovedutfordringen er dokumentfangsten, dvs. at vi ikke dokumenterer det vi gjør i 
saksbehandlingssystemet, men i andre lagringsmedia. Noe dokumenteres ikke i det hele 
tatt. Dette viser at kommunen har utfordringer knyttet til korrekt saksbehandling og 
arkivering. Risikobildet er rødt. Det kan synes som dette skyldes en fastgrodd kultur 
som er vanskelig å snu. Samtidig synes det også som dette er for svakt forankret hos 
ledelsen i kommunen. En egen handlingsplan for å sikre bedre kvalitet er iverksatt. Det 
er vedtatt rutiner for kontroll og avvikshåndtering av bruken av P360. 

Datasikkerhet og personopplysninger  Grimstad har personvernerklæring som redegjør for kommunes behandling av 
personopplysninger. Ligger på kommunens nettside. Håndbok for 
informasjonssikkerhet er fra 17.12.04, og er i prinsippet «utdatert». Kommunen må ha 
sluttført sitt arbeid med å ha tilpasset sin håndtering av personopplysninger til det nye 
personvernforordning (GDPR) som trer i kraft sensommeren 18. Lovendringen krever 
nye rutiner og prosesser for bruk av persondata. Personvernombudet er på plass 
(samarbeid med andre kommuner i Agder). 

 

Det å ha dokumenter «på plass» for å ha overordnet internkontroll innebærer både:  

1) å utarbeide dokumentet 

2) oppdatere/ajourføre dokumentet 

3) å gjøre dokumentet kjent i organisasjonen 

4) å sikre at intensjonene med dokumentet blir fulgt.  

Når dette følges opp regelmessig med god involvering, bør rådmannen ha betryggende overordnet kontroll.  

 

Rådmannen i Grimstad har disse overordnede ledelsesprosessene og –dokumentene på plass. Flere av dokumentene gjennomgår periodiske revisjoner i 

henhold til planstrategien, og vedtas politisk. Noen strategier er ikke revidert på flere år, eksempelvis HMS-håndbok og Håndbok for informasjonssikkerhet. 

Finansreglementet bør revideres og politisk behandles i starten av en ny periode. Dette skjer ikke nå. 
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Enkelte av prosessene som er beskrevet i matrisen over har et forbedringspotensial. Dette gjelder spesielt oppfølgingsmøtene som ligger i plan for 

periodelukking og avvikshåndteringen. Det er nå tatt grep for å forbedre budsjettprosessen.  

 

Det har ikke vært benyttet lederavtaler de 3-4 siste årene. Malen for lederavtalene ble revidert første kvartal 2018, og tas nå i bruk. Samtidig er det 

utarbeidet reglement for delegering av fullmakter fra rådmannen til lederne for alle kommunale enheter innenfor de administrative områdene som 

økonomi, personal, innkjøp og HMS. 

 

Rådmannen har for 2018 levert et budsjett hvor det for første gang på mange år er bygd opp med utgangspunkt i de faktiske stillingsressurser i den enkelte 

enhet. Dette representerer en forbedring av budsjettet. Det er et potensial i at selve handlingsprogrammet benyttes mer aktivt. 

 

Rapporteringen opp mot politisk nivå vurderes som god og valid. Rådmannen leverer gode tertialrapporter og gode årsmeldinger (inklusive regnskap).  

 

Det er et betydelig potensial i at sentrale styringsdokument implementeres bedre og benyttes mer aktivt i organisasjonen. Dette gjelder eksempelvis 

arkivplan, organisasjonsstrategien og beredskapsplanen. 

 

Kommunen har en betydelig utfordring i forhold til de nye personvernforordning (GDPR) som trer i kraft sensommeren 2018. Det jobbes imidlertid godt med 

å få på plass rutiner og prosesser for bruk av persondata. 

 

Bruken av kommunens saksbehandlingssystem (P360) vurderes som den mest kritiske av de overordnede ledelsesprosessene. Den risikovurderingen som 

ble gjennomført i oktober 2017 understøtter dette. En egen handlingsplan som er iverksatt vil endre risikobildet. Dette vil imidlertid ta tid, og en vil 

sannsynligvis bruke et par år på å komme over i gul sone. Statistikken for dokumentfangst fra i 2016-2018 for perioden jan-august viser: 

2016: 29 403 

2017: 42 646 

2018: 43 311 

Økningen fra 2016 til 2017 skyldes i all hovedsak import av dokumenter fra Visma fly skole. Oversikten viser altså ingen reell økning i dokumentfangsten fra 

2016 til 2018. Dette til tross for at det er investert mye ressurser i opplæring og veiledning for å øke bevisstheten om lovkrav og plikter til å dokumentere 

kommunens virksomhet. 
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3.3 Vurdering av anskaffelser 
 

Anskaffelser Farge Kommentarer 

Kommunen bør ha tydelige retningslinjer for anskaffelser som bl.a. skiller 
mellom rammeavtaler, direkteanskaffelser og avrop på rammeavtaler. 
Retningslinjene bør også ha beløpsgrenser for å skille mellom ulike typer 
anskaffelser. 

 Det henvises her til kommunens innkjøpsreglement 
kapittel 3, 4 og 5, hvor de forhold som fremkommer i 
venstre kolonne vurderes å være fullt ut ivaretatt. 

Ansvar og roller i anskaffelsesprosessen må tydelig defineres. I særlig 
grad er det viktig å tydelig angi hvilke anskaffelser som skal gjøres av 
resultatenheter selv og hvilke som skal gjøres av stab. Evt. i hvilke tilfeller 
stab skal involveres/gi råd. 

 Det henvises her til kommunens innkjøpsreglement 
kapittel 3, 4 og 5, hvor de forhold som fremkommer i 
venstre kolonne vurderes å være fullt ut ivaretatt. 

Prosesseieransvar for anskaffelsesprosessen bør tydeliggjøres (ansvar for 
policy og rutiner, så vel som ansvar for kontroller for å sikre etterlevelse 
av prosess og inngåtte avtaler). 
 

 Det henvises her til kommunens innkjøpsreglement 
kapittel 3, 4 og 5, hvor de forhold som fremkommer i 
venstre kolonne vurderes å være fullt ut ivaretatt. 

Kommunen bør lage et system for oppbevaring og tilgjengeliggjøring av 
rammeavtaler. 

 
 
 

Det henvises her til kommunens innkjøpsreglement 
kapittel 3, 4 og 5, hvor de forhold som fremkommer i 
venstre kolonne vurderes å være fullt ut ivaretatt. Pliktig 
arkiv- og journalføring fremgår av avsnitt 4.4. 

Kommunen bør lage et system for kontraktsoppfølging og håndtering av 
endringsordrer og tilleggsarbeider. Dette området bør behandles spesielt 
gjennom utforming av særskilte krav til kontrollaktiviteter som reduserer 
risikoen til et akseptabelt nivå. 

 Det henvises her til kommunens innkjøpsreglement 
kapittel 5, hvor de forhold som fremkommer i venstre 
kolonne vurderes å være fullt ut ivaretatt. Relevante 
avsnitt er 5.2 og 5.6. 

Kommunen må ha kontrollaktiviteter i tilknytning til bestilling, 
varemottak og utbetaling for å redusere risiko for korrupsjon, misligheter 
og budsjettoverskridelser. De bør bl.a. ha rutiner for kontroll av faktura 
mot kontraktsvilkår, bestilling og faktisk leveranse. 

 Det henvises her til kommunens innkjøpsreglement 
kapittel 5, hvor de forhold som fremkommer i venstre 
kolonne vurderes å være fullt ut ivaretatt. Relevante 
avsnitt er 5.5 til og med 5.10. 
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Grimstad kommune har i mange år hatt et politisk vedtatt innkjøpsreglement med definert roller i arbeidet med å foreta anskaffelser. Disse rollene har blitt 

ytterligere tydeliggjort gjennom dokumentet Administrative delegering av fullmakter på områdene økonomi, personal og innkjøp. Imidlertid har kommunen 

opplevde flere eksempler på at etterlevelsen av reglementet ikke har vært på plass. Sannsynligvis bør kommunen etablere enda bedre overordnede rutiner 

som sikrer en systematisk kontroll av at innkjøpsreglementet følges. Selv om innkjøpsreglementet plasserer et tydelig ansvar for oppfølging av den enkelte 

anskaffelse hos en kontraktsansvarlig, gir dettet ikke nødvendigvis tilstrekkelig sikkerhet for at reglementet følges. Det er derfor behov for interne kontroller 

med at dette faktisk skjer. 

 

3.4 Vurdering av IKT – Styring og Informasjonssikkerhet 
 

IKT-styring og informasjonssikkerhet Farge Kommentarer 

Kommunene bør ha en tydelig overordnet IKT strategiplan som angir 
retning for IKT-området. 

 GK har hatt en IKT-strategi gjeldende fra 2014-2017. Ny 
IKT-strategi planlegges utformet i løpet av 2018, gjeldende 
fra 2019. Denne skal vedtas politisk. 
Det er utformet en egen digitaliseringsstrategi for IKT 
Agder-samarbeidet, denne er ikke politisk behandlet.  

Innen IKT-området er det behov for tydelige retningslinjer og rutiner som 
dekker områdene sikkerhet, forvaltning og drift, endringshåndtering, 
samt overvåkning av etterlevelse. Her bør inngå tydelig fordeling av roller 
og ansvar mellom IKT-staben (sentral IKT-enhet) og enhetene 

 Forholdet mellom IKT Agder og kommunens interne IKT-
funksjon (sentralt IKT-team) er regulert i SLA med IKT 
Agder. Det mangler oppdaterte retningslinjer for 
enhetene og den enkelte ansattes ansvar og 
handlingsrom. Nytt IKT-reglement er under utarbeidelse, 
og vil bli ferdigstilt i 2019.  
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IKT-stab bør gi retningslinjer som dataeier i enhetene skal 
følge/operasjonalisere. Dataeier må ha ansvaret for kvalitet og tilgang, 
men kan i den sammenheng få bistand fra IKT-staben. Etterlevelsen av 
personvernlovgivningen må sikres. 

 IKT-teamet og de systemansvarlige for fagsystemene har 
ansvar for at det er utarbeidet rutiner for datasystemer og 
håndtering av person- og virksomhetsinformasjon. For de 
større fagsystemene ivaretas dette i felles forvaltning 
(forvaltningsgrupper og forvaltningsledelse) og felles 
prosjekter i IKT Agder-samarbeidet.  
Pr i dag er det ikke klare nok retningslinjer på alle 
områder, bl.a. i forbindelse med lagring og overføring av 
personinformasjon, samt at rutiner for 
databehandleravtaler ikke har vært forankret tydelig nok. I 
arbeidet med å gjøre kommunen klar for ny 
personvernlovgivning (GDPR) sensommeren 2018, er 
Grimstad kommune med i felles GDPR-prosjekt i IKT 
Agder-samarbeidet. Prosjektet utarbeider bl.a. GAP-
analyse og anbefalinger for hvilke tiltak kommunen bør 
iverksette for å være tilpasset den nye personvernloven. 

Alle nyansatte bør signere kommunens IKT-reglement, reglement for 
bruk av e-post og taushetserklæring. Denne prosessen kan forestås av 
IKT-staben. 

 Det mangler rutiner for gjennomgang og signering av IKT-
reglement i forbindelse med introduksjon av nyansatte. 
Dette bør følge samme prosedyre som signering av 
arbeidsavtale og taushetserklæring.  

Datakvalitet er en utfordring for mange kommuner. Kommunene bør 
etablere masterdata ett sted, i stedet for å ha mange datakilder med 
risiko for at oppdateringer ikke kommer over i andre kildesystemer 

 I GK er masterdata etablert, både når det gjelder ansatte, 
elever og foresatte. Det er fortsatt utfordringer med 
datasystemer som ikke henter data fra masterdata, f.eks. 
telefonisystemet Trio og kulturskoleprogrammet 
SpeedAdmin. Dette øker risikoen for at informasjon er 
utdatert/feil og evt. også overskriver oppdatert 
informasjon som følge av integrasjoner.  

Kommunene må etablere tilgangskontroller som sikrer at nyansatte får 
nødvendige tilganger, men like viktig er det at tilgangene fjernes når 

 For noen fagsystemer vil tilganger gis som følge av den 
ansattes rolle i organisasjonen, noen tilganger kan tildeles 
av leder via brukerportalen, og en hel del tilganger må 
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ansatte slutter. Tilganger må overvåkes og vedlikeholdes, og 
endringslogger må gjennomgås jevnlig. 

fortsatt tildeles manuelt. Rutiner for tildeling og 
tilsvarende fjerning av tilganger fungerer i varierende 
grad.  
I IKT-strategi 2014-2017 var et av tiltakene «Innføre 
sertifiseringsordninger i IKT-opplæring som gis til 
ansatte». Tanken var å sikre at ansatte får nødvendig 
opplæring i fagsystemer. Dette tiltaket er ikke 
gjennomført.    

Det er behov for tydeligere kommunikasjon knyttet til bruk av sensitiv 
informasjon i fagsystemer. Personer beveger seg ofte mellom ulike 
systemer som har ulike sikkerhetsnivå, og mange er ikke tilstrekkelig 
oppmerksom på de ulike nivåene. 

 Det gis i all hovedsak intern opplæring innen de sektorene 
og enhetene som håndterer sensitiv informasjon. Mange 
ansatte har mangelfull kunnskap om hva som klassifiseres 
som sensitiv informasjon, og hva kravene er til behandling 
av slik informasjon. Det er behov for mer opplæring og 
tydelige rutiner på dette området. 
 
Det er gjennomført en ROS-analyse av skanning til sensitiv 
sone i Public 360 og håndteringen av dokumenter med 
personsensitiv informasjon ved dokumentsenteret i AKST 
(rapport 23.04.18). Vurderingen viser at det er flere sider 
ved håndteringen av dokumenter som har høy grad av 
risiko. Risikobilder er rødt. Aller størst risiko for at 
personsensitiv informasjon kan komme på avveie er 
knyttet til den sårbarheten lokalitetene til 
dokumentsenteret har, og til budtjenesten i 
dokumentsenteret. Det er også stor risiko knyttet til fysisk 
mottak av dokumenter som inneholder personsensitive 
opplysninger, og til registrering og fordeling av 
dokumenter til saksbehandlere og ledere. 
Dokumentsenteret iverksetter tiltak for å redusere 
risikoen. 

Ved innføring av nye IKT-systemer, bør kommunen gjennomføre en 
risikovurdering av den aktuelle prosessen. På områder med høy risiko, 
bør kommunen vurdere å etablere automatiserte kontroller. 

 I felles anskaffelser i IKT Agder-samarbeidet er 
risikovurderinger ivaretatt som del av prosjektet. Rutiner 
og krav til risikovurderinger er ikke tilstrekkelig kjent i 
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organisasjonen, dermed er enkelte fagsystemer og IKT-
løsninger tatt i bruk uten at dette er avklart med IKT-
team/IKT Agder. For disse mangler det derfor oversikt 
over risikovurderinger.  

 

Det er to forhold som vurderes kritisk på IKT- området. Som tabellen over viser er det ikke pr i dag klare nok retningslinjer på alle områder, bl.a. i forbindelse 

med lagring og overføring av personinformasjon, samt at rutiner for databehandleravtaler ikke har vært forankret tydelig nok. For å gjøre kommunen klar 

for personvernlovgivning (GDPR) sensommeren 2018, er kommunen med i felles GDPR-prosjekt i IKT Agder-samarbeidet. Kommunen mangler rutiner for 

gjennomgang og signering av IKT-reglement i forbindelse med introduksjon av nyansatte. 

Forholdet mellom IKT Agder og kommunens interne IKT-funksjon (sentralt IKT-team) er regulert i SLA-avtale med IKT Agder, og får i vurderingen fargekode 

grønn. 

De øvrige IKT-områdene som er vurdert er bare delvis på plass i forhold til anbefalingene fra Price Waterhouse Coopers. Kommunen mangler blant annet en 

oppdatert IKT-strategi. Videre er det utfordringer knyttet til masterdata, tilgangsstyring, håndtering av sensitiv informasjon og oppfølging av tiltak 

utarbeidet gjennom risikovurderinger. 

Ved å iverksette adekvate tiltak for å redusere sårbarheten ved håndtering av personsensitiv informasjon i Public360 og i lokalene til dokumentsenteret, vil 

risikobildet endre seg betydelig, og risikoen vil bevege seg fra rød til gul sone for de mest kritiske områdene i risikoanalysen. Det betyr at det fortsatt er en 

restrisiko for at personsensitiv informasjon kan komme på avveie, men sannsynligheten for at dette vil skje er redusert til laveste nivå. Det vises også til 

kapittel 3.2. 

 

 

 

 

 

 



40/18 Internkontrollen i Grimstad kommune - 16/03455-9 Internkontrollen i Grimstad kommune : Rapport internkontroll - Overordnede ledelsesprosesser, økonomiforvaltning, personalforvaltning, anskaffelser og IKT og informasjonssikkerhet i Grimstad kommune

22 
 

3.5 Vurdering av personalforvaltningen 
 

Personalforvaltning Farge Kommentarer 

Personalområdet inkludert lønn er et område med stor iboende risiko, og 
der terskelen for vesentlighetsbetraktninger knyttet til feil er spesielt lav. 
Dette medfører at et minimum av kontrollaktiviteter bør innføres 
uavhengig av kommunens størrelse og organisering. Innen lønn må det i 
tillegg være en tydelig ansvarsdeling mellom hhv. personal, økonomi og 
enhetene. 

 ERP-system har innebygde arbeidsflyter som ivaretar 
kontrollfunksjon for områder innenfor personalområdet. 
Oppsett er i henhold til lov og avtaleverk, med 
kontrollfunksjoner i henhold til dette.  
 
Det ligger eks. kontroll ved utarbeidelse av arbeidsavtaler, 
hvor stillingskoder kobles mot rett årslønn i forhold til den 
enkeltes ansiennitet. Arbeidsavtale sendes deretter på 
arbeidsflyt, hvor leder godkjenner og lønn kontrollerer. 
 
Oppfølging av sykemelde ivaretas ved at leder mottar 
varsel på alle oppfølgingspunkter. Avvik kan forekomme 
dersom leder «overser» varsel 
 
Arbeid med oppdatering av personalhåndbok er sluttført 
(jf. kapittel 3.2). 
 
Gjennomgang av fullmaktsmatrise og SLA avtale med AKST 
tydeliggjør ansvarsfordeling. 
 

Det må være en tydelig fordeling av roller og ansvar knyttet til 
personalforvaltning. For å sikre kvalitet, oppfyllelse av lov- og avtalekrav 
og enhetlig behandling i personalsaker, bør kommunen ha klare 
retningslinjer for når personalstaben skal kontaktes og hva som kan 
behandles desentralt ute i enhetene. 

 Fremkommer av personalhåndbok og dokumentet 
Administrative delegering av fullmakter på områdene 
økonomi, personal og innkjøp. 
Det gjenstår imidlertid et arbeid med å implementering av 
dette regelverket i organisasjonen. 
 

Internt regelverk på personalområdet bør samles i en personalhåndbok. 
Personalhåndboken bør struktureres på en oversiktlig, lettfattelig og 
brukervennlig måte. Håndboken bør rendyrkes til å inneholde de krav 

 Kommunen har egen personalhåndbok tilgjengelig på 
kommunens ansattportal, vedtatt av kommunestyret 
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innen personalforvaltning virksomhetene må forholde seg til, slik at den 
ikke er en blanding av lovkrav og veiledninger der det ikke tydelig 
framgår hva som er pålagt og hva som er anbefalt.  

14.02.18. I tillegg finnes utfyllende håndbok fra KS (KF-
infotjeneste) 
Arbeid pågår med å innarbeide kommunens interne 
håndbok i KS sin, slik at all info samles på et sted. 
Det vil også legges opp til rutiner med årlig revisjon. 

Har kommunen en HMS-perm hvor det stilles tilsvarende krav som til 
personalhåndboken? Er det etablert klare krav til og rutiner for 
oppdatering og vedlikehold av HMS-permen, og blir disse etterlevd? 

 Håndboka er under revidering. Nåværende versjon fra 
17.10.12.  HMS-håndbok finnes i kommunens 
internkontrollsystem (QM+) 

Er rekrutterings- og opplæringsrutiner skriftlig dokumentert, slik at man 
sikrer ensartethet og god kvalitet. 

 Elektronisk prosess som ivaretar helheten. Beskrivelse av 
prosess finnes i personalhåndbok. 
Det er utarbeidet et eget introduksjonsopplegg for ledere. 
Eksisterer ikke felles opplegg for introduksjon av 
nytilsatte. Dette ivaretas med varierende kvalitet ute i 
sektorene og enhetene. 
  

Er det etablert kontrollaktiviteter på følgende risikoområder? 
- ansettelsesprosessen 
- lønnsfastsettelse 
- registrering av fast og variabel lønnsdata 
- tilgang til lønnssystem 
- lønnskjøring og lønnsutbetalinger 

 Generelt om lønnsfastsettelse: HR setter rammer for 
avlønning ved ansettelser. Lønn kontrollere og kontakter 
HR dersom det kommer avvik på lønn i henhold til 
stillingskoder. 
 
I forbindelse med lønnsforhandlinger gjennomføres 
kontroll av lønn til den enkelte. 
 
Avvik kan fremkomme ved at leder innvilger lønn utover 
hva som er gitt fullmakt til. Det kan også forkomme at 
ansiennitet beregnes feil, slik at det blir feil på lønn. 
 
Tilgang til lønnssystem er styrt ut fra roller og 
tilgangskontroll. Kun lønn som har tilgang til 
lønnssystemet (PAGA). 
 
Leder/merkantile har tilgang til å registrere timer/variabel 
lønn. Arbeidsavtaler mv. for ansatte på egen avdeling.  
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Ansettelsesprosess: ved ansettelse kommer det inn 
kontrakter som kontrolleres av lønn. Ved spørsmål sendes 
skjema tilbake til innsender for mer info/korrigering, 
deretter godkjennes det og overføres til lønnssystemet. 
 
Lønnsfastsettelse: Det er leder med personalansvar som 
fastsetter lønnen til den ansatte.  Når skjema kommer inn 
til lønn, blir dette kontrollert, og der hvor det er store 
avvik på lønn i henhold til avtaleverk, sendes spørsmål til 
Støttetjenester (HR), alternativt tilbake til innsender av 
skjema, for kontroll på at innmeldte data er riktig. 
 
Registrering av faste lønnsdata: Dette sendes inn via HR-
portalen av merkantil/leder, og disse blir attestert og 
anvist før de sendes inn via HR-portalen. Kontrolleres av 
lønn før det kommer inn i lønnssystemet. 
 
Registrering av variable lønnsdata: Disse registreres i HR-
portalen, og attesteres og anvises ute av merkantile/leder.  
Disse skjema sendes rett inn i lønnssystemet når skjema er 
anvist. Ingen kontroll fra lønn her. 
I tillegg har «helse» et forsystem hvor det attesteres og 
anvises før filen fra dette systemet sendes til 
systemleverandøren, slik at de får denne med til 
prøvelønnskjøring. 
 
Tilgang til lønnssystemet: Det er kun lønnsmedarbeidere 
som har tilgang til lønnssystemet. Den ansatte på lønn, 
har kun lesetilgang til egne data i lønnssystemet, og kan 
ikke foreta noe selv der, korrigeringer går via HR-portalen 
og skjema der, på lik linje som alle andre ansatte. 
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Lønnskjøring av prøvelønn: Ansatte på lønn gjennomgår 
og godkjenner innsendte skjema som skal være med på 
lønnskjøringen.  Det kjøres en prøvelønn – dette tilsvarer 
en ordinær lønnskjøring, men denne kjøringen produserer 
en rekke filer som gjennomgås for å kontrollere det som 
ligger til rette for hovedlønnskjøringen.  Her fanger en opp 
høye/lave utbetalinger, oversikt og kontroll av tillegg og 
trekk samt manglende kontonummer. I tillegg «trigger» 
prøvelønn rapporter som er tilgjengelig i HR-portalen, slik 
at ledere/merkantile kan ta ut liste på sin organisasjons-id, 
og sjekke at lønnen ser riktig ut.  Hvis det oppdages feil, så 
meldes dette til lønn, slik at en kan korrigere og rette opp 
før hovedlønnskjøringen. 
 
Lønnskjøring av hovedlønn: Dette er «endelig 
lønnskjøring», men det foretas kontroll også her, i 
hovedsak mot høy/lav utbetaling og kontonummer. Men 
også sjekk i forhold til de kontroller som ble gjennomført 
ved prøvelønn, for å sikre at korrigeringer er blitt riktige. 
 
Lønnsutbetaling: Når hovedlønn er kjørt, så bestilles det 
hovedbokbilag i systemet via utbetalingsadministrasjon, 
dette overføres automatisk til regnskap. Det tas også ut 
remitteringsbilag som er generert i 
utbetalingsadministrasjonen, og dette benyttes som bilag 
inn til regnskap for å kunne godkjenne beløp til utbetaling 
i banken. Bilaget signeres av den på lønn som har hatt 
ansvar for lønnsfilene, og det signeres av den på regnskap 
som har godkjent dette i banken. Bilaget arkiveres på 
lønn. 
 
Reiseregninger: Også disse kjøres av systemleverandøren.  
Det produseres filer som gjennomgås på lik linje som ved 
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lønnskjøring, men da i mindre målestokk da det kun er 
reiseregninger. Bilag inn mot regnskap og bank er på 
samme måte som ved hovedlønn. 
 
Det skal gjennomføres en risikovurdering av timelønn. 

 

De tre første områdene i personalforvaltningen som omtales i tabellen over vurderes å være på plass, men det gjenstår noe implementering i 

organisasjonen. Det nye ERP-system har innebygde arbeidsflyter som ivaretar kontrollfunksjon for områder innenfor personalområdet. Oppsett er i henhold 

til lov og avtaleverk, med kontrollfunksjoner i henhold til dette. Det er tydelig fordeling av roller og ansvar knyttet til personalforvaltningen, og dette 

fremkommer av personalhåndbok og dokumentet Administrative delegering av fullmakter på områdene økonomi, personal og innkjøp. Internt regelverk på 

personalområdet er samlet i en personalhåndboks som er strukturert på en oversiktlig, lettfattelig og brukervennlig måte. Denne ligger tilgjengelig på 

kommunens ansattportal. 

Kommunens håndbok på HMS-området er fra 2012. Denne er imidlertid under revidering. 

Rekrutterings- og opplæringsrutiner er delvis skriftlig dokumentert. Selve rekrutteringsprosessen er ivaretas elektronisk, og beskrives også i 

personalhåndboka. Det er utarbeidet opplegg for introduksjon av ledere, men mangler delvis for andre ansatte. 

På risikoområdene ansettelsesprosessen, lønnsfastsettelse, registrering av fast og variabel lønnsdata, tilgang til lønnssystemet og lønnskjøring og 

lønnsutbetalinger er det etablert kontrollaktiviteter. Imidlertid er det risiko knyttet til timelønn. Denne fastsettes på ulike måter gjennom ulike system. Det 

skal her gjennomføres en risikovurdering. 
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3.6 Vurdering av økonomiforvaltningen 
 

Økonomiforvaltning Farge Kommentarer 

Det er viktig at rolle- og ansvarsfordelingen er tydelig både innad i 
økonomistab (herunder mellom økonomi og lønn), samt mellom 
økonomistab og enhetene i kommunen. 

 Økonomistab har over tid hatt flere ansatte i sykefravær. Dette 
har gitt behov for å utføre andres arbeidsoppgaver og det har 
vært lite tid til mer enn det prekære. Mellom økonomistab og 
AKST er det noe behov for tydeligere arbeidsdelinger. På sektor- 
og enhetsnivå har det vært mye utskiftinger i ledelsen og til dels 
også i merkantil bemanning. Det er også her behov for 
tydeligere rolle- og ansvarsfordeling mellom økonomistab og 
sektorene/ enhetene. 

Kommunene må etablere rutinebeskrivelser på de viktigste 
økonomiprosessene, som bør inneholde beskrivelse av kontrollaktiviteter 
på områder med høy risiko. Prinsippet om arbeidsdeling må ivaretas, og 
kontrollutførelsen må kunne dokumenteres. Ansvaret for å gjennomføre 
kontrollen må tydelig angis. 

 Mener at dette feltet i prinsippet er ivaretatt. Men 
bemanningen i økonomistab er stram, slik at den er sårbar for 
fravær (jfr. forrige pkt.). I tillegg har innføringen av ny ERP-
løsning (lønn, økonomi, regnskap) i 2017 vært mer 
arbeidskrevende enn tiltenkt. 

Omfang av etablerte kontrollaktiviteter bør være basert på lokal 
risikovurdering, men vi vil påpeke at følgende områder har høy iboende 
risiko og derfor bør vurderes særskilt: årsavslutning, kontantkasser og 
kredittkort, eiendeler (forvaltning, salg og kassasjon), finansforvaltning, 
bestilling, varemottak, fakturakontroll, attestasjon og anvisning, samt 
utbetalinger. 

 Omfanget av kontanter/kontantkasser er sterkt redusert de 
senere år. I likhet med bruken av kontanter i resten av 
samfunnet. Kredittkort brukes også helt marginalt. Eksempel på 
bruk av kredittkort er det når barnehager må handle mat til 
barna på butikker, og disse butikkene ikke lengre tilbyr å sende 
fakturaer, men tilbyr kredittkortløsninger. Når det gjelder 
lønnsutbetaling og fakturaer, så er det i realiteten 4 ledd for 
hver av disse. For variabel lønn (timelister, overtid osv.) så er det 
den ansatte selv som legger dette inn i HR-portalen. Deretter går 
den til attestasjon, og så til anvisning før AKST/lønningskontor 
foretar utbetalingen. For fakturaer, se nedenfor. 

Kommunene må etablere kontrollaktiviteter i tilknytning til utbetaling av 
lønn og betaling av fakturaer. Prinsippet om arbeidsdeling må ivaretas, 
ingen utbetalinger bør foretas uten at to personer har godkjent 
utbetalingen. 

 Dette feltet er ivaretatt. Fakturaer må både attesteres og 
anvises (2 forskjellige personer). I tillegg mottaksregistreres 
fakturaer av AKST og utbetalingen, etter anvisning, ivaretas av 
AKST. I praksis er det derfor 4 ledd involvert før en faktura er 
utbetalt. 

Internkontrollen til kommunen må omfatte finansforvaltningen og være 
tilpasset den risikoen som finansreglementet åpner for å ta. 

 Dette feltet er ivaretatt. 
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De to siste områdene vurderes å være godt ivaretatt – utbetalinger av lønn og betaling av fakturaer, samt finansforvaltningen. De andre områdene under 

økonomiforvaltningen er ivaretatt. Imidlertid har lav bemanning og mye bruk av ressurser på ulike prosjekt utgjort en viss risiko for at kontrollaktiviteter ikke 

er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Det er behov for å tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen mellom økonomistaben og AKST, og økonomistaben og 

enhetene i sektorene. 
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4 Oppsummering og anbefalinger 
 

I det følgende presenteres en overordnet oppsummering og anbefalinger: 

A. Gjennomgangen av status for internkontroll i kommunen innenfor de overordnede ledelsesprosesser, økonomiforvaltning, personalforvaltning, 

anskaffelser og IKT og informasjonssikkerhet, viser at Grimstad kommune har et godt rammevekk på plass på disse områdene. Mange sentrale 

dokumenter og prosesser har vært og er under utvikling. Mange områder kodes til grønn, svært få kodes til rød. De områdene som kodes til gul har 

et forbedringspotensial, eksempelvis fordi det kreves en revisjon, de er under utvikling etter å ha blitt evaluert, prosesser blir ikke godt nok fulgt 

opp, det mangler delvis rutiner eller fordi sentrale styringsdokumenter ikke er godt nok implementert i organisasjonen. Det er med andre ord riktig 

å konkludere med at rådmannen har intern kontroll på de overordnede ledelsesprosesser. 

 

Kommunen har en god overordnet policy for internkontroll som bygger på internasjonale anerkjente prinsipper. Policyen definerer tydelig de 

overordnede føring og prinsipper for arbeidet med internkontroll, samt roller ansvar ledere, ansatte og støttetjenester har for internkontroll i 

kommunen. Internkontrollen inngår sammen med målstyring, risikostyring og utvikling i rådmannens styringssystem (jf. kapittel 2).  

Anbefaling 1: Ansvarlige for de ulike fagområdene tar utgangspunkt i vurderinger som er gjort i denne rapporten, og legger en plan der dette 

mangler for å ta området opp til grønn kode. 

Anbefaling 2: I forbindelse med det årlige planarbeidet (budsjett og handlingsprogram) må ledelsen årlig fastsette ambisjonsnivået for Grimstad 

kommune sin internkontroll. Ledelsen må med bakgrunn i ambisjonsnivå, overordnet status og risikovurderinger gjennomføre 

prioriteringer og fastsette rammer for internkontrollarbeidet. Dette må skje på overordnet nivå, i den enkelte sektor og enhet. De 

vurderinger som er gjort må framgå av budsjett og handlingsprogram. Aktuelle tiltak og aktiviteter inngår i kommunens, sektorenes 

og enhetenes årshjul. 

Anbefaling 3: Kommunalsjefer og enhetsledere må i forbindelse med tertialrapporter og årsmelding rapportere om sitt arbeid med internkontroll 

innenfor sine ansvarsområder. Rådmannen rapporterer om det samlede arbeidet med internkontrollen til kommunestyret. 

B. Grimstad kommune har de overordnede ledelsesprosesser og –dokumenter på plass. Gjennomgangen som er gjort i kapittel 3.2 viser at de sentrale 

styringsdokumentene er på plass. Det som synes å være den største hovedutfordringen er å bruke saksbehandlingssystemet Public 360. Her er 

risikobildet sannsynligvis fortsatt i rød sone. Det innebærer at saksbehandling foregår utenfor Public 360, og at mange dokumenter ikke journalføres 

og arkiveres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Selv om det er gjennomført en rekke tiltak etter at risikovurderingen ble gjort i oktober 2017, 

er dert fortsatt klare indikasjoner på at kommunen har en vei å gå før dette er på et tilfredsstillende nivå. Dette vurderes som kritisk. 
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Anbefaling 4: Korrekt journalføring og arkivering i Public 360 må få et større fokus i hele ledelseslinjen. Det bør settes av mer ressurser til å følge 

opp med kompetansebygging og spesifikke tiltak i enheter hvor dette er særlig kritisk. 

 

C. Når det gjelder de andre hovedområdene som er vurdert, kan det synes som det er IKT- og informasjonssikkerhet som er det mest kritiske området. 

Dette gjelder særlig håndtering av person- og virksomhetsinformasjon.  Pr i dag er det ikke klare nok retningslinjer eksempelvis i forbindelse med 

lagring og overføring av personinformasjon, samt at rutiner for databehandleravtaler ikke har vært forankret tydelig nok. Det arbeides for å gjøre 

kommunen klar for ny personvernlovgivning (GDPR) fra sensommeren 2018. Generelt for alle områder er det behov for at en har gode system for 

oppdatering og ajourhold av sentrale styringsdokumenter, rutiner og kontroller. 

Anbefaling 5: Korrekt behandling av personsensitiv informasjon vurderes som særlig kritisk med ny personvernlovgiving. Det bør derfor 

gjennomføres risikovurderinger på fagområder og enheter der en er usikker på om en har tilstrekkelig kontroll. Ledelsen må sikre at 

rutiner kan dokumenteres på disse områdene, og at de er gjenstand for løpende oppfølging. 

Anbefaling 6: Det må legges mer vekt på å implementere de sentrale styringsdokumentene i sektorene og enhetene. Dette er et linjeansvar, men 

her må støttetjenester bistå. 

Anbefaling 7: Det må sikres at alle styrende dokumenter og rutiner har en konkret systemeier, slik at disse blir ajourholdt etter vedtatte 

retningslinjer. Dette må framgå av kommunens kvalitetssystem. 

Anbefaling 8: På kritiske områder må det etableres system for interne kontroller og oppfølging, eksempelvis anskaffelser. Basert på 

risikovurderinger og vesentlighet legges det en årlig plan for slike kontroller. 
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5 Råd for implementering av internkontroll 
 

I dette kapitlet presenteres noen råd for implementering av internkontroll basert på kommunens egen overordnede policy for internkontroll, jf. kapittel 1. 

Denne finnes på ansattportalen: http://ansattgrimstad/Documents/Planer,%20retningslinjer%20og%20rutiner/Internkontroll/Grimstad%20kommune%20-

%20policy%20for%20internkontroll%20versjon%2009%202018.pdf 

 

En strukturert tilnærming til arbeidet med etablering og forbedring av internkontroll består av en kontinuerlig prosess i seks steg: planlegging, 

risikovurdering, utforming, implementering, oppfølging og rapportering. Dette gjelder på overordnet nivå, på sektornivå eller på enhetsnivå. I det følgende 

vil en kort gjøre rede for innholdet i disse seks stegene. 

 

1. Planlegging 

Først må ledelsen (i kommunen, i sektoren, i enheten) avklare egne ambisjoner og sette seg mål for sitt arbeid med internkontrollen i planperioden. Her er 

det viktig å være realistiske, og sett mål som står i forhold til dagens status og de ressurser som en er villig til å bruke på arbeidet. Ideelt sett bør 

ambisjonsnivået defineres på overordnet nivå først – hva er rådmannens mål med forbedringsarbeidet kommende periode. Dette må gjøres kjent i 

kommunen. Det er viktig at det skapes engasjement og troverdighet ved å understreke at formålet med internkontroll er å sikre gode tjenester, samt 

å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig som lover og regler blir fulgt.  

 

2. Risikovurdering 

Avklar innledningsvis hvilket område risikovurderingen skal gjelde for, og hvem som bør delta. I denne fasen skal en vurdere hva som kan gå galt (uønsket 

hendelse) innenfor et område, og hvor sannsynlig det er at dette inntreffer. I tillegg skal en vurdere hvor galt det kan gå, altså hva konsekvensene blir hvis 

det går galt. Det kan være lurt å velge 2-3 områder i den enkelte planperiode som en tenker det er knyttet størst risiko til. Som en del av denne prosessen 

skal en vurdere hvilke forebyggende tiltak en kan iverksette for å redusere sannsynligheten for at det går galt, og hvilke konsekvensreduserende tiltak en 

skal iverksette hvis det går galt 

 

3. Utforming 

De tiltakene som er identifisert under risikovurderingen må utformes og legges inn i en handlingsplan som også viser ansvaret for hvem som skal 

gjennomføre det enkelte tiltak, tidsfrister og eventuelt behovet for ressurser. 

 

4. Implementering 

Tiltakene i handlingsplanen skal iverksettes, og må gjøres kjent for å sikre etterlevelse og ønsket effekt. 
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5. Oppfølging 

Det må skje en oppfølging av tiltakene for å sjekke ut om de etterleves og om de gir de forventede effektene. Oppfølgingen bør fortrinnsvis skje fortløpende, 

men kan også være i form av kontroller. Informasjonen en får gjennom oppfølgingen av iverksatte tiltak skal benyttes til styring, læring og forbedring. 

 

6. Rapportering 

Rapporteringen på kommunens arbeid med internkontroll skal inngå i de ordinære rapporteringsrutinene, det vil si tertialrapporter og årsmelding. I tillegg 

må vesentlige avvik og risikoer som inntreffer eller truer med å inntreffe rapporteres oppover i linjen. Det samme gjelder innspill til forbedringer av 

internkontrollen. 

 

Dokumentasjon: det er viktig at alle aktiviteter i de seks fasene blir dokumentert. 

 

KS har utgitt en veileder som heter «Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus». Den bygger på det samme rammeverket som kommunens 

system for internkontroll bygger på. Her finner en mange nyttige tips for arbeidet med internkontroll. 

http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/radmannenns_internkontroll_trykk.pdf 
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant 

ansatte og ledere i Grimstad kommune 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Grimstad kommunestyre vedtok i møte 30.01.2017 å be kontrollutvalget iverksette en 

forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad 

kommune. Kontrollutvalget behandlet og godkjente prosjektplanen i møte 27.04.2017 sak 19/17. 
 

Hensikten med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å belyse hvilket varslings- og ytringsklima som 

eksisterer blant ledere og ansatte i Grimstad kommune og om dette er i tråd med formelle krav og 

forventninger. Forvaltningsrevisjonen hadde følgende problemstillinger: 

 

1. Opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at ytringsfrihet 

og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid? 

2. Har Grimstad kommune i tilstrekkelig grad rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle 

om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i Grimstad kommune kjennskap til disse? 

3. Har ansatte og ledere tillit til at Grimstad kommune kan ivareta varslere i tråd med de kravene 

som fremgår av arbeidsmiljøloven? 

4. I hvilken grad opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at det er rom for å ytre seg om 

forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdig? 

 

 

For å besvare problemstillingen gjennomførte revisjonen en spørreundersøkelse blant alle faste ansatte 

med stillingsprosent over 50% i kommunen. Revisjonen gjennomførte i tillegg dokumentanalyse av 

aktuelle rutiner, retningslinjer og reglementer, og intervjuet sentrale personer på arbeidstaker og 

arbeidsgiversiden i Grimstad kommune.  

 

Revisjonen skriver i rapporten at den øverste administrative ledelse tydelig har signalisert at det skal være 

lov å ytre seg uten begrensning og at dette kan stimulere til at ansatte og ledere sier ifra om forhold de 

oppfatter som kritikkverdige. Arbeidsgiverrepresentantene viser en god forståelse for hva som ligger i et 

godt klima for ytringer og hvilket ansvar som faller på dem som ledere. Representantene for 

arbeidstakerne mente alle at toppledelsen i Grimstad kommune stimulerte til åpenhet, men at enkelte ytre 
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faktorer har vist seg å gi en negativ påvirkning. Videre påpeker revisor at andelen ansatte som opplever at 

arbeidsgiver aktivt arbeider for at varsling og ytring skal bli en naturlig del av arbeidsmiljøet er noe lav 

og at dette også gjelder åpne diskusjoner om kommunens etiske verdier og som er kritikkverdige forhold. 

 

Grimstad kommune har et omfattende sett med retningslinjer og prosedyrer for varsling. Kommunestyret 

vedtok reviderte etiske retningslinjer og varslingsrutiner for kommunen i møte 19.06.17. Revisjonen anså 

de nye varslingsrutinene som tilfredsstillende, men at det var enkelte deler av dokumentasjonen som er 

noe uklar med hensyn til hvem det omhandler, herunder ansatte og folkevalgte eller begge deler. 

 

Videre skriver revisor at Grimstad kommune har implementert arbeidsmiljølovens bestemmelse om 

gjengjeldelse i sine retningslinjer. Det står videre i rapporten at de ansattes tillit til at arbeidsgiver kan 

ivareta dem som varsler viser på enkelte områder at det er sviktende tillit til at varsler ivaretas på en god 

måte. 1 av 10 respondenter i spørreundersøkelsen har manglende tillit til at de kan bli ivaretatt og frykter 

represalier fra ledelsen. Av personer som har varslet om kritikkverdige forhold er det 2 av 10 som 

opplevde overveiende negative konsekvenser ved å si ifra. Revisjonen synes samlet sette dette er lite 

tilfredsstillende. 

 

På spørsmålet om i hvilken grad ansatte og ledere i kommunen opplever at det er rom for å ytre seg om 

forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdig, skriver revisor at det er flere forhold 

som tyder på at Grimstad kommune må sette inn tiltak for å bedre ytringsbetingelser både internt, men 

også eksternt. Det fremkommer i rapporten at det er mange gode tilbakemeldinger på både det interne og 

det eksterne ytringsklimaet i Grimstad kommune. Samtidig mener revisor det er grunn til å tro at 

Grimstad kommune må skape en sterkere forankring av kommunens kjerneverdier. Revisor mener at en 

god forankring og jevnlige refleksjoner omkring kommunens kjerneverdier vil kunne gi større trygghet 

spesielt i forhold til ansatte og lederes oppfatning av åpenhet som et viktig virkemiddel for ytringsfrihet 

og et godt arbeidsmiljø. 

 

Revisor kom med følgende anbefalinger til Grimstad kommune i sin rapport: 

 

- Grimstad kommune bør gjennom eksisterende og eventuelt nye arenaer opprettholde og utvikle et 

målrettet arbeid som sikrer kultur og kompetanse i tråd med de allmenne forventninger til 

ytringsfrihet og sunn varslingskultur 

-  Grimstad kommune bør vurdere tiltak som kan bidra til å sikre en solid forankring av 

kommunens kjerneverdier på arbeidsplassen, noe som antas å gi positive effekter knyttet til 

opplevelsen av å så ifra om kritikkverdige forhold uten å bli møtt med uvilje. 

- Grimstad kommune bør sikre at alle ansatte, folkevalgte og ledere gjøres kjent med kommunens 

etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Samtidig bør det vurderes om dokumentasjonen knyttet 

til dette kan samles på et sted slik at ansatte på en enklere måte kan se helheten i dette. 

Revisjonen ser i denne sammenheng verdien i at Grimstad kommune understøtter dette arbeidet 

med rutiner for «onboarding» som kan logge hvem som har gjort seg kjent med disse og hvem 

som ikke har. 

 

 

Rådmannen skrev i høringsuttalelsen til rapporten at hun var glad for at mange ansatte opplever det både 

ønsket og trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, og på den andre siden beklagde og var bekymret for at 

ansatte opplever at de ikke tør å si ifra, eller at å si ifra kan få konsekvenser. Rådmannen redegjorde også 

for en rekke tiltak som allerede er iverksatt for å styrke åpenhet for ytring og god oppfølging av 

varslinger. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget registrer at mange ansatte i kommunen opplever at det er trygt å varsle og ytre seg om 

kritikkverdige forhold. Samtidig er det ansatte som lar være å varsle i frykt for konsekvenser, eller at de 

oppfatter at leder ikke tilrettelegger for ansattes mulighet til å melde fra om kritikkverdige forhold. 

Rådmannen har igangsatt flere tiltak for å sikre et godt varslings- og ytringsklima i kommunen, og 

rapporten vil være et viktig bidrag for det videre arbeid. 
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Kontrollutvalget ønsker å fremheve viktigheten av at både administrasjonen og kommunestyret må jobbe 

sammen for å sikre et godt varsling og ytringsklima i kommunen.  

 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i 

Grimstad kommune til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens observasjoner og 

anbefalinger i rapporten. 

 

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og arbeidet med å sikre et godt 

varslings- og ytringskima i kommunen innen oktober 2018.» 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets forslag til vedtak. 

 

 

Saksopplysninger: 
Rådmannen er bedt om å gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan kommunen har fulgt 

rapporten og de anbefalinger som rapporten ga. Denne vil bli ettersendt eller lagt frem i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ikke kommet med forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering. 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 

 



41/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune - 17/05311-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON FOR KONTROLLUTVALGET I GRIMSTAD KOMMUNE 

VARSLINGS- OG YTRINGSKLIMA 

BLANT ANSATTE OG LEDERE I  

GRIMSTAD KOMMUNE 
AUST-AGDER REVISJON IKS, AUGUST 2017 



41/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune - 17/05311-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 2017

  1 

 

 

 

INNHOLD 

 

1. SAMMENDRAG ............................................................................................................................................ 3 

2. INNLEDNING .............................................................................................................................................. 10 

3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING ....................................................................... 12 

3.1. FORMÅL ............................................................................................................................................ 12 

3.2. PROBLEMSTILLINGER ................................................................................................................... 12 

3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING ............................................................ 13 

4. PROBLEMSTILLINGER ............................................................................................................................. 17 

4.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING ......................................................................................................... 17 

4.1.1. REVISJONSKRITERIER ............................................................................................................... 17 

4.1.2. FAKTA ........................................................................................................................................... 20 

4.1.3 REVISORS VURDERINGER ........................................................................................................ 25 

4.2. ANDRE PROBLEMSTILLING .......................................................................................................... 27 

4.2.1. REVISJONSKRITERIER ............................................................................................................... 27 

4.2.2. FAKTA ........................................................................................................................................... 28 

4.2.3. REVISORS VURDERINGER ........................................................................................................ 35 

4.3. TREDJE PROBLEMSTILLING ......................................................................................................... 39 

4.3.1. REVISJONSKRITERIER ............................................................................................................... 39 

4.3.2. FAKTA ........................................................................................................................................... 40 

4.3.3. REVISORS VURDERINGER ........................................................................................................ 44 

4.4. FJERDE PROBLEMSTILLING ......................................................................................................... 46 

4.4.1. REVISJONSKRITERIER ............................................................................................................... 46 

4.4.2. FAKTA ........................................................................................................................................... 47 

4.4.3. REVISORS VURDERINGER ........................................................................................................ 53 



41/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune - 17/05311-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 2017

  2 

 

 

 

5. REVISJONENS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER ...................................................................... 56 

5.1  KONKLUSJON ................................................................................................................................... 56 

5.2  ANBEFALINGER............................................................................................................................... 57 

5.3 RÅDMANNENS KOMMENTAR ...................................................................................................... 57 

6.  LITTERATUR ......................................................................................................................................... 60 

7.  VEDLEGG ............................................................................................................................................... 61 

VEDLEGG 1 – INTERVJUGUIDE ARBEIDSGIVERREPRESENTANTER ............................................ 61 

VEDLEGG 2 – INTERVJUGUIDE ARBEIDSTAKERREPRESENTANTER ........................................... 62 

VEDLEGG 3 – SPØRREUNDERSØKELSE BLANT ANSATTE OG LEDERE I GRIMSTAD 

KOMMUNE – VARSLINGS- OG YTRINGSKLIMA ................................................................................ 63 

 

 

 

 

 

  



41/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune - 17/05311-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 2017

  3 

 

 

 

1. SAMMENDRAG 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Varslings- og ytringsklima blant ledere og ansatte i 

Grimstad kommune» har hatt til hensikt å belyse hvilket varslings- og ytringsklima som 

eksisterer blant ledere og ansatte i Grimstad kommune, og om dette er i tråd med de formelle 

krav og forventninger som legges til grunn gjennom revisjonens kriterier.  

Prosjektet ble gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden mai – august 2017 etter 

bestilling fra kontrollutvalget i Grimstad.  

Revisjonen har etter bestilling fra kontrollutvalget i Grimstad lagt til grunn fire overordnede 

problemstillinger: 

 

1) Opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at 

ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid? 

2) Har Grimstad kommune i tilstrekkelig grad rutiner som legger til rette for at 

ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i Grimstad 

kommune kjennskap til disse? 

3) Har ansatte og ledere tillit til at Grimstad kommune kan ivareta varslere i tråd 

med de kravene som fremgår av arbeidsmiljøloven? 

4) I hvilken grad opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at det er rom for å 

ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdige? 

Revisjonen har i sitt arbeid med rapporten lagt til grunn et sett med kriterier for å kunne 

besvare problemstillingene. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsprosjekter skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 

skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. 

Eksempler på dette er lover, forskrifter, politiske vedtak, mål og føringer samt anerkjent teori. 

Sentrale kriterier i dette prosjektet har vært Norges grunnlov, arbeidsmiljøloven, 

kommuneloven, menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 10 og kommunens egne 

rutiner og retningslinjer.  

Faktagrunnlaget er de resultater som følger av revisjonens datainnhenting basert på ulike 

metodiske tilnærminger. Sentralt for dette prosjektet har vært en omfattende 

spørreundersøkelse som ble sendt ut til et stort utvalg bestående av ledere og ansatte i 

Grimstad kommune. Videre er det gjennomgått ulik dokumentasjon utarbeidet av kommunen 

hvor etiske retningslinjer, HMS-håndbok og kommunens reviderte varslingsrutiner har stått 

sentralt. Det er også gjennomført flere intervjuer som har hatt til hensikt å supplere og 

nyansere de resultater som har fremkommet fra spørreundersøkelsen. 
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Problemstilling 1 – Ytringsfrihet og varsling, en naturlig del av arbeidsmiljøarbeidet i 

Grimstad 

Den enkeltes ytringsfrihet står sterkt i Norge og er grunnlovsfestet med enkelte begrensninger. 

I saker som omhandler arbeidsgivers syn er det normalt etablerte rammer for hvordan slike 

uttalelser skal gis gjennom skriftlige rutiner og/eller prosedyrer. Ytringsklima er nært koblet 

til begrepet «arbeidsmiljø». I Arbeidsmiljøloven trekkes det frem viktigheten av at 

arbeidstakere involveres til medvirkning ved utforming, gjennomføring og oppfølging av 

virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, samt medvirke til 

gjennomføring av iverksatte tiltak for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Videre fremgår 

det av varslingsveileder utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet at 

det er arbeidsgivers ansvar å sørge for åpenhet og god intern kommunikasjon i virksomheten, 

hvor arbeidsgiver aktivt skal bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av 

virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.  

Den øverste administrative ledelse i Grimstad kommune har tydelig signalisert at det skal 

være lov å ytre seg uten begrensninger. Dette danner grunnlag for en forventning om at det 

utvikles en kultur som preges av åpenhet omkring det å kunne uttale seg fritt uten frykt for 

negative konsekvenser, samt stimulere til at ansatte og ledere sier ifra om forhold de oppfatter 

som kritikkverdige. Resultater fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut til ansatte og ledere i 

Grimstad kommune viser at det er i overkant 6 av 10 ansatte som i en eller annen grad sier seg 

enige i at arbeidsgiver aktivt arbeider for at ytringsfriheten blir en naturlig del av 

arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Når det kom til påstanden om arbeidsgiver arbeider aktivt 

for at varsling blir en naturlig del av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, er det litt over 

halvparten som i en eller annen grad er enige i en slik påstand.  

I de intervjuer som ble gjennomført, viste arbeidsgiverrepresentanter god forståelse for hva 

som ligger i et godt klima for ytringer og varsling og hvilket ansvar som hviler på 

administrasjon med hensyn til at ledere i kommunen bør gå foran som gode forbilder i 

arbeidet med disse temaene. Arbeidstakerrepresentantene som ble intervjuet mente alle at 

toppledelsen i Grimstad kommune stimulerer til åpenhet, men at det er enkelte ytre faktorer 

som har vist seg å gi en negativ påvirkning på denne åpenheten. Det blir pekt på at forhold 

som diskuteres i det offentlige og som i utgangspunktet dreier seg om sak, har en tendens til å 

bli en diskusjon om person. Når det kommer til oppfatninger blant de som er intervjuet knyttet 

til klima for varsling, opplever de fleste at det er rom for å si ifra om forhold som kan anses å 

være kritikkverdige. En av respondentene mente imidlertid at Grimstad kommune ikke har 

noe godt varslingsklima og utdypet dette med at det i manglende grad eksisterer rutiner, 

kompetanse og kultur knyttet til varsling.  
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Grimstad kommune har utarbeidet et sett med verdier; åpenhet, redelighet, respekt og mot. 

Revisjonen stilte i sin spørreundersøkelse spørsmål om ansatte og ledere opplever å ha åpne 

diskusjoner om temaer som omhandler disse verdiene. Det var noe over halvparten av de som 

besvarte spørreundersøkelsen som i en eller annen grad var enige i dette. En forutsetning for å 

lykkes med en implementering av disse verdiene, som antas å ville bidra positivt til et godt 

varslings- og ytringsklima, er forståelsen blant ledere for hvor viktig det er at verdiene blir en 

naturlig del av åpne diskusjoner, ansettelsesprosesser og medarbeidersamtaler. I intervju med 

kvalitetssjef i Grimstad kommune ble revisjonen gjort oppmerksom på at det pågår et 

lederutviklingsprogram i Grimstad kommune hvor blant annet forhold omkring kultur, etikk 

og verdier danner grunnlag for en av ledersamlingene. For kommunens øverste administrative 

ledelse må dette sies å være en utmerket arena for å påvirke sine ledere innen de aktuelle 

temaene varsling og ytring. 

 

Problemstilling 2 – Grimstad kommunes rutiner for varsling, og ansatte og lederes 

kjennskap til disse 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, jfr. aml. § 2-4, 

første ledd. Med kritikkverdige forhold er det en allmenn oppfatning om at dette omhandler 

brudd på lover, brudd på etiske retningslinjer eller det man kan si er brudd på alminnelige 

antatte etiske standarder i samfunnet for øvrig.1 Av arbeidsmiljøloven § 3-6, første ledd, 

fremgår det at arbeidsgiver har en plikt til å; «… utarbeide rutiner for intern varsling eller 

sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige 

forhold i virksomheten …»  

Revisjonen la ved gjennomgang av Grimstad kommunes varslingsrutiner til grunn en 

sjekkliste som anbefaler hva varslingsrutiner bør inneholde. Dette er samme sjekklisten som 

FAFO har nyttet i sin forskning ved gjennomgang av varslingsrutiner hos utvalgte kommuner 

og fylkeskommuner. Parallelt med revisjonens undersøkelse ble det gjennomført et 

revideringsarbeid i Grimstad kommune knyttet til kommunens varslingsrutiner. Revisjonen 

har på bakgrunn av sjekklisten også gjennomgått disse etter at disse ble godkjent av Grimstad 

kommunestyre 19.06.2017.  

Grimstad kommune sine varslingsrutiner er implementert i kommunens HMS-håndbok og 

fremstår som omfattende og informative. Det er utover varslingsrutiner i HMS-håndbok 

implementert deler av disse i de etiske retningslinjer gjennom en varslingsplakat. Grimstad 

kommune har tydelige beskrivelser av ansvar og myndighet med hensyn til hvem som skal 

sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kjennskap til kommunens varslingsrutiner. Av 

varslingsrutinene og de etiske retningslinjer opplever revisjonen at det går klart frem det 

                                                                 
1 Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), s. 50   
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ansvar som hviler på ledere i Grimstad kommune for at ansatte skal være gjort kjent med 

varslingsrutiner og etiske retningslinjer.  

Ved sammenstilling av revisjonens kriterier og Grimstad kommune sine varslingsrutiner ble 

det avdekket noen få svakheter ved varslingsrutinene. Disse svakhetene har etter revisjonens 

vurdering blitt utbedret gjennom arbeidet med de reviderte varslingsrutinene. Det gjenstår 

imidlertid noe arbeid med å systematisere det samlede materialet, ved at tidligere rutiner 

knyttet til varsling fremdeles er å finne i HMS-håndbok samtidig som det er opprettet ny 

henvisning på ansattportal som leder inn mot nye varslingsrutiner.  

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at ansatte og ledere i Grimstad kommune har noe 

mer kjennskap til kommunens etiske retningslinjer enn arbeidsmiljølovens bestemmelser 

knyttet til varsling. Revisjonen registrerer at det er mange respondenter som har valgt å svare 

«vet ikke» til de tre påstandene som knytter seg til tilgang, forståelse og nytte av de etiske 

retningslinjer. En rimelig antagelse er at mange ansatte ikke har hatt behov for disse i 

hverdagen, men det er tross alt et lederansvar at medarbeidere skal være kjent med hvor 

varslingsrutiner forefinnes, innholdet og forståelsen av nytten i disse.  

Revisjonen er gjort kjent med at rutiner for varsling ble etablert og tilgjengeliggjort i 2009, og 

revisjonen opplever det i denne sammenheng vanskelig å trekke klare konklusjoner ut fra de 

spørsmål som er stilt i sammenheng med kjennskap og tilgang. Det er likevel grunn til å stille 

spørsmål ved at det bare er 6 av 10 ansatte som opplever at deres leder legger til rette for at 

ansatte kan melde fra om kritikkverdige forhold. I det videre arbeidet med å sikre at alle 

ansatte blir gjort kjent med reviderte varslingsrutiner, anser revisjonen det som positivt at 

Grimstad kommune ser nærmere på nye rutiner knyttet til «onboarding» og elektroniske 

løsninger knyttet til nytt ERP-system.  

 

Problemstilling 3 – Ansatte og lederes tillit til at Grimstad kommune kan ivareta 

varslere i tråd med Arbeidsmiljøloven 

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser omkring vern og ivaretakelse av varsler. Det er 

beskrevet et klart forbud mot at varsler skal utsettes for gjengjeldelse i form av negative 

konsekvenser. I veileder om varsling fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og 

Arbeidstilsynet står det omtalt at arbeidsgiver ikke kan 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. Både varslingsrutiner i kommunens HMS-håndbok og reviderte varslingsrutiner gir 

gode beskrivelser av disse forholdene og hvilket ansvar arbeidsgiver har knyttet til 

ivaretakelse av varsler for å opprettholde tilliten til varslingsinstituttet. Revisjonen anser 
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denne implementeringen som tilfredsstillende, men vel så viktig var det å undersøke de 

ansattes forståelse og oppfatning omkring dette. 

Varsling som begrep er å anta som allment kjent og forstått. Innholdet og de ulike aspekter av 

temaet varsling er imidlertid noe mindre kjent for en del av respondentene i 

spørreundersøkelsen. Dette er en bekreftelse av de indikasjoner revisjonen har fått i intervjuer, 

det at mange ikke har erfaring med varsling personlig og således heller ikke er så godt kjent 

med hverken Arbeidsmiljøloven eller varslingsrutinene. Det er imidlertid et uttalt krav til 

ledere i Grimstad kommune at de har et ansvar for at alle ansatte er kjent med varslingsrutiner 

og etterlevelse av disse. 

Gjennom spørreundersøkelsen og intervjuer er det enkelte forhold som anses å gi en viss 

bekymring knyttet til tillitsforholdet til arbeidsgiver med hensyn til det å varsle om 

kritikkverdige forhold og det å vite at man blir ivaretatt som varsler. Revisjonen ser av 

spørreundersøkelsen at det er mange som ser det som naturlig å varsle til sin nærmeste leder. I 

dette ligger det også en antakelse om at de har tillit til sin nærmeste leder siden 8 av 10 

respondenter svarer at de har tillit til at de blir ivaretatt som varsler av nærmeste leder. Når det 

kommer til spørsmål om han/hun har tillit til at Grimstad kommune kan ivareta dem som 

varsler, viser resultatet at dette er noe lavere, 6 av 10 ansatte. 

Revisjonen registrerer ut fra spørreundersøkelsen at det har fremkommet enkelte erfaringer 

som tyder på at ansatte opplever å måtte si ifra om samme kritikkverdige forhold flere ganger 

som følge av manglende oppfølging. Slik ukultur fremmer på ingen måte tillit til at ansatte får 

den nødvendige opplevelsen av oppfølging man må kunne forvente når man tar valget å si ifra 

om kritikkverdige forhold.  

1 av 10 respondenter svarer at de har kjent til kritikkverdige forhold, men har valgt å la være å 

melde fra fordi de frykter represalier fra ledelsen. Sett fra revisjonens ståsted er det uheldig at 

en av ti i Grimstad kommune opplever en slik frykt. Ser man nærmere på de som har erfaring 

med å ha sagt ifra om kritikkverdige forhold viser resultatene fra Grimstad kommune at det er 

17,2% som har opplevd overveiende negative konsekvenser. Revisjonens vurdering er at dette 

ikke er tilfredsstillende. At nær 2 av 10 ansatte opplever dette vil kunne medvirke til at det 

ikke er ønskelig å si ifra om andre kritikkverdige forhold, men også det faktum at de dette 

gjelder kan gi kolleger et inntrykk av at det kan gi negative konsekvenser å si ifra. Samlet sett 

må disse resultatene kunne sies å være av en slik karakter at Grimstad kommune er tjent med 

tiltak for å redusere risiko knyttet til dette området.  
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Problemstilling 4 – Ansatte og lederes oppfatning av rom for å ytre seg på 

arbeidsplassen om forhold som kan oppfattes å være kritikkverdige 

Basert på spørreundersøkelsen og de intervjuer revisjonen har gjort er det vanskelig å se helt 

klare trekk som indikerer om det er et godt eller dårlig ytringsklima i Grimstad kommune. 

Grimstad kommune går langt i å oppfordre ansatte og ledere til åpenhet og deltakelse i 

offentlig debatt, men basert på de resultater revisjonen har gjennomgått fra 

spørreundersøkelsen kan det være tegn til denne oppfatning ikke deles fullt ut fra alle 

respondentene, naturlig nok.  

Når det gjelder intern ytringsfrihet så er det mange av de ansatte som ser det naturlig å gå til 

sin nærmeste leder for å varsle om kritikkverdige forhold, noe revisjonen anser som positivt. 

For å skape refleksjon omkring hva som kan være kritikkverdige forhold anser revisjonen det 

som viktig å diskutere hva slike forhold kan være. Dette kan også være oppklarende for å gi 

den enkelte en forståelse av takhøyde på arbeidsplassen som igjen vil skape rammene for 

interne ytringsbetingelser. Revisjonen registrerer fra spørreundersøkelsen at det bare er 

halvparten av respondentene som har deltatt i slike diskusjoner. Å legge til rette for og 

gjennomføre slike diskusjoner er et lederansvar, og revisjonen er på bakgrunn av resultater fra 

spørreundersøkelsen usikker på om dette ansvaret er godt nok kjent blant alle ledere i 

Grimstad kommune. 

Revisjonen registrerer at godt over halvparten av respondentene mener at kommunens 

kjerneverdier er godt forankret på arbeidsplassen. Et godt bidrag for å lykkes med gode 

interne ytringsbetingelser er etter revisjonens vurdering en solid forankring av kjerneverdiene. 

Når 4 av 10 ansatte mener at kjerneverdiene i liten grad er forankret på arbeidsplassen, anses 

Grimstad kommune å ha en vei å gå i dette arbeidet. 

Så godt som alle de som ble intervjuet mener at Grimstad kommune har et godt internt 

ytringsklima og at kommunens ledelse i høy grad oppfordrer til at ansatte og ledere melder fra 

om kritikkverdige forhold. Revisjonen merker seg at det er enkelte som hevder at det 

eksisterer en ukultur knyttet til manglende åpenhet omkring behandlingen av varsel om 

kritikkverdige forhold.   

Revisjonen får klare signaler fra ansatte og ledere i Grimstad kommune om at de i liten grad 

opplever sosiale medier som en naturlig plass å ytre seg eller gå inn i diskusjoner som 

omhandler Grimstad kommune. Ytringsfriheten er teknologinøytral og Grimstad kommune 

oppfordrer sine ansatte til å delta i offentlige debatter uten begrensninger av hvilke kanaler 

dette foregår i. De eneste begrensninger Grimstad kommune har for ytringer i det offentlige er 

i saker som angår ytringer på vegne av kommunen.  
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I intervjuer får revisjonen tilbakemeldinger på at det finnes elementer i det politiske miljø som 

for enkelte ansatte i Grimstad kommune oppleves å være en faktor som svekker ekstern 

ytringsfrihet.  

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at det er en mindre andel ansatte og ledere som 

opplever at overordnede begrenser muligheten for å omtale kritikkverdige forhold offentlig. 

Det samme gjelder i spørsmålet om toppledelsen verdsetter at ansatte deltar i offentlige 

debatter, hvor 3 av 10 ansatte sier seg uenige i dette. Tatt i betraktning av at rådmannen i sitt 

innlegg på rådhuset den 01.03.2017 var tydelig på at ytringsfriheten står sterkt og at hun på 

ingen måte verken vil eller kan legge begrensninger på denne, kan ikke revisjonen se det som 

tilfredsstillende at det er så mange ansatte som opplever begrensninger for ytring eksternt. 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger:  

- Grimstad kommune bør gjennom eksisterende og eventuelt nye arenaer 

opprettholde og utvikle et målrettet arbeid som sikrer kultur og kompetanse i tråd 

med de allmenne forventninger til ytringsfrihet og sunn varslingskultur 

 

- Grimstad kommune bør vurdere tiltak som kan bidra til å sikre en solid forankring 

av kommunens kjerneverdier på arbeidsplassen, noe som antas å gi positive 

effekter knyttet til opplevelsen av å si ifra om kritikkverdige forhold uten å bli 

møtt med uvilje 

 

- Grimstad kommune bør sikre at alle ansatte, folkevalgte og ledere gjøres kjent med 

kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Samtidig bør det vurderes om 

dokumentasjonen knyttet til dette kan samles på et sted slik at ansatte på en enklere 

måte kan se helheten i dette. Revisjonen ser i denne sammenheng verdien i at 

Grimstad kommune understøtter dette arbeidet med rutiner for «onboarding» som 

kan logge hvem som har gjort seg kjent med disse og hvem som ikke har 

 

 

 Arendal, august 2017 

 

       Magnus Bjarte Solsvik          Kristian Fjellheim Bakke 

               _____________________                  _________________ 

               Forvaltningsrevisor              Oppdragsansvarlig 
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2. INNLEDNING  

Grimstad kommune må som arbeidsgiver oppfylle de formelle krav og forventninger som 

omgivelsene legger til grunn for både varsling og ytring på arbeidsplassen. Begge disse 

temaene har i løpet av de siste årene fått mye oppmerksomhet i samfunnet generelt. Det kan 

antas at det har blitt noe mer «vanlig» å ytre seg om forhold som engasjerer den enkelte og 

samfunnet for øvrig og som kan ha en karakter av å være kontroversielt, i denne sammenheng 

har sosiale medier en sentral rolle. I slike situasjoner er det helt avgjørende at arbeidsgiver har 

retningslinjer, holdninger og klima for både å anerkjenne, men også ta på det største alvor det 

ansvar som pålegges gjennom lov med hensyn til ivaretakelse av den enkelte ansatte på 

bakgrunn av dennes ytringer. 

Revisjonen vil med denne rapporten søke å gi et svar på om Grimstad kommune har et 

tilfredsstillende klima for varsling og ytring blant ansatte og ledere i kommunen. Det som vil 

utgjøre kriteriene i tilnærmingene til problemstillingene vil være Norges grunnlov, 

arbeidsmiljøloven, kommuneloven, menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 10 og 

kommunens egne rutiner og retningslinjer. Utover disse vil det være naturlig å ta inn enkelte 

andre autorative kilder for å understøtte undersøkelsen.  

Grunnloven § 1002 omhandler den enkeltes ytringsfrihet og rett til innsyn i offentlige 

dokumenter, rettsmøter og folkevalgte organer. Arbeidsmiljøloven3 § 2-4 beskriver forhold 

som omhandler arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte og 

arbeidsgivers ansvar. Arbeidsmiljølovens § 2-5 beskriver det vern en arbeidstaker har krav på, 

blant annet gjengjeldelse, etter å ha varslet. EMK4 artikkel 10 beskriver den enkeltes rett til 

ytringsfrihet hvor frihet til å ha meninger, motta og meddele opplysninger og ideer uten 

inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. 

Grimstad kommune er organisert i fire sektorer for henholdsvis helse- og omsorg, kultur- og 

oppvekst, samfunn og miljø og virksomhetsstyring. Av Grimstad kommunes årsmelding for 

2016 fremgår det at kommunen hadde 1 137 faste årsverk og 1 541 brutto årsverk hvor det i 

sistnevnte tall også inngår timelønnede og midlertidige årsverk.  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i 

Grimstad kommune» var ikke en del av overordnet analyse (2015-2016). Prosjektet er etablert 

på bakgrunn av bestilling fra Grimstad kontrollutvalg. Bestillingen har fremkommet som 

følge av kontrollutvalgets og kommunestyrets oppfølging av de forhold som oppstod i 

                                                                 
2 LOV-1814-05-07. Kongeriket Noregs grunnlov (Grunnlova)  
3 LOV-2005-06-17-62. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven). Heretter aml. 
4 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett – Konvensjon om beskyttelse av 
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (menneskerettighetskonvensjonen). Heretter EMK. 
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kjølevannet av granskingsrapport om offentlige anskaffelser innen helse og omsorg i 

Grimstad kommune.5 Kommunestyret i Grimstad vedtok 30.01.2017 ni punkter på bakgrunn 

av innholdet i granskningsrapport, hvorav et av disse punktene omhandlet 

forvaltningsrevisjonen. 

Den 09.02.2017, i sak 2/17, vedtok Grimstad kontrollutvalg forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune». Prosjektet ble 

samtidig lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. Prosjektplanen ble 

godkjent i kontrollutvalget 27.04.2017 sak 19/17, samtidig som 

forvaltningsrevisjonsprosjektet ble bestilt.  

Rapportens funn er utledet av dokumentstudier, spørreundersøkelse blant et utvalg ansatte og 

ledere i Grimstad kommune samt intervjuer med nøkkelpersoner i Grimstad kommune. 

Innsamlede data fra kommunen er sammenstilt mot ulike revisjonskriterier.  

Grimstad kommune har en visjon; «Grimstad med viten og vilje», samt etablert et sett med 

kjerneverdier; «åpenhet, redelighet, respekt og mot». Slike kjerneverdier forplikter i høy grad 

til etterlevelse blant ansatte, men spesielt ledere som vil ha et ansvar som rollemodeller, men 

også gjøre kjent og sørge for at ansatte etterlever disse i det daglige. Av de etiske 

retningslinjer for Grimstad kommune fremgår det at:  

«Folkevalgte og ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar 

med de etiske retningslinjene. Folkevalgte og ledere er rollemodeller, og skal legge til 

rette for en kultur hvor etisk refleksjon er en daglig aktivitet. Ledere skal sørge for at 

medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunes etiske retningslinjer.» 

Samlet sett utgjør visjon og kjerneverdier en forventning til spesielt ledere i Grimstad 

kommune, men også ansattes kjennskap og etterlevelse av disse.  Det vil for undersøkelsen av 

varsling og ytringsklimaet i Grimstad kommune være naturlig å se hen mot disse verdiene og 

forpliktelsene som ligger til grunn arbeidet med varsling og ytring i Grimstad kommune. 

Prosjektet er gjennomført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.6 

 

  

                                                                 

5 Heretter omtalt som «innkjøpssaken» i tråd med de begreper som er brukt i «Handlingsplan for oppfølging av 
innkjøpssaken». 
6 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god 
kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter   
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1. FORMÅL 

I tråd med kommuneloven7 § 77 er kontrollutvalgets overordnede formål å føre tilsyn med 

kommunal forvaltning og oppgaver på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver i 

forbindelse med forvaltningsrevisjon er nærmere presisert i forskrift.8 

Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil være å belyse hvilket varslings- og 

ytringsklima som eksisterer blant ledere og ansatte i Grimstad kommune, og om dette er i tråd 

med de formelle krav og forventninger som legges til grunn gjennom revisjonens kriterier. 

Det er anbefalt at kommunene har etiske retningslinjer for ledere og ansatte9, og kommunen er 

i henhold til arbeidsmiljøloven pålagt å iverksette tiltak for å legge til rette for intern varsling. 

Grimstad kommune har etablert etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Det er også 

etablert rutiner for håndtering av varsling i kommunens HMS-håndbok. Sett i sammenheng 

med eksisterende rutiner og retningslinjer vil det være formålstjenlig å gå nærmere inn på 

ansatte og lederes kunnskap og oppfatning av klima for varsling og ytring. Det vil være av 

stor verdi for omgivelsene hvis revisjonen kan finne svar på om ansatte og ledere i Grimstad 

kommune kjenner kommunens rutiner og retningslinjer på området, og om de har tillit til 

kommunens evne til å håndtere saker innenfor dette området. 

Det er et siktemål for prosjektet å avdekke eventuelle forbedringsområder slik at Grimstad 

kommune kan gjøre bruk av innsamlede data og funn utledet av disse, i det videre arbeidet 

med utvikling av rutiner på området, men også med hensyn til arbeidsmiljøet. 

3.2. PROBLEMSTILLINGER 

Prosjektplanen ble godkjent i kontrollutvalget 27.04.2017 (sak 19/17) med følgende 

problemstillinger: 

1) Opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til 

at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens 

arbeidsmiljøarbeid? 

                                                                 
7 LOV-1992-09-25-107. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Heretter koml. 
8 FOR-2004-06-15-904 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 
9 Kommunenes sentralforbund (2015) «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?»   
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2) Har Grimstad kommune i tilstrekkelig grad rutiner som legger til rette for at 

ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i Grimstad 

kommune kjennskap til disse? 

3) Har ansatte og ledere tillit til at Grimstad kommune kan ivareta varslere i tråd 

med de kravene som fremgår av arbeidsmiljøloven? 

4) I hvilken grad opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at det er rom for 

å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være 

kritikkverdige? 

 

3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

Prosjektets metode baserer seg på ulike metodiske tilnærminger i arbeidet med å besvare 

problemstillingene. Revisjonen gjennomførte en relativt omfattende spørreundersøkelse blant 

alle fast ansatte med en stillingsprosent større en 50%, for å søke svar som kan belyse 

problemstillingene. For at revisjonen skulle ha mulighet til å supplere og nyansere 

spørreundersøkelsens resultater, er det gjennomført intervjuer med nøkkelpersoner fra både 

arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i kommunen.  

Det ble totalt gjennomført fire intervjuer med deltakelse fra arbeidstakersiden, representert 

ved tre hovedtillitsvalgte tilhørende de største hovedsammenslutningene, og 

hovedverneombud. Ytterligere en hovedtillitsvalgt fikk tilsendt spørsmål, men besvarte ikke 

dette. Fra arbeidsgiversiden ble det gjort en vurdering av kandidater til intervju basert på 

revisjonens oppfatning av hvem som står sentralt i arbeidet med å utarbeide og ha det 

overordnede utøvende ansvar for virksomhetens rammeverk knyttet til varsling og ytring. På 

bakgrunn av disse kriteriene ble rådmann, spesialrådgiver for rådmannen, kommunalsjef 

virksomhetsstyring, kvalitetssjef og HR-sjef intervjuet. Spesialrådgiver for rådmannen fikk 

tilsendt spørsmål per mail og besvarte disse i egen korrespondanse. Alle intervjuene ble 

gjennomført etter intervjuguider for henholdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og var 

delvis strukturerte. Det kan stilles spørsmål til utvalget og hvorfor ikke varslere intervjues. 

Revisjonen er på lik linje med allmenheten kjent med to ulike varslere ved inngangen til 

revisjonsarbeidet, samt ytterligere en varsler som har varslet i løpet av prosjektperioden. 

Intervjuer med disse fryktes å skape ubalanse i de fremstillinger som gjøres all den tid 

revisjonen ikke er kjent med varslere som kan ha andre erfaringer. 

Kommunens rutiner og retningslinjer som omhandler varsling og ytring har dannet grunnlag 

for revisjonens tilnærming ved flere av problemstillingene. I denne sammenheng har det vært 

utfordrende for revisjonen ettersom vi har basert prosjektet på dokumentasjon som ble 

erstattet av nye rutiner og retningslinjer den 19.06.2017. Revisjonen har i sitt arbeid med 
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faktagrunnlag måtte forholde seg til to ulike sett med rutiner og retningslinjer. De funn og 

anbefalinger som er gitt har hensyntatt ny dokumentasjon. Samme utfordring gjelder 

Arbeidsmiljøloven som ble revidert midt i prosjektperioden. Av denne grunn blir den omtalt 

med enkelte henvisninger til den reviderte utgaven, selv om hovedinnholdet er tilnærmet det 

samme. 

Vurderinger og konklusjoner er trukket på bakgrunn av forelagt materiale, vurdert i henhold 

til ulike revisjonskriterier. Utover spørreundersøkelsen og intervjuer er det den 

dokumentasjon og informasjon kommunen har forelagt revisjonen som er gjenstand for 

undersøkelse. Vi vil derfor presisere at om vi enkelte steder konkluderer med manglende 

dokumentasjon, betyr det ikke at dokumentasjonen ikke finnes, men at den ikke er forelagt 

revisjonen gjennom arbeidsprosessen. 

Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare 

problemstillingene har vært offentlige tilgjengelige dokumenter, eller dokumenter som er 

forelagt revisjonen av sentrale personer i kommunen.  

Validiteten styrkes ved at datamaterialet fra intervjuer og samtaler er faktaverifisert av alle 

informantene. En slik faktaverifisering gir mindre rom for potensielle fallgruver ved subjektiv 

tolkning av dataene. Rådmannen i Grimstad har i tillegg hatt den endelige rapporten til 

høring. Tilbakemeldinger og uttalelser fra rådmannen ligger vedlagt rapporten. 

Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå 

vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har 

flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data 

har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. 

Revisjonen er utført av forvaltningsrevisor Magnus B. Solsvik, forvaltningsrevisor Camilla 

Eriksrud og ansvarlig forvaltningsrevisor er Kristian Fjellheim Bakke. 

Spørreundersøkelsen 

Revisjonen har i arbeidet med spørreundersøkelsen gjennomført et grundig forarbeid hvor 

flere personer var involvert med både spørsmålsstillingene og i hvilken grad spørsmålene 

kunne bidra til å belyse problemstillingene på en god måte. En testversjon av 

spørreundersøkelsen ble sendt ansatte i Aust-Agder revisjon IKS og denne testen ga flere 

erfaringer som blant annet medførte justeringer og endringer i spørsmålsstillingen. 
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Grimstad kommune, representert av HR-sjef og HR-rådgiver med erfaring fra arbeidet med 

medarbeiderundersøkelsen 2017, ble i møte med revisjonen den 29.05.2017 bedt om å ta 

uttrekk av et utvalg ansatte basert på de kriterier kontrollutvalget signaliserte i 

kontrollutvalgsmøte 27.04.2017. Utvalget skulle bestå av faste ansatte med en stillingsprosent 

på 50 % eller mer. Vurderingen knyttet til en så lav stillingsprosent er basert på at 

gjennomsnittlig stillingsprosent i helse- og omsorgssektoren ligger på ca. 66%.10 

Revisjonen nytter ved sine spørreundersøkelser Questback som er en anerkjent leverandør av 

programvare for elektroniske spørreundersøkelser. For å kontrollere utvalget som vi hadde 

mottatt fra Grimstad kommune i form av kommunale e-postadresser, sendte revisjonen en 

mail til hele utvalget hvor vi redegjorde for undersøkelsens mandat, innhold og formål. Alle 

automatiske svar vi mottok som omhandlet ferie og permisjoner i undersøkelsesperioden og 

de som hadde sluttet ble fjernet fra utvalget før vi ekspederte spørreundersøkelsen til 

mailadresser vi hadde fått oversendt fra Grimstad kommune.  

Kort tid etter utsendelse mottok vi tilbakemelding på at spørreundersøkelsens første spørsmål 

hadde et misvisende alternativ; rådmannens stab. Questback er bygd opp slik at alternativer 

til spørsmål kan endres fortløpende. Alternativet ble endret til administrative tjenester og 

støttefunksjoner. På det gjeldende tidspunkt for endring hadde kun 12 personer svart på 

undersøkelsen.  

Revisjonen mottok i løpet av spørreundersøkelsens varighet flere henvendelser fra 

enkeltpersoner som ikke hadde mottatt invitasjon til undersøkelsen og som hevdet å være 

blant undersøkelsens utvalg. Revisjonen kunne basert på Questback se at flere av disse hadde 

mottatt undersøkelsen ved første utsendelse, men valgte å sende denne ut på nytt til de det 

gjaldt. Av de som ba om å få tilsendt undersøkelsen var det i overkant av 20 personer som 

ikke hadde mottatt den ved første utsendelse. Revisjonen prøvde så langt det lot seg gjøre 

sørge for at det ble informert om hvem som var i utvalget da henvendelser kom fra 

enkeltpersoner som ikke hadde fått spørreundersøkelsen oversendt. Resultater fra 

undersøkelsen viser at det er 2 personer (0,65 %) som har besvart undersøkelsen som har en 

stillingsprosent som ligger under 50 %. 

Spørreundersøkelsen hadde en svarprosent på 35 % hvor utvalget utgjorde 993 personer. Til 

sammenligning var det henholdsvis en svarprosent på 25 % og 51 % for de to ulike 

spørreundersøkelsene som dannet grunnlag for FAFO sin rapport. Telemark 

kommunerevisjon IKS har nylig utarbeidet en rapport som omhandler ytring og varsling i 

Skien kommune, hvor svarprosenten i deres spørreundersøkelse var på 39 %.  

                                                                 
10 Tall hentet fra mail oversendt fra HR-sjef 28. 06.2017, headcount Grimstad kommune 
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Frafall av variabler har forekommet, men kan ikke sies å være av en slik grad at det påvirker 

kvaliteten på gjeldende spørsmål eller resultatene til undersøkelsen som helhet.  
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4. PROBLEMSTILLINGER 

4.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING 

1) Opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til 

at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens 

arbeidsmiljøarbeid? 

4.1.1. REVISJONSKRITERIER 

 

Ytringsfrihet 

Den enkeltes ytringsfrihet er i Norge grunnlovsfestet med enkelte begrensninger.11 Av 

grunnlovens § 100 fremgår følgende: 

«Frimodige ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere 

Enhver tilladte» 

En slik grunnlovsfestet rett til å ytre seg gjelder også på en arbeidsplass i den grad man uttaler 

seg på vegne av seg selv. I saker som omhandler arbeidsgivers syn er det normalt etablerte 

rammer for hvordan slike uttalelser skal gis gjennom skriftlige rutiner og/eller prosedyrer. I en 

slik sammenheng er det rimelig å legge til grunn at arbeidsgiver gjør de ansatte kjent med 

slike retningslinjer. 

Ansattes ytringsfrihet står sterkt i dagens samfunn. Det man kan kalle den alminnelige 

ytringsfrihet er ikke bare grunnlovsfestet, men også gitt folkerettslig beskyttelse gjennom Den 

europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 10. Konvensjonen er ratifisert av 

Norge. Av artikkelens 1. ledd fremgår det at: 

«Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til 

å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten 

hensyn til grenser» 

Artikkelens 2. ledd retter seg mot de plikter og det ansvar som følger for utøvelsen av en slik 

frihet. Blant annet fremgår det at en slik frihet kan bli underlagt formregler, vilkår, 

innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et 

demokratisk samfunn med hensyn til «den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller 

offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, 

                                                                 
11 Lovbestemt taushetsplikt, samt forbud mot oppfordringer til å begå kriminalitet, rasistiske ytringer m.m.   
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for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir 

røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet». 

Lovbestemmelser for ytring blir gjerne oversatt til en lokal kontekst i form av etiske 

retningslinjer for kommunens ansatte og/eller folkevalgte. Slike retningslinjer danner en 

ramme og forventning til ansatte og folkevalgte for ytringer både på arbeidsplassen, men også 

i det offentlige rom. Uttalelser på vegne av en arbeidsgiver er gjerne utpekte personer som har 

dette som profesjon eller oppgave i henhold til fullmakt fra arbeidsgivers ledelse.  

Forhold omkring ytring 

Ytringsklima er nært koblet til begrepet «arbeidsmiljø». Ytringsklima kan omtales som både 

det interne, men også det eksterne ytringsklima. Det interne ytringsklima gjelder gjerne 

kontekster innenfor virksomhetens «fire vegger», mens eksterne kan omhandle uttalelser til 

media, diskusjon i sosiale medier eller uttalelser til offentligheten generelt.  

Arbeidsmiljøloven § 2-2 beskriver arbeidsgivers ansvar for å sikre et «fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø» og i § 2-3 at arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og 

oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, samt medvirke 

til gjennomføring av iverksatte tiltak for å «skape et godt og sikkert arbeidsmiljø». I sin 

varslingsveileder fremhever arbeidstilsynet at det er; 

«Arbeidsgivers ansvar å sørge for åpenhet og god intern kommunikasjon i 

virksomheten. Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en 

naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid»  

FAFO ga tidligere i år ut en rapport som omhandler ytringsfrihet og varsling i norske 

kommuner og fylkeskommuner, hvor temaene ble belyst ved hjelp av en spørreundersøkelse 

besvart av arbeidstakere i kommunal sektor, dybdeintervjuer med ledere, tillitsvalgte, 

verneombud og politikere i fire kommuner, samt en tekstanalyse av varslingsrutiner i 50 

kommuner.12 I tilnærmingen til et godt ytringsklima vektlegger FAFO trygt lederskap som 

fremmende for et godt internt ytringsklima. Det handler i denne sammenheng om hvordan 

arbeidstakere møtes dersom de kommer med innsigelser eller kritikk. Opplever man ledere 

som går i «forsvarsposisjon» bidrar dette sjelden til større åpenhet. Når det kommer til det 

eksterne ytringsklima vektlegges gode eksterne ytringsbetingelser. En helt åpen kultur for 

hvem som kan ytre seg offentlig vil være medvirkende til at det ikke oppstår usikkerhet eller 

misforståelser omkring det å ytre seg i det offentlige rom. 

                                                                 
12 FAFO-rapport 2017:4. Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 
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Forhold omkring varsling 

Arbeidstilsynets veileder for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen viser til at 

arbeidsmiljøloven har regler som lovfester arbeidstakers rett til å varsle. Lovens 

varslingsregler gjelder ifølge veilederen alle situasjoner der arbeidstaker sier ifra om 

kritikkverdige forhold. I denne sammenheng fremgår det av veilederen at loven gjelder alt fra 

ordinær avviksrapportering til det ekstraordinære i å fortelle media om korrupsjon. I 

forståelsen av kritikkverdige forhold jfr. arbeidsmiljøloven § 2-4, varsel om kritikkverdige 

forhold, legger veilederen til grunn alle tilfeller der arbeidstakere sier fra om 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 

 

Arbeidsmiljøloven § 2-5 (før revidering) omhandlet vern mot gjengjeldelse ved varsling, og 

det fremgår at enhver form for gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-

4 (før revidering) er forbudt: «Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til 

å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn 

at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet».  

Utover at arbeidstakere er gitt en rett til å varsle, fremgår det av arbeidsmiljøloven § 2-3 at 

den enkelte også har en varslingsplikt når det kommer til eksempelvis trakassering, 

diskriminering, brudd på sikkerhetsbestemmelser eller andre fysiske arbeidsmiljøforhold som 

er til fare for liv og helse. Verneombud har et særskilt ansvar knyttet til varslingsplikt etter 

arbeidsmiljøloven § 6-2, tredje ledd. Helsepersonell har varslingsplikt i henhold til 

helsepersonelloven § 17-6.13 

 

Forholdet mellom ytring og varsling 

FAFO trekker frem utfordringen med å skille mellom hva som er kritiske ytringer, og hva 

som er varsling. «Varsling forekommer når noen sier ifra om ulovlige eller kritikkverdige 

forhold på arbeidsplassen og påkaller oppmerksomhet ved å «blåse i fløyta» 

(whistleblowing)». Det forekommer som en utfordring i mange virksomheter at det kan være 

svært forskjellige oppfatninger av hva som kritiske ytringer og hva som er varsling, noe som 

kan skape konfliktfylte situasjoner. Den enkelte vil ha sin subjektive oppfatning og denne kan 

innad på en arbeidsplass variere ut fra profesjoner, sjargong og ulik oppfatning om hvor 

«grensen går».  

                                                                 
13 LOV-1999-07-02-64. Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) 
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Ved varsling vil en arbeidstaker dekkes av både Grunnloven § 100 og varslings-

bestemmelsene som følger av arbeidsmiljøloven. Forskjellen på en ytring med kritisk innhold 

og varsling av kritikkverdige forhold kan være både uklart og glidende. I figur 1. som er 

gjengitt fra FAFO sin rapport er det gjort et forsøk på å illustrere den glidende overgangen fra 

ytring til varsling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. FAKTA 

Innledning 

For å lykkes med å oppnå et godt klima for ytringer er det avgjørende at toppledelsen i 

kommunen går foran som et godt eksempel for hvordan fokus på åpenhet og frihet til å ytre 

seg settes på dagsorden. Grimstad kommune har utarbeidet en handlingsplan for oppfølging 

av «innkjøpssaken», og forordet til denne er basert på et innlegg rådmannen hadde på allmøtet 

på rådhuset den 01.03.2017. I tråd med de forventninger som ligger i trygt lederskap uttalte 

rådmannen at «ytringsfriheten står sterkt og jeg kommer ikke til å legge begrensninger, jeg 

hverken kan eller vil». I innlegget setter også rådmannen fingeren på de forhold som er 

viktige for å fremme et godt arbeidsmiljø, blant annet en trygg organisasjon hvor ingen frykter 

hverandre, at det skal stimuleres til diskusjon om fag på et saklig nivå, ny kultur kan skapes 

uavhengig av det som har «levd i veggene i tiår» og en forventning som toppleder at alle 

ansatte strekker seg litt ekstra for å skape et trygt, tillitsfullt og kreativt arbeidsmiljø som 

politikerne forventer.14  

Rådmannen har gjennom sitt innlegg gitt organisasjonen et tydelig budskap om at det skal 

være lov å ytre seg uten begrensninger. Dette danner grunnlag for en kultur som preges av 

åpenhet og som skal være mulig å gjenkjenne blant virksomhetens ansatte over tid. 

Revisjonens undersøkelse kommer imidlertid på et noe tidlig tidspunkt i forhold til når disse 

uttalelsene ble gitt, og det er således usikkert om det har gitt nødvendig effekt så langt. 

 

                                                                 
14 Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken, Grimstad kommune 2017 
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Forhold omkring ytringer 

Respondentene i spørreundersøkelsen skulle ta stilling til påstand om arbeidsgiver arbeider 

aktivt for at ytringsfriheten blir en naturlig del av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Av 

respondentene var det nær 65 % som var enige i en slik påstand, mens ca. 6 % svarte «vet 

ikke». Det vil si at det er litt over 6 av 10 respondenter som er enige i en slik påstand.  

 

 
I intervjuer ble det stilt spørsmål til alle respondenter om hva de legger i et godt ytringsklima. 

Av de svarene vi fikk var det få tegn til at det var ulike oppfatninger blant respondenter fra 

arbeidsgiversiden og respondenter fra arbeidstakersiden. Det som gikk igjen var beskrivelser 

som gikk på åpenhet, at det skal være lov å komme med både positive og negative 

tilbakemeldinger, det skal ikke være frykt for konsekvenser av å ytre seg og at man slik sett 

pålegger seg selv en form for selvsensur og arbeidsgiver må verdsette ytringer da dette vil 

stimulere til diskusjoner som gir faglig utvikling. Alle som ble intervjuet viste i helhet gode 

refleksjoner omkring temaet.  

Respondenter i intervjuene ble også bedt om å ta stilling til om Grimstad kommune etter deres 

oppfatning har et godt ytringsklima. I dette spørsmålet var respondentene noe mer delt i sitt 

syn, uavhengig om de var representanter for arbeidsgiver eller arbeidstaker. Flere av 

respondentene opplever at øverste administrative ledelse og ledere for øvrig i Grimstad 

kommune er aktive for å stimulere til et godt ytringsklima, men at deler av det politiske miljø 

i Grimstad i negativ grad bidrar til godt ytringsklima, noe som resulterer i at ansatte legger 

bånd på seg i forhold til ytringer. Enkelte av respondentene viser til tilfeller hvor det oppleves 

som negativt at man er positiv til egen arbeidsplass. Hovedverneombud (HVO) uttalte i 

intervju med revisjonen at flere ansatte gir han personlige tilbakemeldinger på hans ytringer, 

men at de samtidig legger til at «det hadde ikke jeg turt». Tilbakemeldinger kommer gjerne på 
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private meldinger og ikke som respons i eksempelvis sosiale medier. HVO fortalte også i 

intervju at ansatte opplever det som vanskelig å forsvare kommunen knyttet til varslingssaker. 

Det vises i denne sammenheng til at enkelte politikere mener slike ytringer i offentlige 

sammenhenger er mobbing av varsler. Flere oppfatter at medias oppmerksomhet har blitt en 

faktor som også kan ha bidratt til at man er redd for å ytre seg i det offentlige.  

Spesialrådgiver for rådmannen, som står sentralt i arbeidet mellom kommunen og 

Transparency International (TI), har en tydelig oppfatning av at kommunen ikke har et godt 

klima for ytringer og at arbeidsgiver i liten grad bidrar til at ytringsfrihet blir en del av 

arbeidsmiljøarbeidet. I denne sammenheng fremheves behovet for en ledelse som i større grad 

legger til rette for og respekterer forskjellige syn. Det pekes også på at det i konkrete saker er 

mangel på åpenhet ovenfor politiske miljøer, ved at informasjon ikke blir formidlet på en 

sannferdig måte. Det blir også vist til at det foregår kommunikasjon på kontorer, ikke i åpne 

sammenhenger, om de vanskelige kritikkverdige forholdene.  

I spørreundersøkelsen er det stilt spørsmål til ansatte og ledere i Grimstad kommune om hvor 

enig de er i at deres nærmeste leder representerer kommunens etiske kjerneverdier på en god 

måte. Til dette svarte i overkant av 7 av 10 ansatte at de var enige i en slik påstand.  

I intervjuer stilte revisjonen noe forskjellige spørsmål til arbeidsgiverrepresentanter og 

arbeidstakerrepresentanter. Arbeidsgiverrepresentantene ble spurt om hvordan kommunens 

toppledelse kan stimulere til åpenhet blant ledere og ansatte. Respondentene er tydelige på at 

de mener at toppledelsen må gå foran som et godt eksempel og at de må være tydelige på et 

ønske om åpenhet. Arbeidstakerrepresentantene ble på sin side spurt om toppledelsens 

holdninger er avgjørende for hvor godt ytringsklimaet i kommunen blir. På dette spørsmålet 

var alle enige om at det er en forutsetning for godt ytringsklima. Videre ble 

arbeidstakerrepresentantene spurt om de opplever at toppledelsen i kommunen stimulerer til 

åpenhet blant ansatte og ledere. Alle respondentene var på dette punktet av en oppfatning av 

at toppledelsen stimulerer til åpenhet, men det ble nyansert av enkelte at deler av det politiske 

miljø gjennom sine ytringer gjør det motsatte av å stimulere til åpenhet. Det vises blant annet 

til bruk av sosiale medier hvor det oppleves en frykt for å ytre seg som følge av eventuelle 

negative reaksjoner fra politikere. Det pekes her på at betente saker kan ha en tendens til å 

dreie fra sak til person.  

For å få et bilde av hvordan ansatte og ledere i Grimstad kommune opplever at det er åpenhet 

omkring kommunens verdier; åpenhet, redelighet, respekt og mot, stilte revisjonen spørsmål i 

spørreundersøkelsen om det oppleves å ha åpne diskusjoner om temaer som omhandler disse 

verdiene. Av de som besvarte spørreundersøkelsen var det i overkant halvparten av 

respondentene som i noen grad var enige i denne påstanden. For at kommunen skal lykkes 
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med en implementering av sine verdier blant sine ansatte må det antas at disse tas opp i åpne 

diskusjoner i møter, ansettelsesprosesser og medarbeidersamtaler.  

 
Rådmannen uttalte i intervju med revisjonen at hun har gjennomgående fokus på kommunens 

verdier blant annet i ansettelsesprosesser hvor enkelte kriterier utledes av kommunens verdier 

og om kandidater kan identifisere seg med disse.  

 

Forhold omkring varsling 

Respondentene i spørreundersøkelsen skulle ta stilling til påstand om arbeidsgiver arbeider 

aktivt for at varsling skal bli en naturlig del av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Av 

respondentene var det nær 53 % som var enige i en slik påstand, mens ca. 10 % svarte «vet 

ikke».  

I intervjuer ble det stilt spørsmål til alle respondenter om hva de legger i et godt 

varslingsklima. Av de svarene vi fikk var det til felles for respondentene at det skal være lov å 

si ifra uten å være redd for at det skal få noen form for negative konsekvenser. I dette ligger 

også en forventning om at varsler ikke opplever gjengjeldelse. Flere peker også på at det skal 

være lett tilgjengelige rutiner som på en enkel måte gjør ansatte kjent med hva varsling 

innebærer og hvilke forventninger som kan legges til grunn i behandlingen av et varsel.  

Respondenter i intervjuene ble også bedt om å ta stilling til om Grimstad kommune etter deres 

oppfatning har et godt varslingsklima. De fleste av respondentene har en oppfatning av at 

Grimstad kommune har et godt varslingsklima og at det foreligger gode rutiner for hvordan 

man skal varsle. De som ikke har direkte erfaring med varsling legger til at de ikke har 

tilstrekkelig grunnlag for å mene noe om det, men at de opplever at det er rom for å komme 

med tilbakemeldinger på kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En av respondentene svarte 

at Grimstad kommune ikke har noe godt varslingsklima og utdyper dette med at Grimstad 
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kommune i manglende grad har hatt rutiner, kompetanse og kultur knyttet til varsling. 

Gjennom eksempel vises det til at respondenten forrige vinter hadde stilt spørsmål til en leder 

i kommunen som har vært ansatt i 30 år om han kjente til rutiner for varsling. Svaret var at 

han ikke kjente til at det eksisterte slike rutiner.  

Det var for flere av respondentene i intervjuene ulik oppfatning av hvor grensene lå for hva 

som er et kritikkverdig forhold. Det er også en underliggende usikkerhet knyttet til 

oppfatningen av hva som kan anses å være et varsel og et ønske om å si ifra uten at det skal 

medføre at man automatisk blir en varsler. Det vil ofte dreie seg om en subjektiv oppfatning. 

En av respondentene viste til et møte hvor det var en person som gjorde oppmerksom på et 

kritikkverdig forhold uten at det ble oppfattet som et varsel der og da. I ettertid skulle det vise 

seg at den som hadde nevnt det kritikkverdige forholdet satt med en oppfatning av at han/hun 

hadde gitt et varsel og i etterkant etterlyste oppfølging. Dette viser at det kan være komplekst 

å forholde seg til varsling når det ikke foreligger i skriftform, samtidig som det kan være 

subjektive oppfatninger om hva som er de faktiske forhold.  

Revisjonen stilte i sin spørreundersøkelse spørsmål om etikk/etiske problemstillinger inngikk 

i den ansattes siste medarbeidersamtale. En slik samtale vil være en utmerket arena for en 

leder med tanke på å få gitt sine synspunkter på forventninger til ansatte, diskutere temaene 

og få tilbakemeldinger fra ansatte. Resultatene fra undersøkelsen viser at 3 av 10 ansatte 

hadde opplevd at etikk/etiske problemstillinger hadde inngått i siste medarbeidersamtale.  

I intervjuer var det flere av respondentene som mener at all den negative oppmerksomhet som 

har vært rundt nylige varslingssaker i Grimstad kommune, kan tyde på at det er svakheter 

knyttet både til kultur, men også kommunens rutiner og kompetanse for å håndtere saker som 

omhandler varsling. I denne sammenheng går det igjen at sakens forhold over tid mister 

fokus, mens personer og meningsgrupperinger får mer fokus.  

Revisjonen ble i intervju med kvalitetssjef i Grimstad kommune gjort oppmerksom på at 

kommunen i sitt lederutviklingsprogram tar for seg etiske problemstillinger og gjennom 

caseøvelser trener på praktisk løsning av disse. Revisjonen er forelagt dokumentasjon som 

beskriver innholdet i lederutviklingsprogrammet. Det fremgår at målgruppen for programmet 

er kommunalsjefer, enhetsledere og fagledere med personalansvar. Hver hovedsamling, 

hvorav fem totalt, starter med hovedforedrag fra rådmannen med samme tittel som temaet for 

samlingen. Dette må sies å være en utmerket arena for kommunens øverste administrative 

ledelse for å påvirke sine ledere innen de aktuelle temaene varsling og ytring. Revisjonen 

merker seg at samling 3, «Utøvelse av lederskap i Grimstad kommune – med viten og vilje», 

inneholder temaer relatert til kommunens verdigrunnlag i teori og praksis; kultur, etikk og 

verdier. Kvalitetssjef utdypet i intervju at det i caseøvelser gjennomføres refleksjons- og 
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dilemmatrening knyttet til vanskelige etiske situasjoner en leder kan stå ovenfor. I intervju 

med HVO ble vi gjort oppmerksomme på at det gjennomføres HMS kurs i Grimstad 

kommune og at rådmannen normalt innleder med omtale av etiske retningslinjer og varsling.  

4.1.3 REVISORS VURDERINGER 

Revisjonen opplever at rådmannen i Grimstad gjennom sitt innlegg på allmøtet den 

01.03.2017 i praksis signaliserer det som er helt avgjørende for å lykkes med et godt 

varslings- og ytringsklima; «Ytringsfriheten står sterkt og jeg kommer ikke til å legge 

begrensninger, jeg hverken kan eller vil». En slik uttalelse gir et tydelig signal til ansatte og 

ledere om at det er grunnleggende forventninger til åpenhet blant kommunens ansatte. 

Revisjonen har gjennomført en enkel gjennomgang av ansattportal for Grimstad kommune, 

men kan ikke se at dette viktige budskapet er publisert, uten å konkludere med at det ikke er 

publisert. Et slikt viktig budskap må antas å være avgjørende å bekjentgjøre for alle ansatte og 

ikke bare de som deltar på allmøter på rådhuset i Grimstad.  

Revisjonen opplever at arbeidsgiverrepresentanter og arbeidstakerrepresentanter har gode og 

reflekterte tanker omkring hva som ligger i et godt klima for ytringer, og hva som skal til for å 

få et godt ytringsklima på arbeidsplassen. I spørreundersøkelsen er det nær 6 av 10 som i en 

eller annen grad er enige i at arbeidsgiver aktivt arbeider for at ytringsfriheten blir en naturlig 

del av arbeidsmiljøet, mens 7 av 10 ansatte i en eller annen grad er enige i at nærmeste leder 

representerer kommunens etiske kjerneverdier på en god måte. Grimstad kommune kan etter 

revisjonens vurdering arbeide mer aktivt for at ansatte opplever fokus på ytringsfrihet satt i 

sammenheng med et godt arbeidsmiljø.  

Revisjonen anser andelen som svarer at åpne diskusjoner på arbeidsplassen omkring 

kommunens kjerneverdier er noe lav. Rundt halvparten av de ansatte opplever å ha åpne 

diskusjoner om åpenhet, redelighet, respekt og mot. Dette er verdier som i bunn og grunn på 

en svært forenklet måte tar for seg hovedaspekter av sunne etiske holdninger. Enkle tiltak i 

form av etiske refleksjoner og dilemmatrening på avdelingene og i enhetene vil antas å ha en 

god effekt på dette området.  

Revisjonen registrerer at det er enkelte variasjoner med hensyn til temaet varsling sett opp 

mot ytring. En gjennomgående forklaring på dette kan være at det ikke er så mange som har 

særlig erfaring med varslingssaker eller har hatt behov for å kjenne til rutinene knyttet til 

dette. Det er imidlertid et arbeidsgiveransvar å sørge for at ansatte og ledere har tilstrekkelig 

kunnskap og forståelse omkring kommunens retningslinjer på området. Intervjuer og 

spørreundersøkelsen viser at det er indikasjoner på at arbeidsgiver i større grad bør arbeide 

aktivt for at kjennskap til innholdet i begrepet varsling blir en naturlig del av arbeidsmiljøet.  
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En forenklet tilnærming til å sikre at det arbeides aktivt med varsling og ytring på 

arbeidsplassen er å gjøre kommunens ledere i stand til å sikre utførelsen av dette. Eksempelvis 

er det kun 3 av 10 respondenter i spørreundersøkelsen som har opplevd etikk/etiske 

problemstillinger i siste medarbeidersamtale. En slik samtale er en utmerket arena for å sikre 

at den ansatte er kjent med de etiske retningslinjer. Revisjonen er i intervjuer gjort kjent med 

at det eksisterer et lederutviklingsprogram i Grimstad kommune som tar for seg lederskap i 

møte med etikk gjennom caseøvelser hvor refleksjons- og dilemmatrening knyttet til etiske 

problemstillinger. På sikt vil dette gi gode resultater etter hvert som ledere går gjennom 

programmet, men på kort sikt bør dette gjelde alle ledere gjennom ulike arenaer hvor ledere 

møtes. Rådmannens deltakelse og synlighet på de ulike arenaene som revisjonen er gjort kjent 

med gjennom intervjuer og dokumentasjon, lederutviklingsprogrammet, allmøter og HMS-

kurs, viser at den øverste administrative ledelse aktivt arbeider med formidle ledelsens 

holdninger til varsling og ytring.  
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4.2. ANDRE PROBLEMSTILLING 

2) Har Grimstad kommune i tilstrekkelig grad rutiner som legger til rette for at 

ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i Grimstad 

kommune kjennskap til disse? 

4.2.1. REVISJONSKRITERIER 

For andre problemstilling legger revisjonen i hovedsak arbeidsmiljøloven til grunn i sine 

kriterier. Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, jfr. 

aml. § 2-4, første ledd. Med kritikkverdige forhold er det en allmenn oppfatning om at dette 

omhandler brudd på lover, brudd på etiske retningslinjer eller det man kan si er brudd på 

alminnelige antatte etiske standarder i samfunnet for øvrig.15 Utover arbeidstakers rett til å 

varsle om kritikkverdige forhold foreligger det også en plikt til å varsle om forhold som kan 

være til fare for liv og helse, eller at arbeidstaker er kjent med at det forekommer trakassering 

eller diskriminering, jfr. aml. § 2-3.  

Av arbeidsmiljøloven § 3-6, første ledd, fremgår det at arbeidsgiver har en plikt til å;  

«…utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til 

rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten…» Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet anser det, i sin veileder for varsling, som et 

hensiktsmessig tiltak å utarbeide rutiner for intern varsling. Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet definerer rutiner for intern varsling som;  

«…retningslinjer, instrukser, reglement el.l. som angir virksomhetens etiske plattform, hvem 

det kan varsles til, hvordan varslingsmeldinger skal håndteres osv.»  

 

Arbeidsmiljøloven § 2-5 omhandler varslers vern mot gjengjeldelse. Av Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynets veileder for varsling fremgår det at:  

«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. Arbeidstaker må likevel tåle saklige motargumenter eller 

motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene» 

 

Innholdet i § 2-5 anses å stå sentralt i hva som kan forventes av varslingsrutiner, og 

                                                                 
15 Ot.prp. nr. 84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) Side 50   
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hovedtrekkene må således også anses som nødvendig å omtale i slike rutiner eller 

retningslinjer.  

FAFO har i sin rapport om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 

benyttet seg av Vandekerckhove og Lewis (2011) sin liste for hva varslingsrutiner bør 

inneholde: 

- Hvem kan bruke varslingsrutinene? 

- Hvem kan det varsles til? 

- Hvordan kan det varsles? 

- Hvilke sake skal omfattes av varslingsrutinene? 

- Hvordan skal varsler følges opp? 

- Er varsling en rett eller plikt? 

- Hvordan skal varsleren beskyttes mot gjengjeldelse? 

 

Basert på at dette er kriterier FAFO har brukt i sin undersøkelse anser revisjonen disse å være 

tilstrekkelig tilfredsstillende i arbeidet med andre problemstilling om hvorvidt Grimstad 

kommune i tilstrekkelig grad har rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om 

kritikkverdige forhold.  

I vurderinger knyttet til om ansatte og ledere i Grimstad kommune har kjennskap til rutiner 

for varsling om kritikkverdige forhold, legger revisjonen resultater fra spørreundersøkelsen til 

grunn for å besvare problemstillingen. I de tilfeller det eksisterer sammenlignbart 

datagrunnlag fra FAFO sin rapport, vil revisjonen sammenligne disse med resultatene fra 

Grimstad kommune. 

4.2.2. FAKTA  

Innledning 

Grimstad kommune har gjennom handlingsplan for oppfølging av «innkjøpssaken», etablert et 

delprosjekt som har til hensikt å revidere kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner;  

«Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner»16. Reviderte etiske 

retningslinjer og varslingsrutiner for Grimstad kommune ble vedtatt av Grimstad 

kommunestyre 19.06.2017. Spørreundersøkelsen er i hovedsak gjennomført og avsluttet før 

ansatte og ledere i Grimstad kommune var gjort kjent med de nye retningslinjene. Revisjonen 

har ved gjennomgang av rutiner for varsling som følger av HMS-håndbok, merket seg at disse 

ikke er endret som følge av nylig revidering av etiske retningslinjer. 

                                                                 
16 Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken, Grimstad Kommune 2017 
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Varslingsrutiner – Grimstad kommune 

Grimstad kommune sine gjeldende varslingsrutiner før revideringen ble vedtatt 11.06.2009,17 

HMS-Håndbok for Grimstad kommune har i kapittel 6, pkt. 6.8 utfyllende informasjon og 

prosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold.18 I tillegg er det utarbeidet en 

«Varslingsplakat» som inngår som en del av de etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte 

i Grimstad kommune.19 I samme dokument er relevante henvisninger til arbeidsmiljøloven 

gjengitt i sin helhet, jfr. aml. §§ 2-4, 2-5 og 3-6. Videre er innholdet i Grunnloven § 100 

gjengitt i sin helhet. 

Varslingsrutinene til Grimstad kommune oppleves omfattende og informative. Punkt 6.8 

inneholder de overordnede linjer for informasjon som omhandler varsling. Punkt 6.8.1 er en 

prosedyrebeskrivelse av gangen i et varsel, herunder varslers og mottaker av varsel sitt ansvar. 

Punkt 6.8.2 «varsel intern oppfølging» er en beskrivelse av oppgaver som tilfaller mottaker av 

et varsel og er utformet som en sjekkliste hvor det kan gjøres notater og kvitteres mot når 

ulike forpliktelser er gjennomført/utført.  

Det foreligger ingen konkret beskrivelse av hvem som kan bruke varslingsrutinene i HMS-

håndboken. Det er således usikkert om disse gjelder både ansatte og folkevalgte. De etiske 

retningslinjene er tydelige på at de gjelder både ansatte og folkevalgte. Varslingsplakaten 

inngår som en del av disse retningslinjene, men av denne fremgår det at den bare gjelder 

ansatte. I «Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold» fremgår det imidlertid av avsnitt 

for omfang at prosedyren «gjelder for alle ansatte på alle nivåer i virksomheten». 

Av «Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold» er det beskrevet ansvar og myndighet 

og hvem det kan varsles til. I beskrivelsen av ansvar er det rådmannen som har det 

overordnede ansvaret for at virksomheten har en oppdatert prosedyre for varsling. Enhetsleder 

har ansvaret for å håndtere varsling fra ansatte samt påse at prosessen håndteres 

hensiktsmessig. Av varslingsplakaten fremgår det at forsvarlig varsling kan gjøres internt til 

nærmeste eller eventuelt overordnet ledelse, eller organisasjonsavdelingen, tillitsvalgte, 

vernetjenesten, arbeidsmiljøutvalget, interne revisorer eller kontrollutvalget, ordføreren eller 

andre politikere, eller offentlig tilsyn og myndigheter. Videre fremgår det av 

varslingsplakaten at det i de tilfeller der varsel ikke fører frem kan det være forsvarlig å varsle 

eksternt, eksempelvis gjennom media.  

«Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold» beskriver hvordan det kan varsles. I 

prosedyren legges det til grunn at arbeidstaker skal varsle til nærmeste leder gjennom 

                                                                 
17 I henhold til e-post fra HR-sjef i Grimstad kommune, datert 03.07.2017 
18 HMS-håndbok Grimstad kommune, ansattportal Grimstad kommune, sist endret 02.08.2012 
19 Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune, Grimstad kommune 2008 
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meldingsskjema for varsling i kommunens avvikssystem Qm+, alternativt til verneombud 

eller tillitsvalgt. I tillegg er det utarbeidet et alternativt skjema som gjør det mulig å varsle 

anonymt. Av prosedyre fremgår det at det også kan varsles anonymt i Qm+, men revisjonen 

har ikke grunnlag for å uttale seg omkring de tekniske funksjonaliteter knyttet til dette.  

Når det kommer til hvilke saker som skal omfattes av varslingsrutinene er det gitt en 

beskrivelse av dette i varslingsrutinenes punkt 6.8, mens det i varslingsplakaten gis utfyllende 

eksempler på dette. Varsling er i rutinene omtalt som det å gå videre med kritikkverdige 

forhold til noen som kan sørge for at forholdene kan rettes opp. I rutinene fremgår det at 

kritikkverdige forhold kan være tilfeller av brudd på lover og regler, virksomhetens 

retningslinjer eller alminnelig oppfatning om hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. I 

kommunens varslingsplakat er det gitt ytterligere eksempler på hva som kan anses å være 

kritikkverdige forhold, herunder brudd på interne regelverk, lovbrudd, uforsvarlig 

saksbehandling eller klientbehandling, mobbing, eller annen uetisk eller kritikkverdig atferd.  

Hvordan varsler skal følges opp fremgår av prosedyren; ved mottatt varsel om kritikkverdige 

forhold skal ledelsen som hovedregel innen 1 uke vurdere innholdet av varselet, hvor 

varsleren får tilbakemelding innen 14 dager om hva som skjer med saken det er varslet om og 

beskjed skal gis skriftlig. Det fremgår videre at leder som mottar varselet skal benytte eget 

skjema for å oppsummere ledelsens vurdering og videre håndtering av varselet, og ledelsen 

har ansvar for å ivareta arbeidstaker som har varslet og om nødvendig igangsette tiltak for å 

sikre dette. Arbeidsgivers ansvar er systematisert og utfyllende beskrevet i eget 

skjema/sjekkliste under HMS-håndbokens punkt 6.8.2 «varsling intern oppfølging».  

Varslingsrutinene tar for seg forholdet mellom retten til å varsle og plikten til å varsle, men i 

mindre grad plikten. I punkt 6.8.1, «Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold», 

omtales imidlertid aml. 2-3 og forhold omkring plikten til å varsle om feil og mangler som 

kan medføre fare for liv og helse, trakassering og mobbing på arbeidsplassen og sykdom 

relatert til arbeidet eller forhold på arbeidsplassen. Når det gjelder retten til å varsle er dette 

beskrevet i rutinene og satt i sammenheng med aml. §§ 2-4, 2-5 og 3-6. 

Samlet sett gir varslingsrutiner, prosedyre og varslingsplakat omfattende beskrivelser av 

hvordan varsler skal ivaretas og beskyttes mot gjengjeldelse jfr. aml. § 2-5. Av rutinene 

fremgår det av avsnitt for «Vern mot gjengjeldelse» hvor det heter at; gjengjeldelse mot 

arbeidstaker som varsler, eller som på andre måter gir til kjenne at han eller hun planlegger 

eller vurderer å varsle, er lovstridig. Av prosedyren fremgår det at; varslerens identitet bør så 

langt som mulig behandles som en fortrolig opplysning. Dette innebærer at identitet ikke 

avsløres for den det varsles om, ledelsen eller kollegaer dersom dette ikke er nødvendig for 

sakens opplysning.  
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Det er for øvrig presisert i varslingsrutinene at påstander om kritikkverdige forhold kan være 

en belastning for den eller de det varsles om. I varslingsrutinene anbefales det derfor at varsler 

søker rådgivning eksempelvis hos Arbeidstilsynet, tillitsvalgt eller advokat, før de går til det 

skritt å varsle.  

Kjennskap til varslingsrutiner – Grimstad kommune 

Grimstad kommune kan vise til etablerte varslingsrutiner samt etiske retningslinjer, hvor deler 

av varslingsrutinene i HMS-håndbok gjengis. I FAFO sin undersøkelse var det blant de 

undersøkte kommuner og fylkeskommuner, 8 av 10 kommuner som hadde varslingsrutiner.  

Grimstad kommune har i sine varslingsrutiner under HMS-håndbokens pkt. 6.8, etablert 

forventninger til seg selv for tilrettelegging av varsling. Under avsnitt for arbeidsgivers plikt 

til å legge til rette for varsling fremgår det: 

«Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for åpenhet og god intern kommunikasjon i 

virksomheten. Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en 

naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid» 

Av prosedyrens avsnitt for ansvar og myndighet gis rådmannen det overordnede ansvaret for 

at virksomheten har en oppdatert prosedyre for varsling, mens enhetsleder har ansvar for å 

informere og orientere de ansatte om de interne retningslinjene.  

På spørsmål om kjennskap til lover som omhandler ytring og varsling svarer 3 av 10 

respondenter at de har liten eller svært liten kjennskap til disse, hvor 2,6 % svarer «vet ikke». 

Når det kommer til spørsmål om kjennskap til kommunens etiske retningslinjer er det i 

underkant 2 av 10 respondenter som svarer at de har liten eller svært liten kjennskap til disse, 

mens 1.7 % svarer «vet ikke». Dette viser at det er flere som kjenner til kommunens etiske 

retningslinjer enn lovgrunnlaget for disse. Når det kommer til resultater fra FAFO sin 

undersøkelse i 2016, er det 56 % av respondentene som sier de er kjent med at de har 

varslingsrutiner der de jobber, mens det er så mange som 29 % som svarer «vet ikke».  

Revisjonen fremsatte tre ulike påstander knyttet til tilgang, forståelse og nytten av de etiske 

retningslinjene for Grimstad kommune. Svarene på disse påstandene er interessante i den 

forstand at det er svært mange respondenter som har svart «vet ikke».  
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Når det gjelder første påstand; «Jeg kan lett finne de etiske retningslinjer for folkevalgte og 

ansatte i Grimstad kommune», har 6 av 10 respondenter sagt seg enige i dette, mens 16 % 

«vet ikke». Når det kommer til påstanden om de etiske retningslinjene er enkle å forstå er det 

5 av 10 respondenter som er enige i dette, mens hele 25,3 % «vet ikke».  

Som tidligere omtalt ble varslingsrutiner utarbeidet og tilgjengeliggjort i 2009 sammen med 

de etiske retningslinjene. Dette kan være noe av forklaringen til at 5 av 10 ansatte på spørsmål 

om de har funnet de etiske retningslinjene selv, svarer ja. På spørsmål om Grimstad kommune 

har rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen svarer nær 6 av 10 ja til dette. I forlengelsen av dette ble det spurt om i hvilken 

grad ansatte og ledere opplever at deres leder legger til rette for at ansatte kan melde fra om 

kritikkverdige forhold. På dette spørsmålet var det tilnærmet like resultater som på spørsmål 

om Grimstad kommune har rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om 

kritikkverdige forhold, mens nær 1 av 10 svarer «vet ikke». 

På spørsmål om gode rutiner for varsling er nødvendig for at den enkelte skal melde fra om 

kritikkverdige forhold er det 75,5 % som svarer ja til dette, mens på spørsmål om 

varslingsrutinene er nyttige for den enkelte er det til sammen 56,5 % av respondentene som er 

enige i dette og 24,9 % har svart «vet ikke».  

I intervjuer ble det stilt spørsmål om arbeidsgiver er ansvarlig for å gjøre ansatte kjent med 

rutiner og retningslinjer for ytring og varsling, og på hvilken måte dette gjøres. Alle som ble 

intervjuet var av den klare oppfatning at dette var arbeidsgivers ansvar. Spesialrådgiver for 

rådmannen satte dette i sammenheng med de forpliktelser arbeidsgiver har satt til seg selv i 

tilknytning til de etiske retningslinjer; «Ledere skal sørge for at medarbeiderne er kjent med 
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og etterlever kommunes etiske retningslinjer». Som tidligere omtalt var det 53,3 % av de som 

besvarte spørreundersøkelsen som mener at deres leder aktivt arbeider for at temaet varsling 

blir en naturlig del av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Sett opp mot at det er et nedfelt 

lederansvar å gjøre de ansatte kjent med og sørge for etterlevelse, er det naturlig å tro at det 

finnes en del ledere som ikke følger opp sitt ansvar i henhold til disse retningslinjene. 

Flere av de som ble intervjuet nevnte for revisjonen at det er enkelte svakheter knyttet til 

arbeidsgivers ansvar med å gjøre de ansatte kjent med de etiske retningslinjer ved ansettelse. 

Det er nærliggende å tro at det ligger et etterslep med de som ble ansatt før varslingsrutinene 

ble utarbeidet og publisert i 2009, hvis man skal trekke en slutning etter spørsmålet revisjonen 

stilte med hensyn til ansatte kjennskap til rutinene, hvor 3 av 10 ansatte i en eller annen grad 

har mindre kjennskap til kommunens etiske retningslinjer.  

 

I intervju med HR-sjef og kommunalsjef virksomhetsstyring får revisjonen utfyllende 

informasjon om planer som diskuteres knyttet til et «onboarding-system» som skal sikre at 

nyansatte medarbeidere og ledere gjøres kjent med varslingsrutinene. I intervju med HR-sjef 

ble vi informert om at det også ses på muligheter i ny ERP-løsning20 som kan sikre 

elektronisk registrering når ansatte har lest de etiske retningslinjene. Kvalitetssjef fremhevet 

lederavtaler som et viktig virkemiddel for å sikre at ledere følger opp sitt ansvar med å gjøre 

de ansatte kjent med de etiske retningslinjer. 

                                                                 

20 ERP-system er en integrert løsning for software som dekker forretningsområder innen virksomhetsstyring 
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Reviderte varslingsrutiner 

I vurderingen av varslingsrutiner i Grimstad kommune er det naturlig å se nærmere på de 

reviderte etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Revisjonen registrerer at kommunens HMS-

håndbok ved revisjonens gjennomgang, sist 06.07.17, ikke er gjort endringer i. Det vil si at 

alle rutiner og prosedyrer for varsling i HMS-håndboken ikke har vært gjenstand for 

revidering. Revisjonen er ikke kjent med om at det er planlagt endringer eller revidering av 

disse.  

Revisjonen merker seg at Grimstad kommune har etablert snarvei på ansattportalen til 

«Varsling av kritikkverdige forhold». Revisjonen har gjennomgått innholdet i dette sett opp 

mot den anbefalingen vi tidligere har fulgt med hensyn til hva varslingsrutiner bør inneholde. 

De svakhetene vi har påpekt under vår vurdering av varslingsrutinene før revidering er så godt 

som utbedret i de nye varslingsrutinene. Gjenstående svakhet er imidlertid at 

revideringsarbeidet ikke er synkronisert med HMS-håndbok. 

Grimstad kommune har innrettet sine varslingsrutiner med overskrifter som er i tråd med den 

sjekklisten revisjonen har basert seg på fra FAFO sin undersøkelse. Ved å klikke seg inn på de 

enkelte overskrifter får man utfyllende informasjon som beskriver det aktuelle tema;  

Hvem kan varsle? Det fremgår av reviderte retningslinjer at alle ansatte i Grimstad kommune 

kan varsle, også vikarer, innleid personell og andre som leverer tjenester på vegne av 

Grimstad kommune.  

Hvem kan det varsles til? Reviderte retningslinjer er tydelige på hvem det kan varsles til og 

skiller her på en god måte mellom intern og ekstern varsling. Intern varsling kan i henhold til 

reviderte retningslinjer skje gjennom varsling til HR, tillitsvalgte, verneombud, 

bedriftshelsetjeneste eller arbeidsmiljøutvalg. Det er også etablert en intern varslingsgruppe 

som er partssammensatt av to representanter utpekt av rådmann og hovedverneombud. 

Ekstern varsling kan skje til media, tilsynsmyndigheter eller eksternt varslingsmottak. 

Sistnevnte er ifølge de reviderte retningslinjene et tiltak for å synliggjøre at Grimstad 

kommune tar varslingsadgangen på alvor og at det skal vernes mot gjengjeldelse.  

Grimstad kommune har i utstrakt grad løst opp i hvordan det kan varsles. I nye 

varslingsrutiner er det ingen begrensninger på hvordan et varsel kan fremmes. Det fremgår av 

nye rutiner at det heller ikke er bestemte krav til form og innhold i varselet. 

I innledningen til de nye varslingsrutinene er det i relativt detaljert grad gjort rede for hvilke 

saker som omfattes av varslingsrutinene. Det er i tillegg gitt enkelte eksempler på hva som 

ikke kan oppfattes å ha karakter som grunnlag for varsling. De nye varslingsrutinene har også 
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tatt for seg hva som kan anses å være forskjellen mellom varsling og innmelding av avvik og 

uønskede hendelser. 

Nye varslingsrutiner beskriver på en lettfattelig og forståelig måte hvordan en varsler skal 

følges opp. Det er også publisert en sjekkliste som kan synes å være en revidert utgave av 

eksisterende skjema i HMS-håndbok «Varsling intern oppfølging». 

Under punktet for «Hva er varsling av kritikkverdige forhold» i reviderte varslingsrutiner, er 

det gjort rede for forholdet mellom retten og plikten til å varsle. Revidert varslingsplakat 

omtaler ikke forhold knyttet til plikten til å varsle. 

Vern mot gjengjeldelse er i nye varslingsrutiner beskrevet under «overordnede prinsipper». 

Beskrivelsen er i tråd med aml. § 2-5.  

4.2.3. REVISORS VURDERINGER 

Varslingsrutiner – Grimstad kommune 

Varslingsrutinene som følger av HMS-håndbok er ikke tydelige på hvem som kan bruke disse, 

om de gjelder ansatte og folkevalgte, eller om de kun er gjeldende for administrasjonens 

ansatte. Det fremgår imidlertid av de etiske retningslinjer hvor varslingsplakaten inngår, at 

disse gjelder både ansatte og folkevalgte. I nylig reviderte etiske retningslinjer er det presisert 

at de etiske retningslinjer gjelder alle ansatte, folkevalgte og leverandører som leverer 

tjenester på vegne av Grimstad kommune. På varslingsplakaten står det fremdeles at den 

gjelder for ansatte. I prosedyren for varsling av kritikkverdige forhold under avsnitt for 

omfang, fremgår det at prosedyren gjelder for alle ansatte på alle nivåer i virksomheten, 

ukjent om dette også innebærer folkevalgte ettersom disse er eksplisitt omtalt i andre deler av 

de etiske retningslinjer. Revisjonen opplever at dette kan være noe forvirrende 

sammenblanding av hvem og hva som omhandles av henholdsvis etiske retningslinjer og 

varslingsplakat, også etter revidering. 

Varslingsrutinene for Grimstad kommune beskriver etter revisjonens syn forholdet mellom 

intern og ekstern varsling på en god måte, herunder hvem det kan varsles til. Selv om 

informasjon kan være varierende mellom rutinene, prosedyren og varslingsplakaten, gir det en 

helhet som er tilfredsstillende. 

Prosedyren er beskrivende for hvordan det kan varsles. Det er lagt opp til at det meldes 

gjennom Qm+ til nærmeste leder, men det er imidlertid alternativer i form av varsling til 

verneombud eller tillitsvalgt. Videre er det etter revisjonens oppfatning positivt at det gis 

mulighet til å varsle gjennom bruk av alternativt skjema. For enkelte vil det kunne være 

vanskelig å melde til nærmeste leder hvis varsel relaterer seg til nærmeste leder. Det er 
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nærliggende å anta at skjemaet kan brukes til å varsle de som fremgår av varslingsplakaten, 

selv om det står i rutinene at skjemaet skal brukes til anonyme varsler. Etter revisjonens syn er 

det viktig at det ikke blir for byråkratisk å varsle, men at det er løse retningslinjer som åpner 

for at ansatte heller oppfordres til å varsle uten for store begrensninger i hvordan. 

Revisjonen oppfatter at Grimstad kommune i vesentlig grad gjennom varslingsrutiner gir gode 

beskrivelser og eksempler på hvilke saker som omfattes av varslingsrutinene. Både 

varslingsrutinene, varslingsplakat og prosedyre for varsling tar for seg gode eksempler. 

Hvilket ansvar og plikter som hviler på den som mottar et varsel er etter revisjonens vurdering 

godt beskrevet i prosedyren, men spesielt skjema/sjekkliste «Varsling intern oppfølging» er et 

godt hjelpemiddel for hvordan en varsler skal følges opp på en forsvarlig måte. Etter 

revisjonens vurdering gir varslingsrutinene og varslingsplakaten samlet sett gode beskrivelser 

av hvordan varsler skal følges opp. 

Revisjonen ser at varslingsrutinene tar opp forholdet mellom retten og plikten til å varsle. Hva 

retten gjelder er godt beskrevet med henvisninger til relevant lovgrunnlag. Når det gjelder 

plikten til å varsle fremgår dette av prosedyren med eksempler knyttet til forhold som er i tråd 

med aml. § 2-3. Det er imidlertid ikke omtalt forhold knyttet til plikt om varsling i 

varslingsplakaten.  

Vern mot gjengjeldelse tas gjennomgående opp i varslingsrutiner, prosedyre og 

varslingsplakat. Det er også utfyllende retningslinjer som omhandler konfidensialitet omkring 

varsler og at identitet ikke avsløres. Arbeidsmiljøloven § 2 A-4 i revidert lov er tydelig på at 

mottaker av et varsel plikter å hindre at andre får kjennskap til identitet eller andre 

identifiserende opplysninger om arbeidstaker. Grimstad kommune bør gjennomgå sine 

varslingsrutiner på dette området da gjeldende blant annet sier at: «… varslerens identitet bør 

som langt som mulig behandles som en fortrolig opplysning», og at identitet ikke avsløres 

dersom det ikke er nødvendig for sakens opplysning. Gjeldende retningslinjer kan tolkes dit 

hen at det er «greit» å avsløre identiteten til varsler så fremt det er «nødvendig» for sakens 

opplysning. 

Grimstad kommune sine rutiner for varsling oppleves omfattende og noe fragmentert i den 

forstand at noe informasjon kommer frem av etiske retningslinjer, noe fremgår av HMS-

håndbok og noe fremgår av varslingsplakat som igjen er del av etiske retningslinjer. 

Revisjonen anser omfanget som en nødvendighet da det er mange aspekter ved et varsel som 

den som varsler bør reflektere omkring, men revisjonen har grunn til å tro at det for enkelte 

kan være utfordrende å skaffe seg full oversikt over rutinene slik de fremstår i dag. Grimstad 

kommune har også gitt anbefalinger om at ansatte som føler usikkerhet knyttet til det å varsle, 

bør søke råd hos eksempelvis tillitsvalgt eller advokat før de går til det skritt å varsle. En slik 
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anbefaling kan for mange ansatte være nyttig i forhold til refleksjon omkring det å varsle, men 

kan antas å ha en negativ virkning på enkelte ved at de muligens lar være å varsle. 

Kjennskap til varslingsrutiner – Grimstad kommune 

Grimstad kommune har tydelige beskrivelser av ansvar og myndighet med hensyn til hvem 

som skal sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kjennskap til kommunens varslingsrutiner. 

Av varslingsrutinene og de etiske retningslinjer opplever revisjonen at det går klart frem det 

ansvar som hviler på ledere i Grimstad kommune for at ansatte skal være gjort kjent med 

varslingsrutiner og etiske retningslinjer.  

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at ansatte og ledere i Grimstad kommune har noe 

mer kjennskap til kommunens etiske retningslinjer enn arbeidsmiljølovens bestemmelser 

knyttet til varsling. Sammenlignet med de resultater som fremkommer av FAFO sin 

undersøkelse, ligger kjennskapen til varslingsrutinene noe høyere blant de ansatte i Grimstad 

enn de kommuner og fylkeskommuner som FAFO har undersøkt. 

Revisjonen registrerer at det er mange respondenter som har valgt å svare «vet ikke» til de tre 

påstandene som knytter seg til tilgang, forståelse og nytte av de etiske retningslinjer. En 

rimelig antagelse er at mange ansatte ikke har hatt behov for disse i hverdagen, men det er 

tross alt et lederansvar at medarbeidere skal være kjent med hvor varslingsrutiner forefinnes, 

innholdet og forståelsen av nytten i disse. Det vil alltid være et spørsmål knyttet til nytten all 

den tid dette implisitt krever erfaring, eksempelvis gjennom å si ifra om kritikkverdige 

forhold for å vurdere dette spørsmålet. 

Revisjonen er gjort kjent med at rutiner for varsling ble etablert og tilgjengeliggjort i 2009, og 

revisjonen opplever det i denne sammenheng vanskelig å trekke klare konklusjoner ut fra de 

spørsmål som er stilt i sammenheng med kjennskap og tilgang. Det er likevel grunn til å stille 

spørsmål ved at det bare er 6 av 10 ansatte som opplever at deres leder legger til rette for at 

ansatte kan melde fra om kritikkverdige forhold.  

Revisjonen registrerer enkelte svakheter knyttet til rutiner med å gjøre ansatte kjent med 

varslingsrutiner og etiske retningslinjer ved ansettelse. Det er også rimelig å anta at det 

foreligger et etterslep med å gjøre ansatte tilsatt før 2009 kjent med eksisterende rutiner og 

retningslinjer. Nye rutiner for «onboarding» og elektroniske løsninger i ERP for å sikre at 

ansatte og ledere i Grimstad kommune er kjent med varslingsrutiner og etiske retningslinjer, 

er etter revisjonens vurderinger viktige bidrag i det som må være målsettingen om at alle er 

kjent med kommunens varslingsrutiner. 
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Reviderte varslingsrutiner 

Etter gjennomgangen av de reviderte varslingsrutinene for Grimstad kommune opplever 

revisjonen at det er gjort grep for å systematisere og gjøre rutinene mer forståelig. Gjennom 

fremstillinger basert på de ulike temaene som omhandler varsling, har Grimstad kommune 

gjort det enklere for de ansatte å finne svar på spørsmål rundt de ulike aspekter av varsling. 

Det er også et tydelig budskap om at åpenhet er en grunnleggende verdi i Grimstad kommune, 

og det er derfor full aksept for å varsle om ulovlige, uetiske eller kritikkverdige forhold i 

Grimstad kommune.  

Revisjonen ser imidlertid at det samlede materialet av rutiner knyttet til varsling er noe spredt 

og fragmentert i og med at noe «gammelt», men fremdeles relevante varslingsrutiner er å 

finne i HMS-håndbok, samtidig som det er opprettet ny henvisning på ansattportal som leder 

inn mot nye varslingsrutiner. Utover dette kommer de etiske retningslinjer som også har 

innslag av det som kan oppfattes som prosedyrer for varsling. Revisjonen er av den 

oppfatning at kommunen bør ha en forenklet fremstilling av varslingsrutinene, gjerne 

gjennom en varslingsplakat, som er gjenkjennbare uavhengig av hvilke rutiner som nyttes, 

hva de omhandler og hvem de gjelder for. 
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4.3. TREDJE PROBLEMSTILLING 

3) Har ansatte og ledere tillit til at Grimstad kommune kan ivareta varslere i tråd 

med de kravene som fremgår av arbeidsmiljøloven? 

4.3.1. REVISJONSKRITERIER 

Fra 01.07.2017 trådte enkelte endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Regler om varsling er nå 

samlet i et kapittel (2A), og det er foretatt enkelte endringer i innholdet av dette.  

Tidligere aml. § 2-5 omhandlet varslers vern mot gjengjeldelse ved varsling, dette er nå 

fastsatt i aml. § 2 A-2. Gjengjeldelse etter en varsling i samsvar med § 2 A-1, er forbudt. Ved 

fremleggelse av opplysninger om at gjengjeldelse har funnet sted, har arbeidsgiver som 

hovedregel bevisbyrden for å eventuelt sannsynliggjøre at dette ikke har skjedd.  

I gjengjeldelse ligger det at arbeidsgiver har et ansvar for at varslingen ikke skal gi 

arbeidstaker negative konsekvenser etter varsling. I veileder om varsling fra Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet står det omtalt slik:  

«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»21 

Grimstad kommunes HMS-håndbok har implementert arbeidsmiljølovens lovbestemmelser 

om «Vern mot gjengjeldelse». Det fremgår av HMS-håndbok punkt 6.8 «Varsling av 

kritikkverdige forhold» at det ved forsvarlig varsling vil være lovstridig med gjengjeldelse 

mot arbeidstaker som har varslet. Videre fremgår det av Grimstad kommunes HMS-håndbok 

6.8.1 «Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold», ledelsen har «ansvar for å ivareta 

arbeidstaker som har varslet og om nødvendig igangsette tiltak for å sikre dette». I følge 

retningslinjene bør varslerens identitet så langt som mulig behandles som en fortrolig 

opplysning. I reviderte rutiner for varsling fremgår det at «varslet og varslerens identitet skal 

ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle varselet. Varslerens ønske 

om anonymitet skal respekteres så langt det er mulig». 

 

 

                                                                 
21 Arbeids og inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet, Veileder for varsling s.11.   
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4.3.2. FAKTA  

For å belyse problemstillingen har revisjonen i hovedsak benyttet seg av resultater fra 

spørreundersøkelsen. Det fremkom også en del interessant informasjon i intervjuer som 

revisjonen anser naturlig å kommentere i sammenheng med fakta knyttet til problemstillingen.  

Spørreundersøkelsen var bygd opp med innledende spørsmål knyttet til hvilken kjennskap den 

enkelte hadde omkring innholdet i arbeidsmiljøloven som omhandler varsling. I sammenheng 

med spørsmålet ble det blant annet informert om at varslere skal vernes mot gjengjeldelse 

etter varsling. På spørsmål om kjennskap til reglene om varsling i arbeidsmiljøloven svarer 

55,4 % av de spurte i spørreundersøkelsen at de delvis kjenner til disse. 16,2 % svarte at de er 

godt kjent med reglene, 23 % svarte «nei, jeg var ikke kjent med dem før nå». 5,4 % svarte 

«vet ikke».  

Revisjonen ønsket i spørreundersøkelsen å undersøke nærmere om de ansatte har tillit til at 

kommunen har tilstrekkelig vern for varslere. På bakgrunn av spørsmål om den enkelte har 

tillit til at deres nærmeste leder kan ivareta han/hun som varsler svarte nær 8 av 10 at de har 

tillit til dette. På spørsmål om den ansatte har tillit til at Grimstad kommune kan ivareta 

vedkommende, svarer imidlertid bare nær 6 av 10 at de har tillit til dette. Dette indikerer at 

nærmeste leder har noe høyere tillit til nærmeste leder enn kommunen som helhet. Videre ble 

det stilt spørsmål om den enkelte har tillit til at tillitsvalgt/verneombud kan ivareta han/hun 

som varsler, og til dette var svaret nær tilsvarende som tillit til leder, nær 8 av 10.  

 

I FAFO sin undersøkelse var spørsmålsstillingen knyttet til temaet noe annerledes. De som 

hadde erfaring med å ha varslet ble spurt om hvem de varslet til. På dette spørsmålet svarte  

55 % at de varslet til nærmeste leder, 15 % svarte tillitsvalgt/verneombud, mens øvrige 7 ulike 

alternativer utgjorde de resterende 30 %.  
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Et forhold som må anses å være nært knyttet til tillit til nærmeste leder og kommunen som 

helhet er spørsmålet om ansatte og ledere foretrekker en anonym varslingskanal, noe 

kommunen i sin rutiner også legger opp til som et alternativ ved varsling. Av de som besvarte 

spørreundersøkelsen var det nær 6 av 10 som ikke mener det er viktig å være anonym når man 

skal melde fra om kritikkverdige forhold. Til sammenligning spurte FAFO i sin undersøkelse 

de som hadde erfaring med varsling om hvilken måte de hadde varslet på, hvorpå 60 % svarte 

at de hadde varslet åpent. Derimot svarte 29 % at de hadde varslet muntlig og ba om at 

identiteten ble holdt skjult utad. 4 % varslet anonymt, 3 % varslet skriftlig og ba om at 

identiteten skulle skjules utad og 4 % var usikre på hvordan det siste varselet ble fremmet. 

Disse tallene sett opp mot svarene fra Grimstad kommune kan det være indikasjon til 

tilnærmet samsvar. 

Revisjonens spørsmål; «Har du vært i en situasjon hvor du har et ønske om å melde fra om 

kritikkverdige forhold, men valgt å la være?» var forventet å gi et svar på om det eksisterer 

tillit til å si ifra om kritikkverdige forhold. Noe overraskende var det 10.9 % som hevder at de 

har valgt å la være å si ifra om kritikkverdige forhold på grunn av en frykt for represalier fra 

ledelsen. Til sammenligning fremgår det av FAFO sin undersøkelse at det er 37 % som har 

valgt å la være å varsle om kritikkverdige forhold de er kjent med fordi de tror at 

ubehagelighetene ved å melde fra ville blitt for store.  

 

Blant svaralternativene åpnet «Annet» for at de ansatte kunne komme med egne forklaringer 

på hvorfor de har latt være å melde fra om kritikkverdige forhold de har vært kjent med. 

Revisjonen har gjennomgått svarene fra disse respondentene (10%) og det fremgår fra noen få 

at de kritikkverdige forholdene er ordnet opp internt, og en liten andel svarer at det er knyttet 

usikkerhet til hvordan en slik varsling ville bli mottatt. 21 % svarer at de har meldt fra om 

kritikkverdige forhold, men at dette ikke har ført til tiltak eller vedkommende ikke har fått 

tilbakemelding på forholdet. 18 % svarer at de får liten støtte og opplever negative 
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tilbakemeldinger ved varsling. Her blir det blant annet pekt på negative opplevelser fra ledere, 

og frykt for negative konsekvenser.  

Revisjonen stilte i spørreundersøkelsen spørsmål om respondentene hadde meldt ifra om 

kritikkverdige de siste to årene. På dette svarte i overkant 4 av 10 respondenter ja. Svarene fra 

de som hadde meldt ifra om kritikkverdige forhold fordelte seg som følger: 

 

De som i en eller annen form svarte ja på dette spørsmålet ble ledet til ytterligere to spørsmål 

som hadde til hensikt å avdekke de erfaringer respondentene hadde gjort seg. Respondenter 

som svarte ja på ovennevnte spørsmål ble videre spurt om reaksjonen på den situasjonen de 

meldte fra om. På dette spørsmålet svarte respondentene som følger: 

 

Ser man nærmere på svarene er det nær 5 av 10 respondenter som har erfart at ledelsens 

reaksjon stod i forhold til alvorlighetsgrad eller var strengere enn alvorlighetsgraden tilsa. 

13,8 % har svart «vet ikke» og det antas at disse således ikke er kjent med utfallet og den 

oppfølging saken har fått, mens i underkant av 50 % av respondentene har erfart at det ikke 

har vært noen reaksjon eller at ledelsens reaksjon var mildere enn det alvorlighetsgraden i 

saken tilsa.  
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Videre ble det stilt spørsmål til de samme respondentene, altså de som svarte ja på at de hadde 

meldt fra om kritikkverdige forhold siste 2 årene, om det fikk noen personlige konsekvenser 

for den som sa ifra om det kritikkverdige forholdet. 16,6 % svarte at de hadde overveiende 

positive konsekvenser, 17,2 % hadde negative konsekvenser og 69,7 % svarte at de ikke 

hadde opplevd noen konsekvenser. FAFO stilte i sin undersøkelse samme spørsmål med noe 

andre svaralternativer. Mens 13 % i FAFO sin undersøkelse svarte at de ikke hadde opplevd 

noen reaksjon var det 4 % som svarte «vet ikke». 36 % opplevde overveiende positive 

reaksjoner, 28 % opplevde både positive og negative reaksjoner, mens 19 % opplevde 

overveiende negative reaksjoner.  

I intervjuer revisjonen har hatt med utvalgte representanter for arbeidsgiversiden og 

arbeidstakersiden i Grimstad kommune, mener flere av de intervjuede at det er et godt klima 

for varsling og ytring i Grimstad kommune. Kvalitetssjefen mener det tidligere har vært et 

godt klima for dette, men at han er noe mer usikker nå med henvisning til konsekvenser som 

har kommet til uttrykk som følge av nylige varslingssaker i kommunen. I følge kvalitetssjefen 

blir det sanksjonert mot enkeltpersoner på bakgrunn av positive omtaler om forhold i 

kommunen, for eksempel via sosiale medier. Hovedverneombud forteller overfor revisjonen 

at det har vært en endring i ytringsklimaet etter januar 2017. Etter januar har han fått mange 

henvendelser om frykt for å uttale seg ved å bli fremstilt som mobbere, da fra andre enn 

administrasjonen. Både kvalitetssjefen og hovedverneombud opplever at meninger fritt kan 

diskuteres på arbeidsplassen, men at dette er vanskeligere i sosiale medier. Kvalitetssjefen sier 

til revisjonen at det er mye gode verdier i Grimstad kommune, men at eksterne 

ytringsbetingelser er krevende.  

En av de hovedtillitsvalgte revisjonen har intervjuet, sier at flere ansatte opplever at de ikke 

kjenner seg igjen i det som blir sagt om kommunen som arbeidsplass. Spesialrådgiver og 

kvalitetssjefen påpeker at det etter nylige varslingssaker nå er to sykemeldte varslere.  

Flere revisjonen har intervjuet, påpeker at også politikerne er ansvarlige for et godt klima for 

varsling og ytring. I følge kvalitetssjef, er deler av det politiske miljø i Grimstad kommune 

ansvarlig for det som kan sies å ha utviklet seg til et dårlig ytringsklima. Politikernes rolle blir 

også fremhevet av hovedverneombud i kommunen, som mener det politiske presset har hatt 

de største negative konsekvensene for ytringsklimaet i kommunen. Et negativt ytringsklima 

vil med rimelig sikkerhet kunne antas å påvirke den enkeltes ønske om å si ifra om 

kritikkverdige forhold.  

I følge flere av de intervjuede, finnes det eksempler på at det ved varslinger ikke blir tatt tak i 

kritikkverdige forhold. Spesialrådgiver mener det finnes flere eksempler på dette, noe som for 

øvrig også understøttes av de resultater som fremgår av spørreundersøkelsen. 
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Hovedverneombud mener de ansatte i kommunen stort sett kan uttale seg fritt, men at det kan 

være saker man melder fra om som ikke blir tatt tak i med en gang, og kan bli tatt opp flere 

ganger. Ansatte som opplever at varslinger om kritikkverdige forhold ikke tas tak i etter all 

sannsynlighet vil miste tillit til varslingsinstituttet som helhet, implisitt hensynet til 

ivaretakelse. 

All negativ omtale av varslingsklimaet i Grimstad kommune den senere tid kan antas å ha en 

påvirkning på spørreundersøkelsen, spesielt med hensyn til de som ikke har noen erfaringer 

med selv å ha varslet.  

4.3.3. REVISORS VURDERINGER 

Grimstad kommune har etter revisjonens syn implementert arbeidsmiljølovens bestemmelse 

om gjengjeldelse i sine retningslinjer på en god måte. Revisjonen anser denne 

implementeringen som tilfredsstillende, men vel så viktig var å undersøke de ansattes 

forståelse og oppfatning omkring dette. 

Varsling som begrep er å anta som allment kjent og forstått. Innholdet og de ulike aspekter av 

temaet varsling er imidlertid noe mindre kjent for en del av respondentene i 

spørreundersøkelsen. Dette er en bekreftelse av de indikasjoner revisjonen har fått i intervjuer, 

det at mange ikke har erfaring med varsling personlig og således heller ikke er så godt kjent 

med hverken arbeidsmiljøloven eller varslingsrutinene. Det er imidlertid et uttalt krav til 

ledere i Grimstad kommune at de har et ansvar for at alle ansatte er kjent med varslingsrutiner 

og etterlevelse av disse. 

Gjennom spørreundersøkelsen og intervjuer er det enkelte forhold som anses å gi en viss 

bekymring knyttet til tillitsforholdet til arbeidsgiver med hensyn til det å varsle om 

kritikkverdige forhold og det å vite at man blir ivaretatt som varsler. Revisjonen ser av 

spørreundersøkelsen at det er mange som ser det som naturlig å varsle til sin nærmeste leder. I 

dette ligger det også en antakelse om at de har tillit til sin nærmeste leder siden 8 av 10 

respondenter svarer at de har tillit til at de blir ivaretatt som varsler av nærmeste leder. Når det 

kommer til spørsmål om han/hun har tillit til at Grimstad kommune kan ivareta dem som 

varsler, viser resultatet at dette er noe lavere. En mulig forklaring på dette kan være at den 

enkelte ikke opplever tillit til kommunen som helhet og/eller at det politiske miljø kan ha vært 

en innvirkende faktor. Det er overfor revisjonen i intervjuer gitt indikasjoner på at det 

politiske ordskiftet kan bidra negativt til ytringsklimaet i Grimstad kommune, noe som også 

må kunne antas å påvirke varslingsklimaet. 

Revisjonen registrerer på bakgrunn av spørsmål i spørreundersøkelsen at det er enkelte ansatte 

som har erfart å få liten eller ingen tilbakemelding eller oppfølging når de har valgt å si ifra 
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om kritikkverdige forhold. Slike opplevelser fremmer på ingen måte tillit til at ansatte får den 

nødvendige støtten og oppfølgingen man forventer når man tar valget å si ifra om 

kritikkverdige forhold.  

1 av 10 respondenter svarer at de har kjent til kritikkverdige forhold, men har valgt å la være å 

melde fra fordi de frykter represalier fra ledelsen. Sett fra revisjonens ståsted er det uheldig at 

en av ti i Grimstad kommune opplever en slik frykt. Ser man nærmere på de som har erfaring 

med å ha sagt ifra om kritikkverdige forhold, viser resultatene fra Grimstad kommune at det 

er 17,2 % som har opplevd overveiende negative konsekvenser. Revisjonens vurdering er at 

dette ikke er tilfredsstillende. At nær 2 av 10 ansatte opplever dette vil kunne medvirke til at 

det ikke er ønskelig å si ifra om andre kritikkverdige forhold, men også det faktum at de det 

gjelder kan gi kolleger et inntrykk av at det kan gi negative konsekvenser å si ifra. Samlet sett 

må disse resultatene kunne sies å være av en slik karakter at Grimstad kommune er tjent med 

tiltak for å redusere risiko knyttet til dette området.  
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4.4. FJERDE PROBLEMSTILLING 

4) I hvilken grad opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at det er rom for 

å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være 

kritikkverdige? 

4.4.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonen vil også i denne problemstillingen legge den grunnlovfestede ytringsfriheten og 

varslingsretten etter arbeidsmiljøloven til grunn. Ansattes ytringsfrihet er forankret i 

grunnlovens § 100 og EMK artikkel 10. I sammenheng med disse reglene, vil tilretteleggelse 

for et godt ytringsmiljø og vern av varslere kunne bidra til å redusere risikoen for korrupsjon. 

De ansatte vil i utgangspunktet ha fri rett til å ytre seg om forhold ved arbeidsplassen, men 

denne retten kan begrenses av andre forhold som for eksempel lojalitetsplikten. 

Lojalitetsplikten er ulovfestet, og innebærer blant annet at en ansatt ikke skal uttale seg 

uberettiget om forhold som kan skade virksomheten.  

Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven en plikt til å legge til rette for varsling av 

kritikkverdige forhold, jfr. aml. kap. 2A, og en plikt etter aml. § 2 A-3 til å utarbeide rutiner 

for intern varsling. Grimstad kommunes etikkplakat og rutiner for varsling vil derfor være et 

av revisjonskriteriene i dette kapittelet.  

Grimstad kommunes etiske retningslinjer, som gjelder for folkevalgte og ansatte i kommunen, 

inneholder kjerneverdiene til kommunen, som er åpenhet, redelighet, respekt og mot. Åpenhet 

skal ifølge etikkplakaten prege alle ledd i kommunen:  

«I en åpen bedriftskultur legger ledelsen til rette for at alle ansatte har innsyn i og 

forstår veivalg som tas. Ulike syn og kritikk blir hørt, vurdert og respektert».  

Av de etiske retningslinjer for Grimstad kommune fremgår det at:  

 

«Alle ansatte har som samfunnsborgere ytringsfrihet, og kan delta i den alminnelige 

samfunnsdebatt. Ytringsfriheten gir også ansatte rett til å uttale seg kritisk til forhold 

som berører virksomheten de jobber i. Det gir et godt grunnlag for en opplyst 

samfunnsdebatt at ansatte uttaler seg basert på faglig innsikt. Arbeidstakeren deltar i 

samfunnsdebattene på egne vegne. Kommuneledelsen har rett til å beslutte hvem som 

uttaler seg på kommunens vegne» 

 

Av dette følger en forståelse av at Grimstad kommune i høy grad oppfordrer til at ansatte 

deltar i samfunnsdebatten også i saker hvor de velger å uttale seg kritisk til saker som 
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omhandler kommunen, så fremt deltakelsen er på egne vegne. Når det kommer til å uttale seg 

på vegne av kommunen er det kommuneledelsen som beslutter hvem som skal gjøre dette. 

4.4.2. FAKTA  

Innledning 

På en arbeidsplass er det leder som har det overordnede ansvaret for å sikre og tilrettelegge 

for gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen. I tillegg spiller tillitsvalgte, arbeidstakere og 

verneombud en viktig rolle, og har også en plikt til å skape et arbeidsmiljø der det å ta opp 

kritikk møtes på en forsvarlig måte. Skivenes & Trygstad (2010) legger til grunn at på 

arbeidsplasser med velfungerende ytringsbetingelser, kan man åpent si ifra om bekymringer 

og forhold som man opplever som problematisk til leder og kollega, uten å bli straffet for 

det.22 

Interne ytringsbetingelser reguleres av den frihet eller begrensning ansatte og ledere opplever 

på sin arbeidsplass når det kommer til å ytre seg, mens de eksterne ytringsbetingelser ligger i 

hvilke begrensninger eller frihet arbeidsgiver har gitt for at den enkelte ansatte eller leder kan 

ytre seg til omgivelsene vedrørende forhold på arbeidsplassen. I spørreundersøkelsen var 

revisjonen tydelig på at spørsmål som omhandlet eksterne ytringsbetingelser ikke gjaldt 

ytringer som bryter lovpålagt taushetsplikt og ikke ytringer på vegne av arbeidsgiver. 

Intern ytringsfrihet følger av den opplevelsen den ansatte har til å ytre seg på arbeidsplassen 

som følge av de interne ytringsbetingelser som eksisterer. Likeledes blir ekstern ytringsfrihet 

å forstå som den frihet den ansatte har til å ytre seg til omgivelsene basert på de eksisterende 

eksterne ytringsbetingelsene. I FAFO sin undersøkelse er det i spørsmål knyttet til ansattes 

opplevelse av eksterne ytringsbetingelser nyttet alternativer som «toppledelsen verdsetter at 

ansatte deltar i offentlige debatter», «på min arbeidsplass blir ansatte irettesatt av 

overordnede når de uttaler seg offentlig» og «toppledelsen begrenser mine muligheter til å 

ytre meg offentlig av hensyn til virksomhetens omdømme». I revisjonens spørreundersøkelse 

ble det stilt spørsmål knyttet til opplevelsen av interne ytringsbetingelser, hvor det er gitt 

alternativer som «det er stor takhøyde for å diskutere arbeidsrelaterte problemer», «det er 

stor takhøyde for å diskutere arbeidsrelaterte problemer» og «jeg risikerer å bli møtt med 

uvilje fra kolleger hvis jeg kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben». 

Utover å belyse forhold knyttet til intern og ekstern ytringsfrihet vil revisjonen i sin 

tilnærming til belysning av problemstillingen også gå inn på de oppfatninger og holdninger 

                                                                 
22 FAFO-rapport 2017:4. Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 
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ansatte og ledere i Grimstad kommune har til det å diskutere jobbrelaterte saker i sosiale 

medier. 

Intern ytringsfrihet 

Grimstad kommune går i sine etiske retningslinjer langt i å oppfordre ansatte til åpenhet 

omkring den enkeltes meninger om forhold på arbeidsplassen. En åpen bedriftskultur og 

åpenhet som en kjerneverdi skaper en forventning om at ansatte har en oppfatning om at det å 

ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er naturlig.  

Som vi tidligere har omtalt så er det høy tillit til det å varsle nærmeste leder om kritikkverdige 

forhold, hvor nærmere 9 av 10 ansatte sier at de finner det naturlig å varsle sin nærmeste 

leder. Dette spørsmålet er imidlertid ikke utdypende på spørsmål om den som eventuelt 

ønsker å si ifra om kritikkverdige forhold, vil være åpen omkring et slikt varsel om 

kritikkverdige forhold. 

Når det kommer til spørreundersøkelsens spørsmål om ansatte og ledere i Grimstad kommune 

har vært med på å diskutere hva man skal forstå som kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, 

så fordeler svarene seg på denne måten: 

 

 

Som det fremgår av resultatene har halvparten av respondentene deltatt i en diskusjon som 

omhandler hvordan man skal forstå kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Et viktig bidrag 

til at ansatte skal forstå hva som anses som kritikkverdig, er diskusjon og refleksjon omkring 

ulike problemstillinger i hverdagen. På spørsmål om i hvilken grad ansatte og ledere er enige i 

at de kan snakke om forhold på arbeidsplassen som kan anses å være av kritikkverdig art, er 

det 72,8 % som i en eller annen grad er enige i dette. Det ligger således et potensiale for å 

diskutere dette med ansatte og ledere i Grimstad kommune. En slik diskusjon og åpenhet 
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antas å skape en trygghet blant ansatte og ledere, som igjen vil stimulere til å si ifra om 

kritikkverdige forhold. 

Revisjonen har i sin spørreundersøkelse gjengitt Grimstad kommune sine etiske kjerneverdier. 

På bakgrunn av disse ble respondentene bedt om å ta stilling til påstanden om de har åpne 

diskusjoner om temaer som omhandler disse verdiene. Til dette svarte nær 6 av 10 at de i en 

eller annen grad var enige i dette, mens 7 av 10 mente at kjerneverdiene er godt forankret på 

sin arbeidsplass. Det vil si at det eksisterer en positiv oppfatning blant forholdsvis mange 

ansatte og ledere i Grimstad kommune omkring åpenhet på arbeidsplassen. 

Det ble stilt spørsmål i spørreundersøkelsen om hvor enige ansatte og ledere i Grimstad 

kommune var i utsagn knyttet til det å diskutere og omtale problematiske forhold på 

arbeidsplassen. Basert på utsagnet «Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra kolleger hvis jeg 

kommer med kritiske synspunkt om forhold på jobben», fordelte svarene seg som følger: 

 

Svarene viser at 6 % vet ikke og tolkes dit hen at disse ikke har vært i en situasjon hvor det er 

ytret kritiske synspunkt om forhold på jobben. Det er 54,4 % som sier seg helt uenige eller 

ganske uenige i at de blir møtt med uvilje fra kolleger hvis de kommer med kritiske synspunkt 

om forhold på jobben. FAFO stilte i sin undersøkelse av interne ytringsbetingelser samme 

spørsmål og fikk da til svar at det var 58 % som svarte det samme.  

Basert på utsagnet «Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra leder hvis jeg kommer med kritiske 

synspunkt om forhold på jobben» fordelte svarene seg som følger:  
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Til dette utsagnet er det 6,9 % som velger å svare «vet ikke». Svarene knyttet til dette utsagnet 

fordeler seg noenlunde likt som forrige, hvor 54,6 % svarer at de er helt eller ganske uenige. 

FAFO stilte samme spørsmål, og resultatene fra deres undersøkelse viste at det er mindre 

uvilje å møte hos kolleger enn hos leder. Det var i deres undersøkelse 51 % som er helt eller 

ganske uenige i at de blir møtt med uvilje fra leder hvis de kommer med kritiske synspunkt 

om forhold på jobben. 

Kvalitetssjef uttaler i intervju at han mener at det eksisterer et godt ytringsklima internt på 

arbeidsplassen, noe som også støttes av flere av de som er intervjuet. Enkelte mener også at 

ledelsen i høy grad oppfordrer til at det skal meldes inn avvik. Enkelte mener imidlertid at det 

ikke eksisterer gode nok interne ytringsbetingelser for å oppnå et tilstrekkelig godt internt 

ytringsklima i Grimstad kommune. I denne sammenheng pekes det på en tendens hvor det er 

mangel på åpen og god kommunikasjon omkring kritikkverdige forhold som det sies ifra om. 

En konsekvens det pekes på i sammenheng med denne mangelen på å ta tak i kritikkverdige 

forhold, er at det bryter ned ytringskulturen. Videre er det uttalt at det «snakkes på kontorer, 

ikke i åpne sammenhenger, om de vanskelige kritikkverdige forholdene». Et slikt signal 

underbygger på ingen måte kommunens kjerneverdi om åpenhet. 

 

Ekstern ytringsfrihet 

Grimstad kommune signaliserer gjennom sine etiske retningslinjer at de som arbeidsgiver er 

opptatt av at ansatte bidrar til samfunnsdebatten i alle saker, også hvor de uttaler seg kritisk til 

forhold som berører virksomheten de jobber i. Grimstad kommune mener at dette gir et godt 

grunnlag for en opplyst samfunnsdebatt at ansatte uttaler seg basert på faglig innsikt. Det er i 
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de etiske retningslinjer presisert at arbeidstaker uttaler seg på egne vegne og at 

kommuneledelsen selv har rett til å beslutte hvem som uttaler seg på vegne av kommunen. 

I denne delen av undersøkelsen søker revisjonen et svar på om offentlige ytringer er noe som 

blir satt pris på av ledelsen i Grimstad kommune. Det presiseres at undersøkelsen ikke sikter 

til ytringer som bryter med lovpålagt taushetsplikt. 

FAFO stilte i sin undersøkelse spørsmål knyttet til vurderinger av de eksterne 

ytringsbetingelser. På spørsmål om toppledelsen verdsetter at ansatte deltar i offentlige 

debatter fordelte svarene seg som følger:  

 

 

Revisjonen stilte i sin spørreundersøkelse samme spørsmål til ansatte og ledere i Grimstad 

kommune. Svarene fordelte seg da som følger: 

 

Sammenligner man disse resultatene er det ingen store utslag i Grimstad sammenlignet med 

de kommuner og fylkeskommuner FAFO har undersøkt. Det er noe ulike svaralternativer, 

men samlet sett er det relativt like resultater. Revisjonen merker seg at det er 41,3 % som har 

svart «vet ikke», og dette settes i sammenheng med at de ikke har grunnlag eller erfaring for å 

uttale seg. Dette samsvarer godt med FAFO sin undersøkelse, hvor 40 % svarer det samme. 
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På utsagn om at «Mine muligheter til å offentlig omtale kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen blir begrenset av mine overordnede», svarte respondentene: 

 

 
FAFO stilte samme spørsmål og i deres spørreundersøkelse var det 33 % som svarte at de 

verken var enige eller uenige i utsagnet. 9 % av respondentene svarte at de var helt uenige, 

mens 18 % svarte at de var helt enige. Sammenlignet med Grimstad kommune kan det være 

indikasjoner på at eksisterer noe mer åpenhet i Grimstad kommune enn hva det gjør i FAFO 

sin undersøkte enheter.  

Sosiale medier er en viktig del av den eksterne ytringsfriheten, og kommunene må være 

forberedt på at ansatte tar del i diskusjoner også gjennom disse kanalene. Olsen (2014) 

vurderer ytringsfrihet satt i sammenheng med teknologien, «i utgangspunktet er ansattes 

ytringsfrihet teknologinøytral; den gjelder uansett hvor eller hvilken plattform den er fremsatt 

på».23  

I enkelte intervjuer kom respondentene på eget initiativ inn på bruk av sosiale medier og 

eksterne ytringsbetingelser knyttet til bruken av disse. Enkelte peker på media som en 

begrensende faktor da ansatte frykter at ytringer skal bli satt i en negativ sammenheng, 

enkelte peker på frykt for negative reaksjoner fra deler av det politiske miljø, mens andre 

peker på at det oppleves at kolleger og ledere har endret sin adferd i forhold til det å 

kommentere og like innlegg fordi de er redd for at det skal gi negative konsekvenser. 

Grimstad kommune oppfordrer gjennom sine etiske retningslinjer de ansatte til å delta i 

offentlige debatter.  

                                                                 
23 FAFO-rapport 2017:4. Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 
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På spørsmål om sosiale medier er en nærliggende arena for å uttale seg offentlig i saker som 

omhandler Grimstad kommune, er det vel 7 av 10 respondenter som svarer at de er helt uenig, 

3,2 % sier seg helt enig og 8,9 % «vet ikke».  

Revisjonen stilte følgende påstand; «Jeg deltar aktivt i diskusjoner i sosiale medier 

vedrørende forhold som omhandler Grimstad kommune». Til dette svarte 9 av 10 

respondenter at de var helt uenige, mens 2,1 % sa seg helt enig og 3,2 % svarte «vet ikke».  

Flere kommuner i Norge har utarbeidet retningslinjer/anbefalinger for ansattes ytringer i 

sosiale medier. I FAFO sin spørreundersøkelse var det rundt halvparten av arbeidstakerne som 

svarte at de har retningslinjer for hvem som kan uttale seg til journalister, hva de kan si 

offentlig og bruk av sosiale medier. Grimstad kommune har presisert i sine etiske 

retningslinjer at det er kommuneledelsen som bestemmer hvem som uttaler seg til media på 

vegne av kommunen. Ansatte og ledere i Grimstad kommune ble spurt om Grimstad 

kommune er tjent med å utarbeide retningslinjer/anbefalinger for ansattes ytringer i sosial 

medier.  

 
 

Som det fremgår av svarene så er det nær 5 av 10 som er enige i at Grimstad kommune bør 

utarbeide slike retningslinjer/anbefalinger, mens nær 1 av 10 er helt uenige. Nær 15% svarer 

at de ikke vet. 

4.4.3. REVISORS VURDERINGER 

Basert på spørreundersøkelsen og de intervjuer revisjonen har gjort, er det vanskelig å se helt 

klare trekk som indikerer om det er et godt eller dårlig ytringsklima i Grimstad kommune. 

Grimstad kommune går langt i å oppfordre ansatte og ledere til åpenhet og deltakelse i 

offentlig debatt, men basert på de resultater revisjonen har gjennomgått fra 
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spørreundersøkelsen kan det være tegn til at denne oppfatning ikke deles fullt ut fra alle 

respondentene.  

Når det gjelder intern ytringsfrihet så er det mange av de ansatte som ser det naturlig å gå til 

sin nærmeste leder for å varsle om kritikkverdige forhold, noe revisjonen anser som positivt.  

For å skape refleksjon omkring hva som kan være kritikkverdige forhold, anser revisjonen det 

som viktig å diskutere hva slike forhold kan være. Dette kan også være oppklarende for å gi 

den enkelte en forståelse av takhøyde på arbeidsplassen som igjen vil skape rammene for 

interne ytringsbetingelser. Revisjonen registrerer fra spørreundersøkelsen at det bare er 

halvparten av respondentene som har deltatt i slike diskusjoner. Å legge til rette for og 

gjennomføre slik diskusjoner vil være et lederansvar, og revisjonen er på bakgrunn av 

resultater fra spørreundersøkelsen usikker på om dette er godt nok kjent blant alle ledere i 

Grimstad kommune. 

Revisjonen registrerer at godt over halvparten av respondentene mener at kommunens 

kjerneverdier er godt forankret på arbeidsplassen. Et godt bidrag for å lykkes med gode 

interne ytringsbetingelser er etter revisjonens vurdering en solid forankring av kjerneverdiene. 

Når 4 av 10 ansatte mener at kjerneverdiene i liten grad er forankret på arbeidsplassen anses 

Grimstad kommune å ha en vei å gå i dette arbeidet. 

Så godt som alle de som ble intervjuet mener at Grimstad kommune har et godt internt 

ytringsklima og at kommunens ledelse i høy grad oppfordrer til at ansatte og ledere melder fra 

om kritikkverdige forhold. Revisjonen merker seg at det er enkelte som hevder at det 

eksisterer en ukultur knyttet til åpenhet omkring behandlingen av varsel om kritikkverdige 

forhold.   

Revisjonen får klare signaler fra ansatte og ledere i Grimstad kommune om at de i liten grad 

opplever sosiale medier som en naturlig plass å ytre seg eller gå inn i diskusjoner som 

omhandler Grimstad kommune. Ytringsfriheten er teknologinøytral og Grimstad kommune 

oppfordrer sine ansatte til å delta i offentlige debatter uten begrensninger for hvilke kanaler 

dette foregår i. De eneste begrensninger Grimstad kommune har for ytringer i det offentlige er 

i saker som angår ytringer på vegne av kommunen.  

I intervjuer får revisjonen tilbakemeldinger på at det finnes elementer i det politiske miljø som 

for enkelte ansatte i Grimstad kommune oppleves å være en faktor som svekker ekstern 

ytringsfrihet. Revisjonen får et inntrykk av at det for enkelte oppleves at det ikke holdes fokus 

på sak, men at det til slutt dreier seg om person.  



41/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune - 17/05311-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 2017

  55 

 

 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at det er en mindre andel ansatte og ledere som 

opplever at overordnede begrenser muligheten for å omtale kritikkverdige forhold offentlig. 

Det samme gjelder i spørsmålet om toppledelsen verdsetter at ansatte deltar i offentlige 

debatter, hvor 3 av 10 ansatte sier seg uenige i dette. Tatt i betraktning av at rådmannen i sitt 

innlegg på rådhuset den 01.03.2017 var tydelig på at, ytringsfriheten står sterkt og at hun på 

ingen måte verken vil eller kan legge begrensninger på denne, kan ikke revisjonen se det som 

tilfredsstillende at det er så mange ansatte som opplever begrensninger for ytring eksternt.  
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5. REVISJONENS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

5.1  KONKLUSJON  

Rådmannen har i sitt innlegg på allmøte den 01.03.17 satt en standard for hvilke forventninger 

som ligger til grunn for ledere og ansatte i Grimstad kommune når det kommer til 

ytringsfrihet, og følgelig arbeidstakers rett til å si ifra om det som kan oppfattes som 

kritikkverdige forhold. En etterlevelse i tråd med disse forventningene vil antas å skape en 

ytringsfremmende kultur blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. Formidlingen av dette 

budskapet til ansatte som sitter i kommunens lokasjoner utenfor rådhuset, bør ha et ekstra 

fokus. Andelen ansatte som opplever at arbeidsgiver aktivt arbeider for at varsling og ytring 

skal bli en naturlig del av arbeidsmiljøet er noe lav. Dette gjelder også åpne diskusjoner som 

innebefatter kommunens etiske verdier og hva som ligger i kritikkverdige forhold. Grimstad 

kommune er i gang med et lederutviklingsprogram som er en god arena for å gjøre ledere 

kjent med deres ansvar med hensyn til arbeidet med varsling og ytring.  

Grimstad kommune har et omfattende sett med retningslinjer og prosedyrer for varsling. 

Nylig reviderte etiske retningslinjer medførte publisering av nye varslingsrutiner på 

kommunens ansattportal. Essensen av dette eksisterer allerede i kommunens HMS-håndbok 

uten at disse er revidert i takt med publisering av nye varslingsrutiner. Nye varslingsrutiner 

anses å være tilfredsstillende basert på de anbefalinger som er gitt med hensyn til hva slike 

rutiner bør inneholde. Det er imidlertid enkelte deler av dokumentasjonen som er noe uklar 

med hensyn til hvem det omhandler, herunder ansatte og folkevalgte eller begge deler. 

Så langt revisjonen kan se så har Grimstad kommune implementert arbeidsmiljølovens 

bestemmelse om gjengjeldelse i sin retningslinjer, også reviderte. De ansattes tillit til at 

arbeidsgiver kan ivareta dem som varsler viser på enkelte områder at det er sviktende tillit til 

at varsler kan ivaretas på en god måte. 1 av 10 ansatte som besvarte spørreundersøkelsen har 

manglende tillit til at de kan bli ivaretatt og frykter represalier fra ledelsen. Av de som har 

erfaring med å ha sagt ifra om kritikkverdige forhold er det nær 2 av 10 som opplevde 

overveiende negative konsekvenser ved å ha sagt ifra. Samlet sett må dette anses å være lite 

tilfredsstillende for Grimstad kommune som arbeidsgiver.  

I spørsmålet om i hvilken grad de ansatte opplever at det er rom for at de ansatte kan ytre seg 

om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdige, er det flere forhold 

som tyder på at Grimstad kommune må sette inn tiltak for å bedre ytringsbetingelser både 

internt, men også eksternt. Det kommer mye gode tilbakemelding på både det interne og det 

eksterne ytringsklimaet i Grimstad kommune. Det er imidlertid resultater fra 

spørreundersøkelsen som gir grunn til å tro at Grimstad kommune må skape en sterkere 
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forankring av kommunens kjerneverdier. En god forankring og jevnlig refleksjon omkring 

kommunens kjerneverdier vil antas å gi større trygghet spesielt i forhold til ansatte og lederes 

oppfatning av åpenhet som et viktig virkemiddel for ytringsfrihet og et godt arbeidsmiljø. 

5.2  ANBEFALINGER 

Revisjonen har følgende anbefalinger:  

- Grimstad kommune bør gjennom eksisterende og eventuelt nye arenaer 

opprettholde og utvikle et målrettet arbeid som sikrer kultur og kompetanse i tråd 

med de allmenne forventninger til ytringsfrihet og sunn varslingskultur 

 

- Grimstad kommune bør vurdere tiltak som kan bidra til å sikre en solid forankring 

av kommunens kjerneverdier på arbeidsplassen, noe som antas å gi positive 

effekter knyttet til opplevelsen av å si ifra om kritikkverdige forhold uten å bli 

møtt med uvilje 

 

- Grimstad kommune bør sikre at alle ansatte, folkevalgte og ledere gjøres kjent med 

kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Samtidig bør det vurderes om 

dokumentasjonen knyttet til dette kan samles på et sted slik at ansatte på en enklere 

måte kan se helheten i dette. Revisjonen ser i denne sammenheng verdien i at 

Grimstad kommune understøtter dette arbeidet med rutiner for «onboarding» som 

kan logge hvem som har gjort seg kjent med disse og hvem som ikke har 

5.3 RÅDMANNENS KOMMENTAR 

Rådmannen har tidligere ønsket denne forvaltningsrevisjonen på et senere tidspunkt for om 

mulig kunne dokumentere effekt av tiltak for godt varslings- og ytringsklima i organisasjonen. 

Rådmannen ser nå at denne rapporten gir et godt utgangspunkt for flere av de tiltakene som 

planlegges, og rapporten gir gode og konkrete forslag i konklusjonen. Rapporten fremstår 

grundig, saklig og vurderer opplevelsen i Grimstad kommune opp mot funn fra andre 

kommuner.  

Rådmannen er på den ene siden glad for at mange ansatte opplever det både ønsket og trygt å 

si fra om kritikkverdige forhold, og på den andre siden beklager og er bekymret for at ansatte 

opplever at de ikke tør å si ifra, eller at å si fra kan få konsekvenser. Vi har hatt varslingssaker 

som er varsel om mulig kritikkverdige forhold og ansattes opplevelse av gjengjeldelse. Dette 

har ført til en svært vanskelig situasjon for mange involverte med krevende prosesser for 
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enkeltansatte, pågående undersøkelser og vurderinger av saksforhold. Enkeltsakene har skapt 

stort engasjement og utrygghet både internt og eksternt. 

Det er igangsatt følgende tiltak som vil forhåpentligvis forsterke åpenhet for ytring og god 

oppfølging av både ytring og varsling, og den som kommer med ytring eller varsel: 

- vedtatt forbedrede etiske retningslinjer og varslingsrutiner med konkrete tiltak for god 

etterlevelse 

- utviklet nye lederavtaler, hvor det presiseres blant annet følgende «Grimstad 

kommune legger stor vekt på at ansatte framstår med redelighet, respekt, mot og 

åpenhet i all sin virksomhet. Grimstad kommunes ledere skal fremstå som 

rollemodeller, hvor leder er bevisst seg selv og sitt lederskap, og hvordan de påvirker 

andre. Ledere skal legge til rette for å fremdyrke gode holdninger og god atferd blant 

medarbeiderne, og håndtere kritikkverdige forhold på en god måte.» 

- utviklet rutine for opplæring av nye ledere i Grimstad kommune hvor ansettende leder 

innen 14 dager skal gjennomgår «Lederavtale: Mål, lederprinsipper, etikk og verdier» 

- nytt kull på lederutviklingsprogrammet hvor blant annet åpenhet og håndtering av 

kritikkverdige forhold er sentrale tema 

- initiert et program innen Tillitsprosjektet for «Utvikling og implementering systemer, 

prosedyrer og metodikk for å forebygge og håndtere konflikter og trakassering samt 

håndtering av varsling om kritikkverdige forhold». Metodikken innebærer å bruke 

system for forsvarlig saksbehandling også i saker som handler om kritikkverdige 

forhold og klager. Saker som meldes inn må tas tak umiddelbart for å avdekke fakta, 

og for å avgrense sakene til det de handler om. Nødvendige tiltak settes inn for å rette 

opp eventuelle kritikkverdige forhold. Programmet innebærer å trene på 

saksbehandling; hvordan ta opp saker ordentlig i hele organisasjonen og å etablere 

gode klageordninger. Sentralt i programmet står kompetanseheving på hvordan 

undersøke varslinger og klager, og styrke ledere på alle nivå til å gjennomføre dette. 

Det vil jobbes videre med varslingsrutinene og klargjøre spillereglene for "å si fra", 

metodikk og forutsigbarhet. Målet er å trene organisasjonen, sette den i stand til å 

håndtere varslinger, klager og saksbehandling av dette og å bygge en god grunnmur 

for Grimstad kommune 

- andre tiltak som å gjenoppta systematisk etisk refleksjon på enhetene har vært vurdert 

men ikke besluttet 

Rådmannen vil lese rapporten grundig og forsøke å trekke alle læringspunkter ut av den, og å 

gjennomføre de tiltakene som foreslås. Rådmannen vil igjen fremheve sitt hovedbudskap om 

at varsling er viktig og riktig og varsling skal behandles etter egen rutiner. Og varslere har et 

eget vern mot gjengjeldelse. Slik skal det være også i Grimstad. Ytringsfriheten står sterkt og 

jeg kommer ikke til å legge begrensninger, jeg hverken kan eller vil. 
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Varsling om kritikkverdige forhold er et av rådmannens viktige verktøy for å avdekke avvik 

og vi skal ha et ryddig og solid fundament for å drive forsvarlig. Derfor vil vi bruke høsten til 

å utvikle et godt internkontrollsystem og metodikk for å saksbehandle kritikkverdige forhold 

og klager. 
 

Til slutt vil rådmannen takke for rapporten og ser frem til god dialog med både 

kontrollutvalget og kommunestyret om funn og forslag til tiltak i rapporten. Sammen kan vi 

bygge en kultur for ytring og varsling i en trygg og lyttende organisasjon basert på våre gode 

grunnverdier; åpenhet, redelighet, respekt og mot. 

 
 

 

 

Vennlig hilsen 

Tone Marie Nybø Solheim 

Rådmann 

37 25 0670 / 908 39 402   

www.grimstad.kommune.no  
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7.  VEDLEGG 

VEDLEGG 1 – INTERVJUGUIDE ARBEIDSGIVERREPRESENTANTER 

Intervjuguide arbeidsgiverrepresentanter Grimstad – ytring og varsling 

1. Hva er din rolle i arbeidet knyttet til ytring og varsling i Grimstad kommune? 

 

 

2. Hva legger du i begrepet «et godt ytringsklima»? 

 

 

3. Hva legger du i begrepet «et godt varslingsklima»? 

 

4. Opplever du at Grimstad kommune har et godt ytringsklima? 

a. Hvis nei, hva skal til for at Grimstad kommune får et godt ytringsklima? 

 

5. Opplever du at Grimstad kommune har et godt varslingsklima? 

a. Hvis nei, hva skal til for at Grimstad kommune får et godt varslingsklima? 

 

6. På hvilken måte mener du at kommunen har et ansvar for å gjøre ansatte kjent med rutiner og 

retningslinjer for ytring og varsling? 

 

7. Hvordan mener du at kommunen kan etablere et system for at ansatte gjøres kjent med disse rutinene og 

retningslinjene? 

 

8. Med bakgrunn i arbeidsmiljøloven, hva forstår du som kritikkverdige forhold? 

 

9. Etter din mening, hvordan kan kommunens toppledelse stimulere til åpenhet blant kommunens ledere 

og ansatte? 

 

10. Opplever du at tillitsvalgte og HVO i tilstrekkelig grad involveres i arbeidet med de aktuelle temaene? 

 

11. Ønsker du å legge til noe knyttet til temaene som du opplever ikke er dekket av ovennevnte spørsmål? 
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VEDLEGG 2 – INTERVJUGUIDE ARBEIDSTAKERREPRESENTANTER 

Spørsmål til arbeidstakerrepresentanter Grimstad kommune ytring og varsling 

1. Hvordan vil du definere din rolle i arbeidet knyttet til ytring og varsling i Grimstad kommune? 

 

2. Hva legger du i begrepet «et godt ytringsklima»? 

 

3. Hva legger du i begrepet «et godt varslingsklima»? 

 

4. Opplever du at Grimstad kommune har et godt ytringsklima? 

a. Hvis nei, hva skal til for at Grimstad kommune får et godt ytringsklima? 

 

5. Har Grimstad kommune et godt varslingsklima? 

a. Hvis nei, hva skal til for at Grimstad kommune får et godt varslingssklima? 

 

6. Har kommunen et ansvar for å gjøre ansatte kjent med rutiner og retningslinjer for ytring og varsling? 

 

7. Er du kjent med om kommunen har etablert et system for at ansatte gjøres kjent med disse rutinene og 

retningslinjene? 

 

8. Med bakgrunn i arbeidsmiljøloven, hva forstår du som kritikkverdige forhold? 

 

9. Har kommunens toppledelse sine holdninger en avgjørende betydning for hvor godt ytringsklimaet blir i 

kommunen? 

 

10. Opplever du at toppledelsen/ledere i Grimstad kommune stimulerer til åpenhet blant ansatte i Grimstad 

kommune?  

 

11. Er det ditt inntrykk at ansatte i Grimstad kommune har tillit til at varsling om kritikkverdige forhold 

håndteres på en tilfredsstillende måte? 

 

12. Er det ditt inntrykk at ansatte i Grimstad kommune fritt kan ytre seg om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen sin? 

 

13. Opplever du at arbeidsgiver i tilstrekkelig grad involverer tillitsvalgte og HVO i arbeidet med de 

aktuelle temaene? 

 

14. I de tilfeller hvor du involveres, opplever du at arbeidsgiver verdsetter dine innspill? 

 

15. Ønsker du å legge til noe som du opplever ikke er dekket av ovennevnte spørsmål? 
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VEDLEGG 3 – SPØRREUNDERSØKELSE BLANT ANSATTE OG LEDERE I 

GRIMSTAD KOMMUNE – VARSLINGS- OG YTRINGSKLIMA 

 

1. Hvor jobber du? 

Administrative tjenester og støttefunksjoner  

Helse- og omsorgssektoren  

Kultur- og oppvekstsektoren  

Samfunn- og miljøsektoren  

Virksomhetsstyring  

Annet  

N  

  

2. Hvilken funksjon har du på din arbeidsplass? 

Leder med personalansvar  

Medarbeider  

N  

  

 3. Hva er din (totale) stillingsprosent?  

mindre enn 50%  

50 - 79%  

80 - 100%  

N  

  

4. Av følgende alternativer, velg det alternativ som best beskriver din arbeidstid 

Normalt på dagtid hverdager  

Både dagtid og kveld, natt og/eller helger  

Mest bare på kveld, natt og/eller helger  

N  

  



41/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune - 17/05311-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 2017

  64 

 

 

 

5. Ta stilling til følgende påstander:  

   1 helt enig 2  3 4 5 6 helt uenig Vet ikke N 

Grimstad kommune/ min leder arbeider aktivt for at ytringsfriheten blir en naturlig del av arbeidsmiljøet på min 

arbeidsplass         

Grimstad kommune/ min leder arbeider aktivt for at temaet varsling blir en naturlig del av arbeidsmiljøet på min 

arbeidsplass         

  

6. Grimstad kommune/ min leder arbeider aktivt for at ytringsfriheten blir en naturlig del av arbeidsmiljøet på 

min arbeidsplass 

1 helt enig  

2   

3  

4  

5  

6 helt uenig  

Vet ikke  

N  

 

7. Grimstad kommune/ min leder arbeider aktivt for at temaet varsling blir en naturlig del av arbeidsmiljøet på 

min arbeidsplass 

1 helt enig  

2   

3  

4  

5  

6 helt uenig  

Vet ikke  

N  
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 8. Hvor god kjennskap har du til 

   1 svært lav 2 3 4 5 6 svært høy Vet ikke N 

Kommunens etiske retningslinjer         

Lover som omhandler ytring og varsling      

  

9. Kommunens etiske retningslinjer  

1 svært lav  

2  

3  

4  

5  

6 svært høy  

Vet ikke  

N  

 

10. Lover som omhandler ytring og varsling 

1 svært lav  

2  

3  

4  

5  

6 svært høy  

Vet ikke  

N  

  

  

  

 



41/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune - 17/05311-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 2017

  66 

 

 

 

11. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander:  

     

Jeg kan lett finne de etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune  

       

De etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune er enkle å forstå  

       

De etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune er nyttige i min hverdag 

       

  

12. Jeg kan lett finne de etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune 

1 helt enig  

2  

3  

4  

5  

6  helt uenig  

Vet ikke  

N  

  

13. De etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune er enkle å forstå 

1 helt enig  

2  

3  

4  

5  

6  helt uenig  

Vet ikke  

N  
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14. De etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune er nyttige i min hverdag 

1 helt enig  

2  

3  

4  

5  

6  helt uenig  

Vet ikke  

N  

  

15. Ta stilling til følgende påstander:  

 

 ja nei  

Jeg fikk informasjon om de etiske retningslinjene da jeg ble ansatt    

Jeg har funnet informasjon om de etiske retningslinjene selv    

Jeg opplever at Grimstad kommune har rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige 

forhold på arbeidsplassen    

Etikk/etiske problemstillinger inngikk i min siste medarbeidersamtale    

  

16. Jeg fikk informasjon om de etiske retningslinjene da jeg ble ansatt 

ja  

nei  

N  
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17. Jeg har funnet informasjon om de etiske retningslinjene selv 

ja  

nei  

N  

  

18. Jeg opplever at Grimstad kommune har rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige 

forhold på arbeidsplassen 

ja  

nei  

N  

  

19. Etikk/etiske problemstillinger inngikk i min siste medarbeidersamtale 

ja  

nei  

N  

  

20. Basert på din kunnskap om innholdet i Grimstad kommune sine etiske retningslinjer: ta stilling til følgende 

påstander: 

 

 ja nei  

Jeg finner det naturlig å varsle min nærmeste leder om kritikkverdige forhold    

En anonym varslingskanal vil være å foretrekke hvis jeg skal varsle om kritikkverdige forhold  

  

Skulle jeg varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen hadde jeg gått til tillitsvalgt/verneombud 
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21. Jeg finner det naturlig å varsle min nærmeste leder om kritikkverdige forhold 

ja  

nei  

N  

  

22. En anonym varslingskanal vil være å foretrekke hvis jeg skal varsle om kritikkverdige forhold 

ja  

nei  

N  

   

 

23. Skulle jeg varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen hadde jeg gått til tillitsvalgt/verneombud 

Navn  

ja  

nei  

N  

  

24. Kjenner du til innholdet i arbeidsmiljøloven som omhandler varsling? 

I følge arbeidsmiljøloven har arbeidstakere rett til å varsle forsvarlig om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen, varslere skal vernes mot gjengjeldelse etter varsling og arbeidsgiver skal legge til rette for intern 

varsling om kritikkverdige forhold 

Nei, jeg var ikke kjent med dem før nå 

Ja, jeg var delvis kjent med dem 

Ja, jeg var godt kjent med dem 

Vet ikke 

N 
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 25. På bakgrunn av arbeidsmiljølovens krav om at varslere skal vernes mot gjengjeldelse etter varsling, ta 

stilling til følgende påstander:  

 ja nei  

Jeg har tillit til at min nærmeste leder kan ivareta meg som varsler    

Jeg har tillit til at Grimstad kommune kan ivareta meg som varsler    

Jeg stoler på at tillitsvalgte/ verneombud kan ivareta med som varsler    

  

26. Jeg har tillit til at min nærmeste leder kan ivareta meg som varsler 

ja  

nei  

N  

  

27. Jeg har tillit til at Grimstad kommune kan ivareta meg som varsler 

ja  

nei  

N  

  

 28. Jeg stoler på at tillitsvalgte/ verneombud kan ivareta med som varsler 

ja  

nei  

N  

  

29. Har du vært med på å diskutere hva man skal forstå som kritikkverdige forhold - det vil si uetiske og/eller 

ulovlige hendelser, episoder eller praksis - på arbeidsplassen din? 

Ja  

Nei, men vet at andre på arbeidsplassen har diskutert det  

Nei, det har ikke vært diskutert på arbeidsplassen  

Vet ikke  

N  
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30. Har du vært med på å diskutere hva varsling er på arbeidsplassen din? 

Ja  

Nei, men vet at andre på arbeidsplassen har diskutert det  

Nei, det har ikke vært diskutert på arbeidsplassen  

Vet ikke  

N  

 

31. Ta stilling til følgende påstander:  

 

I din arbeidssituasjon, i hvilken grad vil du si det er greit å melde fra om kritikkverdige forhold?  

       

I hvilken grad opplever du at din leder legge til rette for at ansatte kan melde fra om kritikkverdige forhold?

         

I hvilken grad mener du at dere på arbeidsplassen kan snakke om forhold som kan anses å være av kritikkverdig 

art?         

   

32. I din arbeidssituasjon, i hvilken grad vil du si det er greit å melde fra om kritikkverdige forhold? 

1 helt enig  

2  

3  

4  

5  

6 helt uenig  

Vet ikke  

N  
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33. I hvilken grad opplever du at din leder legge til rette for at ansatte kan melde fra om kritikkverdige forhold? 

1 helt enig  

2  

3  

4  

5  

6 helt uenig  

Vet ikke  

N  

 

34. I hvilken grad mener du at dere på arbeidsplassen kan snakke om forhold som kan anses å være av 

kritikkverdig art? 

1 helt enig  

2  

3  

4  

5  

6 helt uenig  

Vet ikke  

N  

  

35. Har du som ansatt eller leder i Grimstad kommune opplevd/ sett etiske vanskelige situasjoner i ditt arbeid? 

Ja  

Nei  

N  
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36. Er det å være anonym viktig for deg for å melde fra om kritikkverdige forhold?  

Ja  

Nei  

N  

 

37. Er gode rutiner for varsling nødvendig for at du skal kunne melde fra om kritikkverdige forhold? 

Ja  

Nei  

N  

  

38. Etikkplakaten for Grimstad kommune gjengir kommunens etiske kjerneverdier: åpenhet, redelighet, respekt 

og mot. På bakgrunn av disse skal du ta stilling til følgende påstander:  

Kjerneverdiene er godt forankret på min arbeidsplass 

Min nærmeste leder representerer disse verdiene på en god måte 

Vi har åpne diskusjoner om temaer som omhandler disse verdiene 

  

39. Kjerneverdiene er godt forankret på min arbeidsplass 

1 helt enig 

2 

3 

4 

5 

6  helt uenig 

Vet ikke 

N 
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40. Min nærmeste leder representerer disse verdiene på en god måte 

1 helt enig 

2 

3 

4 

5 

6  helt uenig 

Vet ikke 

N 

  

41. Vi har åpne diskusjoner om temaer som omhandler disse verdiene 

1 helt enig 

2 

3 

4 

5 

6  helt uenig 

Vet ikke 

N 

 

42. Har du vært i en situasjon hvor du har ett ønske om å melde fra om kritikkverdige forhold, men har valgt å la 

være:  

Jeg har ikke sett kritikkverdige situasjoner på jobben 

De kritikkverdige situasjonene har vært kjent og blitt fulgt opp av leder 

Jeg kjenner ikke til hvordan jeg går frem for å melde fra 

Det er for tungvint å melde fra 

Frykt for represalier fra ledelsen 

Skriv hva:  

N 
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43. Har du meldt ifra om kritikkverdige forhold de siste to årene? 

Ja, har meldt fra til ledelsen  

Ja, har meldt fra til HR 

Ja, har meldt fra til tillitsvalgt, verneombud 

Ja, ved å bruke varslingsskjema 

Ja, har meldt fra til juridisk kompetanseperson i kommunen 

Ja, har meldt fra videre om meldinger jeg har fått 

Ja, har meldt fra på annet vis 

Nei 

N 

  

44. Hvordan var reaksjonen på den situasjonen du meldte fra om? Ved flere varslede situasjoner, kan du sette 

flere kryss:  

Ingen reaksjon 

Ledelsens reaksjon var mildere enn alvorlighetsgraden tilsa 

Ledelsens reaksjon stod i forhold til alvorlighetsgrad 

Ledelsens reaksjon var strengere enn alvorlighetsgraden tilsa 

Vet ikke 

N 

  

45. Fikk det noen personlige konsekvenser for deg å melde fra/ varsle om kritikkverdige forhold? Ved flere 

meldte situasjoner, kan du sette flere kryss 

Overveiende positive konsekvenser 

Overveiende negative konsekvenser 

Ingen konsekvenser for meg 

N 
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46. Ta stilling til følgende påstander 

Varslingsrutinene er nyttige for meg 

Varslingsrutinene har gjort det tryggere for arbeidstakere å varsle 

Varslingsrutinene har i praksis liten betydning for hvordan en varsler blir behandlet 

Varslingsrutinene har i praksis liten betydning for om en sak blir løst/ endret som følge av varsling 

  

47. Varslingsrutinene er nyttige for meg 

1 helt enig 

2 

3 

4 

5 

6  helt uenig 

Vet ikke 

N 

   

48. Varslingsrutinene har gjort det tryggere for arbeidstakere å varsle 

1 helt enig 

2 

3 

4 

5 

6  helt uenig 

Vet ikke 

N 
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49. Varslingsrutinene har i praksis liten betydning for hvordan en varsler blir behandlet 

1 helt enig 

2 

3 

4 

5 

6  helt uenig 

Vet ikke 

N 

  

50. Varslingsrutinene har i praksis liten betydning for om en sak blir løst/ endret som følge av varsling 

1 helt enig 

2 

3 

4 

5 

6  helt uenig 

Vet ikke 

N 

  

51. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om det å diskutere og omtale problematiske forhold på 

arbeidsplassen din? 

Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra kolleger hvis jeg kommer med kritiske synspunkt om forhold på jobben 

Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra leder hvis jeg kommer med kritiske synspunkt om forhold på jobben 
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52. Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra kolleger hvis jeg kommer med kritiske synspunkt om forhold på jobben 

1 helt enig 

2 

3 

4 

5 

6  helt uenig 

Vet ikke 

N 

  

53. Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra leder hvis jeg kommer med kritiske synspunkt om forhold på jobben 

1 helt enig 

2 

3 

4 

5 

6  helt uenig 

Vet ikke 

N 

  

54. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om ansattes rett til å uttale seg offentlig? Dette gjelder ikke 

ytringer som bryter lovpålagt taushetsplikt, og ikke ytringer på vegne av arbeidsgiver (Grimstad kommune) 

Toppledelsen verdsetter at ansatte deltar i offentlige debatter 

Mine muligheter til å offentlig omtale kritikkverdige forhold på arbeidsplassen blir begrenset av mine 

overordnede 

Toppledelsen begrenser mine muligheter til å ytre meg offentlig av hensyn til virksomhetens omdømme 

Sosiale medier er for meg en nærliggende arena for å uttale seg offentlig i saker som omhandler Grimstad 

kommune 

Jeg deltar aktivt i diskusjoner i sosiale medier vedrørende forhold som omhandler Grimstad kommune 

Grimstad kommune er tjent med å utarbeide retningslinjer/anbefalinger for ansattes ytringer i sosial medier 
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55. Toppledelsen verdsetter at ansatte deltar i offentlige debatter 

1 helt uenig 

2 

3 

4 

5 

6 helt enig 

Vet ikke 

N 

  

56. Mine muligheter til å offentlig omtale kritikkverdige forhold på arbeidsplassen blir begrenset av mine 

overordnede 

1 helt uenig 

2 

3 

4 

5 

6 helt enig 

Vet ikke 

N 

  

57. Toppledelsen begrenser mine muligheter til å ytre meg offentlig av hensyn til virksomhetens omdømme 

1 helt uenig 

2 

3 

4 

5 

6 helt enig 

Vet ikke 



41/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune - 17/05311-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 2017

  80 

 

 

 

58. Sosiale medier er for meg en nærliggende arena for å uttale seg offentlig i saker som omhandler 

Grimstad kommune 

1 helt uenig 

2 

3 

4 

5 

6 helt enig 

Vet ikke 

N 

 

59. Jeg deltar aktivt i diskusjoner i sosiale medier vedrørende forhold som omhandler Grimstad kommune 

1 helt uenig 

2 

3 

4 

5 

6 helt enig 

Vet ikke 

N 

  

60. Grimstad kommune er tjent med å utarbeide retningslinjer/anbefalinger for ansattes ytringer i sosial 

medier 

1 helt uenig 

2 

3 

4 

5 

6 helt enig 

Vet ikke 
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Arkivsak-dok. 18/03946-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om faktaundersøkelse av klagesak 18/908 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapport fra faktaundersøkelse til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Vidar Gabrielsen sendte mars 2018 brev til rådmannen der han påpekte feil ved saksbehandlingen av sin 

sak om veirett og fradeling. Det ble videre fremmet flere andre påstander om saken. Kontrollutvalget stod 

som kopimottaker til brevet. 

 

Saksopplysninger: 
Vidar Gabrielsen sendte mars 2018 brev til rådmannen der han påpekte feil ved saksbehandlingen av sin 

sak om veirett og fradeling. Det ble videre fremmet flere andre påstander om saken. Kontrollutvalget stod 

som kopimottaker til brevet og fikk det fremlagt i møtet 12.03.2018 under sak 15/18 Eventuelt pkt. 3b. 

Følgende fremgår av protokollen fra møtet: 

«Henvendelse fra Gabrielsen om veirett og fradeling. 

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at Hege Erlandsen var inhabil til å behandle henvendelsen fra 

Gabrielsen. 

Rådmannen orienterte om håndteringen av henvendelsen fra Gabrielsen og det er iverksatt en 

faktaundersøkelse i saken. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet av faktaundersøkelsen.» 

 

Det har nå blitt gjennomført en faktaundersøkelse og det foreligger en rapport som er sendt direkte til 

kontrollutvalgets medlemmer. Henvendelsen fra Gabrielsen var adressert til rådmannen og det er 

rådmannen som har ansvaret for å følge denne opp. Kontrollutvalget er orientert av rådmannen om 

håndteringen av saken og har bedt om å bli orientert i saken når resultatet av faktaundersøkelsen 

foreligger. Det vises til rapporten fra faktaundersøkelsen og rådmannen er invitert til møtet for å svare på 

eventuelle spørsmål om rapporten. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Rapporten fra faktaundersøkelsen er merket med unntatt offentlighet ihht. Offl. §13 jf. fvl. §13.1 som 

tilsier at den inneholder beskrivelser av personlige forhold. Sekretariatet er usikker på om rapporten har 

hatt tjenstlige konsekvenser for ansatte i kommunen eller om saken er endelig avgjort fra rådmannen sin 

side. Det kan derfor også argumenteres for at rapporten har utsatt offentlighet jf. offentlighetsloven §5. 

Sekretariatet har på bakgrunn av dette behandlet rapporten som unntatt offentlighet og sendt den per post 
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direkte til kontrollutvalgets medlemmer. Sekretariatet vil foreta ta en ny vurdering av dokumentets status 

etter møtet i kontrollutvalget. 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse fra Gabrielsen om saksbehandling i en fradelingssak 

- Rapport etter undersøkelser av klagesak 18/908 utsatt offentlighet jf. Offl. §5. 

 



42/18 Rapport fra faktaundersøkelse av klagesak 18/908 - 18/03946-3 Orientering om faktaundersøkelse av klagesak 18/908 : Rapport etter undersøkelse av klage

Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Rapport etter undersøkelse av klage 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Arkivsak-dok. 18/12042-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har ytret et ønske om å bli orientert om alle uttalelser fra Sivilombudsmannen fra de to 

siste årene og hvordan uttalelsene følges opp av Grimstad kommune. Rådmannen har sendt over de 

aktuelle uttalelsene fra Sivilombudsmannen til sekretariatet og disse følger vedlagt. Rådmannen har i 

oversending e-posten også oppsummert konklusjonen til Sivilombudsmannen i de enkelte sakene og disse 

er kopiert inn under. 

 

- Sivilombudsmannens brev datert 17.01.2018 – Privat atkomst i Myråsen 

Ombudsmannens avsluttende uttalelse:  

 

«Ombudsmannens kontroll med forvaltningen skal være etterfølgende. Det vil si at en sak ikke kan 

behandles her før den er endelig avgjort i forvaltningen. I første omgang må du derfor kontakte 

Grimstad kommune for å avklare om kommunen mener å ha fattet et avvisningsvedtak, og eventuelt 

benytte deg av klageretten til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder. En slik klage på vedtak om 

avvisning sendes til Grimstad kommune. Når forvaltningens endelige avgjørelse foreligger, kan du 

eventuelt komme tilbake med ny klage hit. Det vil da bli vurdert om klagen gir grunn til nærmere 

undersøkelser.»  

 

Fylkesmannen har deretter uttalt at FM ikke er rett instans og henvist klager til jordskifteretten.  

 

- Sivilombudsmannen brev datert 10.08.2018 – Innsyn Fjære skytebane 

 

Ombudsmannens konklusjon:  

 

«Sett hen til at klagerens henvendelse nå synes å være besvart og at kommunen har tatt initiativ til å 

møte klageren for å avklare eventuelle utestående punkter, finner ombudsmannen å kunne la saken 

bero med de kommentarene som er gitt ovenfor. Ombudsmannen finner likevel grunn til å minne om 

at innsynssaker skal prioriteres. 
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Kommunens anvisning for håndtering av innsynsbegjæringer synes kun å omhandle den praktiske 

fremgangsmåten for behandling av innsynsbegjæringer. Kommunen bes om å vurdere om det er 

behov for å utarbeide skriftlige retningslinjer om behandlingen av innsynssaker for å sikre at 

kommunen oppfyller sine plikter etter Offentleglova, herunder at reglene om saksbehandling og klage 

i lovens kapittel 4 følges. Ombudsmannen ber om å bli holdt orientert om kommunens vurdering av 

behovet for slike retningslinjer. 

 

Stortinget har forutsatt at ombudsmannens henvendelser skal gis prioritet i forvaltningen. 

Kommunens svar i nærværende sak forelå først etter tre purringer herfra. Det forventes at kommunen 

i fremtiden besvarer henvendelser fra ombudsmannen innen de frister som blir gitt.» 

 

 

- Sivilombudsmannen brev datert 04.07.2018 – manglende svar og lang saksbehandlingstid i sak 

om innsyn i dokumenter om Fjære skytebane 

Om kommunens behandling av innsynssaken uttalte ombudsmannen:  

 

«Ombudsmannen kan ikke se at innsynsbegjæringen er besvart i kommunens brev 21. juli 2017, slik 

kommunen skrev i oversendelsesbrev hit 10. april 2018. Kommunen må nå behandle Bergs begjæring 

om innsyn. Dersom (enkelte av) de etterspurte dokumentene ikke finnes hos kommunen, må Berg 

orienteres om det og innsynskravet avvises for disse dokumentene. Ombudsmannen forutsetter at 

innsynskravet behandles raskt.» 

 

Om kommunens behandling av henvendelser fra ombudsmannen uttalte ombudsmannen:  

 
Frister 

«Selv om det foreligger ressursutfordringer, forventer ombudsmannen at kommunen i fremtiden 

besvarer henvendelser herfra innen de frister som blir gitt. Dersom det er behov for fristutsettelse, 

forutsetter ombudsmannen at kommunen tar det opp med saksbehandler her i den enkelte saken.» 

 

Oversendelse av saksdokumenter 

«Ombudsmannen ber kommunen merke seg hvilke dokumenter ombudsmannen ber om å få tilsendt i 

den enkelte saken, og etterkomme det. Dersom kommunen er i tvil om hvilke dokumenter 

ombudsmannen ber om, forutsetter ombudsmannen at kommunen tar kontakt med saksbehandler her 

for å få det avklart. Ombudsmannens behandling av saken er med dette avsluttet.»  

 

- Sivilombudsmannens brev av 27.09.2018 – Innsyn i dokumenter fra eksternt konsulentfirma 

Ombudsmannens konklusjon: 

 

«Ombudsmannen er kommet til at kommunen ikke har ivaretatt hensynene bak offentleglova og 

offentlighetsprinsippet i saksbehandlingen. Ombudsmannen mener at kommunen ved bruk av 

eksterne private konsulentfirmaer i fremtiden må sikre seg tilgang til de dokumenter firmaet har 

utarbeidet på grunnlag av oppdraget.» 

 

 

- Sivilombudsmannens brev av 28.03.2017 – Eget tiltak - Klageadgang i saker om 

nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt 

Ikke klagesak. Gjelder en generell undersøkelse av kommuner praksis om klagerett i spørsmål om 

nedsettelse av eiendomsskatt.  

 

 

 

Rådmannen vil i møtet orientere om de aktuelle sakene og hvordan brev fra Sivilombudsmannen blir fulgt 

opp. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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Vedlagt til saken ligger brevene fra Sivilombudsmannen som er referert over med unntak av brevet fra 

27.09.2018 som er lagt ved saken om Hjort sin vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde 

dokumenter fra Grimstad kommune. 

 

 

Vedlegg:  

- Sivilombudsmannens brev datert 17.01.2018 – Privat atkomst i Myråsen 

- Sivilombudsmannen brev datert 10.08.2017 – Innsyn Fjære skytebane 

- Sivilombudsmannen brev datert 04.07.2018 – manglende svar og lang saksbehandlingstid i sak 

om innsyn i dokumenter om Fjære skytebane 

- Sivilombudsmannens brev av 27.09.2018 – Innsyn i dokumenter fra eksternt konsulentfirma 

- Sivilombudsmannens brev av 28.03.2017 – Eget tiltak - Klageadgang i saker om 

nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt 
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>
SlVILOMBUDSMANNEN

Stian Nordlie

Torvåsen 12

4886 GRIMSTAD

Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato

2016/3389 Åse Bækkevold Kloster 17.1.2o17

Privat atkomst i Myråsen  —  Grimstad kommune

Ombudsmannen viser til tidligere korrespondanse, sist din e—post 11. januar  2017  med

vedlegg.

Du synes i hovedsak å klage på Grimstad kommunes vedtak 25. oktober  2016  og

kommunens saksbehandling, herunder at kommunen ikke har behandlet klagen din

29. oktober  2016.

Det fremgår av de innsendte dokumentene at du 29. oktober  2016  klaget på Grimstad

kommune teknisk utvalgs  (TU) vedtak 25. oktober  2016. le-post 7. november  2016  har

kommunen avvist din klage fordi vedtaket ikke er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven  § 2

først ledd bokstav e, og dermed ikke kan påklages.

le-post 8. november  2016  ba du om at klagen likevel skulle behandles. Av de innsendte

dokumentene fremstår det noe uklart for ombudsmannen om Grimstad kommunes

avgjørelse 7. november  2016  om ikke å behandle klagen på det TUs vedtak 25. oktober  2016

er å anse som et avvisningsvedtak etter forvaltningsloven  § 2  tredje ledd. Et vedtak om

avvisning av en klage må i utgangspunktet anses som et enkeltvedtak som kan påklages.

Ombudsmannens kontroll med forvaltningen skal være etterfølgende. Det vil si at en sak

ikke kan behandles her før den er endelig avgjort i forvaltningen.  I  første omgang må du

derfor kontakte Grimstad kommune for å avklare om kommunen mener å ha fattet et

avvisningsvedtak, og eventuelt benytte deg av klageretten til Fylkesmannen i Aust- og Vest-

Agder. En slik klage på vedtak om avvisning sendes til Grimstad kommune.

Besøksadresse: Akersgata 8, inng. Tollbugata  [  Postadresse: Postboks  3  Sentrum,  0101  Oslo l Orgamsasjonsnummer: 974  761270

Telefon: 22 82 85 00  l  Grønt nummer: 800 80 039 lFaks: 22 82 8511 l  postmottakéisivilombudsmannen.no

sivilombudsmannen.no
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Når forvaltningens endelige avgjørelse foreligger, kan du eventuelt komme tilbake med ny

klage hit. Det vil da bli vurdert om klagen gir grunn til nærmere undersøkelser.

For ombudsmannen

Marianne Aasland Kortner

fungerende kontorsjef

Åse Bækkevold Kloster
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

Kopi til: Grimstad kommune Serviceboks 503 4898 Grimstad Ref.:16/18198

sivilombudsrriannen.no 2
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Fylkesmannen i Aust— og Vest-Agder
Justis- og vergemålsavdelingen

Stian Nordlie

Torvåsen 12

4886 GRIMSTAD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
2016/5546 29.03.2017

Myråsen - Torvåsen 12  -  felles private adkomster

Vi viser til din henvendelse i e—post av 01.03.2017 knyttet til vårt brev av 28.02.2017.

Fylkesmannen oppfatter det slik at vi ikke er rett instans til å behandle denne type klage. Vi

mener at saken dreier seg om et privatrettslig forhold. Dette spørsmålet behandles ikke

innenfor rammen av forvaltningsloven.

Fylkesmannen har vært i kontakt med jordskifteretten i Aust—Agder som bekreftet at de er rette

instans til å behandle denne type saker. Du bes derfor ta kontakt med jordskifteretten for å få

veiledning i forhold til hvordan du skal angripe denne saken videre.

Ytterligere henvendelse fra deg i denne konkrete saken, vil ikke bli besvart.

Med hilsen

Eva Louise Jørlo (e.f) Linda Berntsen
ass. direktør seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Linda Berntsen, tlf: 38 17 62 49

Kopi til:
Grimstad kommune Postboks123 4891 GRIMSTAD

.,...-....;.;....;.iz.-...,"—. ”;*; ;...z..,.;. ,-..” . W.;-JL- ...- - .
l )

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E—post: fmavpost@fylkesmannen.no
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Nettside: ywzivllgesmanne—nggo

Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65,  4614  Kristiansand Orgnr. 974762994
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>  ., MOTTATT
Dokumentsenteret

SIVILOMBUDSMANNEN 1L AUG 2017

AKSTsm...
Grimstad kommune

v/rådmann Tonje Marie Nybø

Postboks 123

4891 GRIMSTAD

Vår referanse Deres referanse Vårsaksbehandler Dato

2017/811 Sigrid Marie Fæhn Oftebro 10.08.2017

Avsluttende brev  — manglende svar og lang behandlingstid i sak om innsyn i

dokumenter om Fjære skytebane

Det vises til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak.

Sakens bakgrunn

Saken gjelder manglende svar og lang saksbehandlingstid på en begjæring om innsyn. Erling
Magne Sandkleiv (klager) begjærte innsyn i dokumenter om Fjære skytebane hos Grimstad

kommune 23. mai 2016. Etter å ha purret på kommunens tilbakemelding i e—poster 14. juni,
27. juni, 22. august og 10. november 2016, henvendte klageren seg til Fylkesmannen i Aust— og

Vest-Agder 22. desember 2016. Fylkesmannen tilskrev kommunen 12. januar 2017, og ba

kommunen om å behandle saken som en klagesak dersom innsyn ikke ble gitt. Fylkesmannen

viste til Offentleglova § 32 annet ledd om at man har rett til å klage som om innsynsbegjæringen

var avslått, dersom den ikke er avgjort innen fem arbeidsdager. Da heller ikke Fylkesmannens

involvering medførte respons fra kommunen, brakte klageren saken inn for ombudsmannen.

Ombudsmannens undersøkelser

Ombudsmannen besluttet å undersøke saken nærmere.  I  brev herfra 22. mars 2017 ble

kommunen blant annet bedt om å redegjøre for om e—postene fra klageren var mottatt, og
når klageren kunne forvente å få svar på henvendelsene. Kommunen ble videre bedt om å

redegjøre for saksbehandlingstiden i innsynssaken, og årsaken til at verken

innsynsbegjæringen fra klageren eller anmodningen fra Fylkesmannen om å behandle klagen

over avslag på innsyn, syntes å ha blitt besvart. Kommunen ble også bedt om å redegjøre for

sine rutiner for behandling av innsynsbegjæringer og klager over avslag på

innsynsbegjæringer.

Etter tre påminnelsesbrev fra ombudsmannen svarte kommunen ved brev 29. mai 2017. Det

fremgår av svarbrevet at den aktuelle saken har vært vanskelig å finne ut av for kommunen,

og at klageren har rettet et stort antall henvendelser til kommunen, herunder til

byggesaksenheten, planenheten, kommuneoverlegen og kommunalsjefen.

Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo  l  Organisasjonsnummer: 974 761 270

Telefon: 22 82 85 00  l  Grønt nummer: 800 80 039  l  Faks: 22 82 85 11  l  postmottak@swilombudsmannen_no

sivilombudsmannonho



43/18 Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år - 18/12042-1 Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år : Sivilombudsmannen brev datert 10.08.2017 - Innsyn Fjære skytebane

Om klagerens innsynskrav skriver kommunen:

«Det finnes ingen dokumenter som er relevante for denne klagen som er unndratt

offentlighet, det finnes ingen beslutning om å nekte ham, eller andre, innsyn i noe

som helst. Erling Magne Sandkleiv har bedt om, og fått, innsyn i alle dokumenter jeg

har klart å registrere at han har ønsket innsyn i».

Det fremgår videre at kommunen har hatt problemer med å finne ut av hvilke dokumenter

klageren har ment å begjære innsyn i. Kommunen opplyser at skytebanen har vært et tema

flere ganger gjennom årene, og at klageren har fått kopi av alle dokumenter kommunen har

klart å finne om saksbehandlingen rundt skytebanen. Videre heter det:

«Når dokumentsenteret er ute av stand til å finne dokumenter kan det bare bety at

det enten ikke er opprettet noen dokumenter på de aktuelle forhold i det hele tatt,

eller at disse ikke har blitt arkivert slik de skulle. Begge alternativer ville være sterkt å

beklage, men det er lite [kommunen] kan gjøre med dette i dag. [Kommunen] har

ingen mulighet til å fremskaffe dokumenter som ikke er arkivert og tilgjengelig for

vårt dokumentsenter.»

Kommunen skriver videre at klageren har vært invitert til et møte for å bringe klarhet i

ønsket om innsyn, men at det så langt ikke har latt seg gjøre å få til noen avtale. Frem til det

eventuelt gjennomføres et slikt avklaringsmøte, mener kommunen at det «i dag ikke

foreligger noen innsynsbegjæringer fra Erling Magne Sandkleiv som ikke er etterkommet på

eksisterende dokumenter».

På ombudsmannens spørsmål om rutiner for behandling av innsynsbegjæringer, opplyser

kommunen følgende:

«Kommunen har ikke opprettet noen egen rutine som sådan, men har laget en

anvisning for hvordan innsynsbegjæringer skal behandles i kommunens saks-

/arkivsystem, og en bruksanvisning for hvordan dette rent praktisk/teknisk utføres

Rådmannen og arkivansvarlige i kommunen har hatt stor oppmerksomhet på å sikre

at innsynsbegjæringer følges opp. Det er bl.a satt opp en workshop for alle

saksbehandlere nettopp om innsynsbegjæringer og behandling av disse nå 6. juni, for

å sikre best mulig ivaretakelse av dette.

Det er derfor grunn til å hevde at kommunen har gode rutiner som sikrer at alle

innsynsbegjæringer blir behandlet slik de skal. Det er imidlertid også grunn til å

beklage at det fortsatt finnes noen menneskelige risikomomenter som kan gjøre

dette mindre sikkert; dersom en innbygger retter henvendelsen personlig til den

enkelte navngitte ansatte, for eksempel til den ansattes epostadresse, så er vi

sivilombudsmannenno 2
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avhengig av at denne ansatte faktisk arkiverer dokumentet/henvendelsen i saks-

/arkivsystemet slik at dette blir søkbart.»

Klageren kommenterte kommunens redegjørelse 29. mai 2017. I brevet skriver klageren at

kommunen fortsatt ikke har gitt innsyn i den forhenværende miljøvernsjefens saksmappe,

eller i mappen fra tidligere behandling av en klagesak om støy fra skytebanen. Klageren

etterlyser fortsatt oversikt over, og innsyn i, de tillatelser kommunen har gitt skytterlaget og

jakt— og fiskeforeningen, samt innkomne søknader fra samme lag og forening.

Kommunen kom deretter med ytterligere kommentarer i e-post 7. juni 2017.  l  e-posten

fremgår det at kommunen «ikke vet om et eneste dokument som [klageren] ønsker innsyn i

uten å ha fått det.» Kommunen kan heller ikke identifisere noen saksmappe fra

forhenværende miljøvernsjef som tilfredsstiller den beskrivelsen klageren har gitt.

Kommunen skriver at dersom klageren har noen utestående innsynsbegjæringer, må

kommunen beklage at det ikke har lyktes kommunen å finne ut av dette  — kommunen er av

den oppfatning at de innsynsbegjæringene som er fremmet, er besvart fra kommunens side.

Igjen foreslår kommunen at klageren tar kontakt, slik at det kan avtales et møte for å

identifisere «hva dette handler om, og å sikre at [klageren] får innsyn ...»

Klageren har etter dette inngitt merknader i brev 8. juni 2017 og 24. juli 2017.

Ombudsmannens syn på saken

Klageren har i brev 8. juni 2017 og 24. juli 2017 tatt opp flere forhold som ikke er en del av

innsynssaken hos ombudsmannen. Spørsmål om arkiveringsrutiner ogjournalføring har ikke

vært gjenstand for undersøkelsene herfra, og omtales derfor ikke i det følgende.

Det følger av Offentleglova § 29 første ledd annet punktum at krav om innsyn skal avgjøres

«utan ugrunna opphald». Utgangspunktet er at krav om dokumentinnsyn skal behandles

innen en til tre virkedager. Avvik fra dette utgangspunktet kan aksepteres dersom

omstendighetene tilsier det, for eksempel kan sakens omfang eller karakter tilsi at

saksbehandlingstiden blir lengre. Det må imidlertid foreligge en saklig grunn for å fravike

lovens utgangspunkt.

ldenne saken synes klagerens innsynsbegjæring 23. mai 2016 å ha ligget ubesvart i svært

lang tid. Klageren har skriftlig etterspurt kommunens svar flere ganger, uten at det synes

som om kommunen har besvart henvendelsene skriftlig. Heller ikke Fylkesmannens

anmodning om å behandle kravet som en klagesak, synes å ha blitt etterkommet. Slik saken

er opplyst for ombudsmannen, kan det se ut som om klageren først fikk en skriftlig

tilbakemelding på innsynsbegjæringen fra kommunen i e-post 7. juni 2017.

Ombudsmannen forstår kommunens og klagerens fremstillinger av saken slik at kommunen

på sin side ikke kan se at det foreligger flere dokumenter i saken som klageren ikke har fått

sivilombudsmannenho 3
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kopi av, mens klageren fortsatt mener at det eksisterer  — eller burde eksistere  — dokumenter

som klageren ikke er gitt innsyn i.

Saksbehandlingstiden i denne saken har vært for lang. Dette synes til en viss grad å skyldes

uklarhet vedrørende hva innsynskravet gjelder, og at kommunen kan ha mistet oversikt over

hvilke henvendelser som har blitt besvart. Kommunen har i brevet 29. mai 2017 igjen

foreslått at kommunen og klageren møtes for å bringe på det rene hva som gjenstår å

besvare av klagerens innsynsbegjæring. Tilbudet er gjentatt i e-post til klageren 7. juni 2017.

En behandlingstid på over ett år av en begjæring om innsyn i dokumentene i en avgrenset

sak, er ikke i samsvar med kravene i Offentleglova § 29 første ledd annet punktum, og må

kritiseres. Det er forvaltningens ansvar å sikre at innsynssaker behandles så raskt som

praktisk mulig. Kommunen kan som hovedregel heller ikke unnlate å besvare en

innsynsbegjæring fordi den mener borgeren allerede er gitt innsyn i de dokumentene

begjæringen gjelder. Dersom kommunen mener innsynsbegjæringen er for generelt

utformet, slik at den ikke klarer å identifisere de aktuelle dokumentene, skal den avvise

begjæringen. En slik avvisning vil i så fall kunne påklages, se Justis— og

beredskapsdepartementets Rettleiar til Offentleglova side 172.

Kommunen skriver at klageren har henvendt seg til flere enheter og personer i kommunen.

Det er kommunens ansvar å sørge for en organisering som påser at innkomne henvendelser

allokeres til rette vedkommende og besvares, selv om borgeren skulle ha henvendt seg til

feil kommunal enhet.

Sett hen til at klagerens henvendelse nå synes å være besvart og at kommunen har tatt

initiativ til å møte klageren for å avklare eventuelle utestående punkter, finner

ombudsmannen å kunne la saken bero med de kommentarene som er gitt ovenfor.

Ombudsmannen finner likevel grunn til å minne om at innsynssaker skal prioriteres.

Kommunens anvisning for håndtering av innsynsbegjæringer synes kun å omhandle den

praktiske fremgangsmåten for behandling av innsynsbegjæringer. Kommunen bes om å

vurdere om det er behov for å utarbeide skriftlige retningslinjer om behandlingen av

innsynssaker for å sikre at kommunen oppfyller sine plikter etter Offentleglova, herunder at

reglene om saksbehandling og klage i lovens kapittel 4 følges. Ombudsmannen ber om å bli

holdt orientert om kommunens vurdering av behovet for slike retningslinjer.

Stortinget har forutsatt at ombudsmannens henvendelser skal gis prioritet i forvaltningen.

Kommunens svar i nærværende sak forelå først etter tre purringer herfra. Det forventes at

sivilombudsmannenno 4
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kommunen i fremtiden besvarer henvendelser fra ombudsmannen innen de frister som blir

gitt.

Aage Thor Falkanger

sivilombudsmann

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

Kopi til:

Erling Magne Sandkleiv Fjæreveien 179 4885 GRIMSTAD

Fylkesmannen i Aust- og Vest—Agder fmavportmottak@fylkesmannen.no
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>

SIVILOMBUDSMANNEN

Grimstad kommune

Rådmann Tonje Marie Nybø Solheim

Postboks 123

4891 GRIMSTAD

Vår referanse Deres referanse Var saksbehandler Dato

2017/4272 16/17648—79 Kari Bjella Unneberg 04.07.2018

Avsluttende brev — mangelfull behandling av innsynssak

Sivilombudsmannen viser til tidligere korrespondanse, sist brev herfra 26. juni 2018.

Thorleif Berg klaget til ombudsmannen 10. november 2017 over manglende svar på sin

anmodning om innsyn i sak om støy fra Fjære skytebane. lbrev til kommunen 19. april 2017

skrev han blant annet:

«Krever herved umiddelbart innsyn i all kommunikasjon som har ført fram til

kommunens beslutning om å legge støysaken død. Det være seg notat fra

telefonsamtaler, SMS, e—post samt møte av 31. mars herunder deltakende personer.»

Ettersom Berg ikke fikk svar på innsynsbegjæringen, klaget han til Fylkesmannen i Aust— og

Vest-Agder i e-post 2. mai 2017.  l  e—post 4. mai 2017 til Grimstad kommune ba

Fylkesmannen kommunen om å «svare Berg så raskt som mulig». Dersom innsyn ikke ble

gitt, ba Fylkesmannen kommunen om å forberede og oversende klagesaken. Det ble minnet

om at manglende svar på en begjæring om innsyn regnes som avslag, jf. Offentleglova § 32

annet ledd. Fylkesmannen purret på kommunen i e—post 2. oktober 2017.

Ombudsmannen ba i brev 14. februar 2018 kommunen om å oversende «samtlige

dokumenter i innsynssaken, herunder dokumenter knyttet til behandling av

innsynsbegjæringen i første- og anneninstans». Fristen ble satt til 21. februar 2018.

Saksdokumentene ble først oversendt  — etter gjentatte purringer — ved brev 10. april 2018.

Hverken Bergs innsynskrav eller kommunens korrespondanse med Fylkesmannen om

innsynssaken fulgte oversendelsen.

loversendelsesbrevet hit 10. april 2018 skrev kommuneoverlegen blant annet:

«Den forespørsel Thorleif Berg fremmet i sitt brev av 19. april 2017, ble av meg

besvart i brev av 21. juli 2017, med vedlegg. Dette brevet gir god oversikt over sakens

historie, det gir utfyllende informasjon om og begrunnelse for beslutningen om at det

ikke foreligger noen lovlig hjemmel for å fatte vedtak om tvangstiltak etter

folkehelseloven. Jeg anser at dette brevet ga tilstrekkelig svar på det krav han nå har

fremmet for Sivilombudsmannen. Dette brevet vedlegges, med samtlige vedlegg.»

Besøksadresse: Akersgata 8 l  Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo  l  Orgamsasjonsnummer: 974 761270

Telefon 22 82 85 00  l  Grønt nummer: 800 80 O39  l  Faks: 22 82 8511  l  postmottakéJsiwlombudsmannenno
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Ibrevet fra kommuneoverlegen til Thorleif Berg 21. juli 2017 er hverken innsynskravet eller

henvendelsen 19. april 2017 nevnt. Det heter likevel:  <<... jeg vedlegger til informasjon noen

vesentlige dokumenter».  l  oversendelsesbrevet 10. april 2018 hit fremgår det at «det nok er

en del [dokumenter] [Berg] ikke har fått kopi av».

Etter en gjennomgang av klagen, kommunens brev 10. april 2018 og de vedlagte

saksdokumentene, fant ombudsmannen grunn til å undersøke saken nærmere. Kommunen

ble derfor i brev 24. mai 2018 bedt om å besvare spørsmål om behandlingen av

innsynssaken og om håndteringen av ombudsmannens henvendelser. Grimstad kommune

svarte i brev 6. juni 2018. Fra denne korrespondansen gjengis følgende:

1. Behandlingen av innsynssaken

a. Har Berg fått innsyn i «all kommunikasjon som har ført fram til kommunens beslutning

om å legge støysaken død»?

På dette svarte kommunen at «[ajlle dokumentene som danner grunnlaget for 'beslutningen

om å legge støysaken død' er imidlertid oversendt til Berg», og listet fem dokumenter. Ingen

av disse var notater fra telefonsamtaler, SMS-er, e-poster eller møtereferater. Videre skrev

kommunen:

«Kommunens vurdering har vært at støynivået ikke overstiger den fastsatte støygrense

og at det ikke er hjemmel for å beslutte tvangstiltak for å tvinge den aktuelle

virksomheten til å redusere støynivået. Det er utelukkende dette som ligger bak

'beslutningen om å legge støysaken død'. De mange andre dokumentene i saken med

avledede innsynskrav om tilhørende klager har ingen betydning for kommunens

'beslutning om å legge støysaken død'.»

b. Dersom det er dokumenter Berg ikke har fått tilsendt, har kommunen avslått (deler av)

innsynskravet i henhold til Offentleglova § 31?

Kommunen svarte atdet ikke er dokumenter  i  saken som Berg har bedt om som han ikke har

fått tilsendt.

c. Hvordan har kommunen besvart Fylkesmannens henvendelser om innsynsbegjæringen?

På dette spørsmålet svarte kommunen at henvendelsen fra Fylkesmannen beklageligvis ikke

var besvart «innen rimelig tid». Dette ble begrunnet med ressurssituasjonen i den aktuelle

enheten og sakens omfang. Det fremgikk ikke av svaret hit — eller av vedleggene — om

Fylkesmannens henvendelser nå er besvart.

cl. Ombudsmannen ber om tilbakemelding på kommunens vurdering av behovet for

retningslinjer for behandling av innsynskrav. Dersom slike retningslinjer er innført, bes

disse oversendt. Det ble i denne sammenheng vist til ombudsmannens avsluttende brev

10. august 2017 i sak 2017/811.

SlVElOllllJLlUSlTlJlllil”l: lyt. 2
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Kommunen viste til retningslinjer for behandlingen av innsynssaker som nå er tilgjengelig på

kommunens hjemmeside og til interne rutinebeskrivelser.

2. Håndteringen av ombudsmannens henvende/ser

a. Kommunen bes redegjøre for årsaken til at ombudsmannens henvendelser om

oversendelse av saksdokumenter ikke ble besvart innen de fristene som ble satt. Det ble

iden sammenheng vist til avsluttende brev 10. august 2017 i sak 2017/811 der det heter:

«Stortinget har forutsatt at ombudsmannens henvendelser skal gis prioritet i

forvaltningen. Kommunens svar i nærværende sak forelå først etter tre purringer

herfra. Det forventes at kommunen i fremtiden besvarer henvendelser fra

ombudsmannen innen de frister som blir gitt.»

Kommunen beklaget at ombudsmannens henvendelser ikke var gitt den nødvendige

prioritet, men opplyste å ha merket seg Stortingets forutsetning. Det ble igjen pekt på

enhetens kapasitetsutfordringer og sakens omfang.

b. Kommunen bes kommentere hvorfor Bergs innsynskrav og kommunens korrespondanse

med Fylkesmannen om innsynssaken ikke fulgte oversendelsen til ombudsmannen.

Foreligger det flere dokumenter i innsynssaken som ikke er oversendt? Dersom det

foreligger slike dokumenter, bes disse oversendt sammen med svaret hit.

Kommunen viste til at den opprinnelige saken omfatter 203 dokumenter og at det i tillegg er

registrert innsynsbegjæringer og klager på andre saksnumre. Kommunen opplyste at det ved

oversendelse til ombudsmannen ble foretatt «et skjønnsmessig utvalg av det vi anså som

relevante og nødvendig dokumenter for ombudsmannens behandling». Vedlagt

redegjørelsen fulgte «alt avjournalførte dokumenter i sak 16/17648 forut for Bergs

innsynskrav».

Ombudsmannens syn på saken

1. Rettslig utgangspunkt

Både Grimstad kommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest—Agder har lagt til grunn at Berg

har bedt om innsyn etter Offentleglova. Dette ble også lagt til grunn i ombudsmannens

undersøkelse 24. mai 2018. Av saksdokumentene fremgår det imidlertid at Berg er parti

saken. Han har derfor også krav på innsyn etter bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 18 flg.

Hovedregelen etter forvaltningsloven § 18 første ledd første punktum er at en part har rett

til å gjøre seg kjent med «sakens dokumenter», så fremt annet ikke følger av reglene i §§ 18—

19. Et «dokument» er en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium

for senere lesing, lytting, fremføring, overføring eller lignende, jf. forvaltningsloven § 2 første

ledd bokstav f. Dette omfatter blant annet brev, notater, møtereferater, kart, rapporter,

SMS-er og e-poster. Dokumenter som er skrevet eller innhentet i anledning saken eller som

er trukket inn i saken som bevis er å anse som «sakens dokumenter», se bl.a. Bernt på

rettsdata.no, note 511 til forvaltningsloven (sist hovedrevidert 6. desember 2017). Det er
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ikke avgjørende om et dokument er journalført eller eventuelt hvilket saksnummer et

dokument erjournalført på.

2. Grimstad kommunes behandling av innsynssaken

Selv etter ombudsmannens undersøkelse er det uklart hvilke dokumenter som foreligger i

saken, herunder om det foreligger «notat fra telefonsamtaler, SMS, e-post samt [referat fra]

møte av 31. mars». lbrev 17. juni 2018 til kommunen har Berg presisert innsynskravet slik:

«Kan fremdeles ikke se at Grimstad kommune har sendt meg denne

infoen/dokumenter som forespurt eller info som oppfyller fremsatt innsynskrav.

Møtet av 31. mars er omtalt og bekreftet i brev fra skytterlaget til meg, og jeg har

ikke fått noen som helst info og dokumenter fra møtet inkl. deltakende personer. Det

foreligger også åpenbart kommunikasjon mellom skytterlaget og

kommuneoverlegen, mellom kommunens forhenværende rådmann/formann/GJFF

og kommuneoverlegen, flere møter har vært avholdt, mellom adm. og

skytterlaget/GJFF/NJFF, møter der også ordfører og varaordfører har deltatt. ...»

Ombudsmannen kan ikke se at innsynsbegjæringen er besvart i kommunens brev 21. juli

2017, slik kommunen skrev i oversendelsesbrev hit 10. april 2018. Kommunen må nå

behandle Bergs begjæring om innsyn. Dersom (enkelte av) de etterspurte dokumentene ikke

finnes hos kommunen, må Berg orienteres om det og innsynskravet avvises for disse

dokumentene. Ombudsmannen forutsetter at innsynskravet behandles raskt.

3. Håndteringen av ombudsmannens henvende/ser

a. Kommunens overholdelse av ombudsmannens frister

Ombudsmannen påpeker igjen Stortingets forutsetning om at ombudsmannens

henvendelser skal gis prioritet i forvaltningen. Kommunen oversendte først

saksdokumentene etter gjentatte purringer herfra. Dette til tross for ombudsmannens

merknad til kommunens håndtering av ombudsmannens henvendelser i avsluttende brev

10. august 2017 i sak 2017/811. Selv om det foreligger ressursutfordringer, forventer

ombudsmannen at kommunen i fremtiden besvarer henvendelser herfra innen de frister

som blir gitt. Dersom det er behov for fristutsettelse, forutsetter ombudsmannen at

kommunen tar det opp med saksbehandler her i den enkelte saken.

b. Kommunens oversendelse av saksdokumenter

Det følger av sivilombudsmannsloven § 7 at ombudsmannen har krav på å få «de

opplysninger han trenger for å kunne utføre sitt verv». Dette er en forutsetning for at

ombudsmannen skal kunne foreta de undersøkelser som er nødvendig for å søke å sikre at

forvaltningen ikke begår urett mot den enkelte borger, jf. sivilombudsmannsloven  §  3.

l brev 14. februar 2018 ba ombudsmannen om å få tilsendt «samtlige dokumenter i

innsynssaken, herunder dokumenter knyttet til behandling av innsynsbegjæringen i første-

og anneninstans». Grimstad kommunen har i flere omganger sendt saksdokumenter i

støysaken. Ombudsmannen har imidlertid fremdeles ikke mottatt Bergs innsynskrav eller

sivilomlmdsinanrmm::.— 4
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kommunens korrespondanse med Fylkesmannen om innsynssaken. Det er uklart for

ombudsmannen om det finnes andre dokumenter som omhandler innsynssaken som ikke er

oversendt.

Ombudsmannen ber kommunen merke seg hvilke dokumenter ombudsmannen ber om å få

tilsendt i den enkelte saken, og etterkomme det. Dersom kommunen er i tvil om hvilke

dokumenter ombudsmannen ber om, forutsetter ombudsmannen at kommunen tar kontakt

med saksbehandler her for å få det avklart.

Ombudsmannens behandling av saken er med dette avsluttet.

Aage Thor Falkanger

sivilombudsmann

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

Kopi til:

Thorleif Berg thorleif.berg@yahoo.no
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SIVILOMBUDSMANNEN

Grimstad  kommune . "w

v/rådmannen *
Postboks  123 ;; ,. W.,

4891 GRIMSTAD

Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato

2015/2514 2016/361-59/PEAAN  Heidi Quamme Kittilsen 28.03.2017

Oversendelse  -  eget tiltak  — klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og
fritak for eiendomsskatt

Det vises til tidligere korrespondanse, sist brev 12. mai  2016  fra Grimstad kommune.

Ombudsmannen takker for tilbakemeldingen på undersøkelsen 7. april  2016.

Vedlagt følger ombudsmannens uttalelse 27. mars  2017  i saken.

For ombudsmannen

Heidi Quamme Kittilsen

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

Vedlegg

Besøksadresse: Akersgata 8, inng. Tollbugata lPostadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101  Oslo  l  Organisasjonsnummer:  974  761 270

Telefon: 22 82 85 00 lGrønt nummer: 800  80 039 l  Faks: 22 82 85 11 l postmottakélsivilombudsmannen.no

sivilombudsmannen.no
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SIVILOMBUDSMANNEN

Sak:2015/2514

Eget  tiltak  — klageadgang i  saker om nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for

eiendomsskatt

Ombudsmannen har av eget tiltak undersøkt klageadgang og klageordningen isaker om

nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt. Undersøke/sen har både vært rettet

mot kommunene for å avklare praksis og Finansdepartementetfor åfå departementets syn.

Svarene fra kommunene viste at mange kommuner ikke praktiserer klageadgang isaker om

nedsettelse/ettergivelse og isaker om fritak. Blandt de kommunene som ga klageadgang,

var det stor variasjon vedrørende hvi/ket organ som var klageinstans.

Etter ordlyden ieiendomsskatteloven  §  20 skal alle klager behandles av en kommunal nemnd

som velges av kommunestyret. Undersøkelsene av saken herfra har vist at den

klageordningen eigedomsskattelova  §  20 generelt gir anvisning på også for fritakssaker etter

§  7, harmonerer  dårlig med de grunnleggende behov for rettssikkerhet ved reell to—

instansbehandling som følger av hovedregelen i forvaltnings/oven  §  28. Det er derfor

spørsmål om det her har oppstått en utilsiktet virkning av regelverket. Ombudsmannen ber

Finansdepartementet om å vurdere å gå gjennom klageadgang og klageordning for disse

sakene på nytt.

Sakens bakgrunn og undersøkelsene herfra

Kommunestyret avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Da

undersøkelsene i denne saken ble foretatt, hadde 365 av 428 kommuner innført

eiendomsskatt.

Innenfor rammene som er oppstilt i eigedomsskattelova, har kommunen stor frihet til å

bestemme omfang og skattenivå. Enkelte eiendommer skal etter loven være fri for

eiendomsskatt, jf.  §  5. l tillegg har kommunestyret myndighet til å frita nærmere definerte

eiendommer fra eiendomsskatt, jf.  §  7.  Eigedomsskattelova  har dessuten i  §  28 en

1
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bestemmelse om nedsettelse og ettergivelse av eiendomskatt der «særlege grunnar [gjer] at

det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten var innkravd».

Idenne saken er det klageadgangen i saker behandlet etter eigedomsskattelova §§ 7 og 28

som har vært undersøkt.

Frem til 2013 var det en bestemmelse i eigedomsskattelova § 31 som uttrykkelig unntok

forvaltningslovens regler fra behandlingen av saker om eiendomsskatt. Ved en lovendring

22. juni 2012 nr. 44 med virkning fra skatteåret 2013, ble hovedregelen den motsatte; at

forvaltningsloven gjelder for «førehaving av eigedomsskattesaker», jf.  §  29. Unntaket fra

dette utgangspunktet er der det er gitt særskilte regler i eigedomsskattelova, jf. også

forvaltningsloven § 1.

I forbindelse med undersøkelsen av en konkret klagesak her (sak 2015/2380) ble

ombudsmannen oppmerksom på at det var sprikende praksis for om kommunene ga

klageadgang i saker om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. lbrev 10. september

2015 herfra til Finansdepartementet ble det bedt om departementets syn på om det etter

lovendringen som trådte i kraft i 2013, gjelder en klageadgang for skattyter i saker om

nedsettelse/ettergivelse og i saker om fritak fra eiendomsskatt etter § 7.

Finansdepartementet svarte 13. oktober 2015 at «eventuelle enkeltvedtak om nedsettelse,

ettergivelse og fritak fra eiendomsskatt kan påklages etter forvaltningsloven §  28».

Kommunesektorens organisasjon (KS) har i e-post 10. april 2016 og 25. august 2016 gitt noen

merknader i saken. Ombudsmannen har også fått oversendt kopi av brev 5. juni 2015 fra KS

til Finansdepartementet og svar 5. januar 2016 fra departementet til KS.

Oppsummering av svarene fra kommunene i den systematiske undersøkelsen

l KOSTRA-tallene for eiendomsskatt (KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering, og gir

statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og

fylkeskommuner) som er publisert på Statistisk sentralbyrås nettsted, er det oppgitt at 365

kommuner hadde innført eiendomsskatt i 2016. Kommunene ble i brev herfra 7. april 2016

stilt følgende spørsmål:

1. Praktiserer kommunen klageadgang på avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse etter

eigedomsskattelova § 28?

2. Hvilket organ er i tilfellet klageorgan i slike saker?

3. Gir kommunen klageadgang på avgjørelser (eventuelt enkelte avgjørelser) om fritak i

medhold av eigedomsskattelova § 7?

4. Hvordan er klagebehandlingen i så fall organisert?

Iløpet av 2016 og januar 2017 mottok ombudsmannen svar fra samtlige kommuner.

Flere kommuner har i sine svar opplyst at det kun er innført eiendomsskatt på verk og bruk i

kommunen, og at det derfor verken er aktuelt med saker om nedsettelse/ettergivelse eller

med fritak. Ifølge KOSTRA—tallene gjaldt dette 78 kommuner i 2016.

”"—fiat avsi—war er « 2
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Til klageadgangen og klageorgan i saker om nedsettelse og ettergivelse etter § 28 svarte

omtrent 40 prosent av kommunene at de praktiserte klageadgang, mens ca. 12 prosent av

kommunene svarte at det ikke ble praktisert klageadgang. Resterende kommuner svarte at

de ikke hadde hatt noen saker om ettergivelse og nedsettelse. Av de kommunene som

svarte positivt på klageadgang, var det forskjellige svar på hvilket organ som behandlet

klagene. Svarene fordelte seg på Fylkesmannen, formannskapet, kommunestyret,

overskattetakstnemnda/sakkyndig ankenemnd og kommunens alminnelige klagenemnd.

Omtrent 60 kommuner svarte at kommunestyret eller en kommunal klagenemnd behandlet

klagene.

Når det gjelder klageadgang og klageordning for saker om fritak i medhold av § 7, svarte

omtrent 45 prosent av kommunene at det ble praktisert klageadgang, mens 19 prosent av

kommunene ikke praktiserte klageadgang. Resterende kommuner svarte at de ikke hadde

hatt noen saker om fritak etter denne bestemmelsen. Klageorganet i kommuner med

klageadgang ble oppgitt å være Fylkesmannen, kommunestyret,

overskattetakstnemnda/sakkyndig klagenemnd, kommunal klagenemnd, formannskapet

eller kommunens administrasjon. Omtrent 35 kommuner oppga Fylkesmannen som

klageorgan, mens i overkant av 40 kommuner oppga kommunestyret. Det var 10 kommuner

som opplyste at klageorganet var en kommunal klagenemnd.

Ombudsmannens syn på saken

1. Klageadgang isaker om ettergivelse/nedsettelse av eiendomsskatt

Ombudsmannen har 29. mars 2016 uttalt sitt syn på klageadgang i saker om

nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt i sak 2015/2380. Fra denne uttalelsen siteres:

«Ombudsmannen har vært i tvil om det har vært tilsiktet med den generelle

lovendringen å etablere en klageordning også for begjæringer om nedsettelse og

ettergivelse etter § 28. ltillegg kommer at vedtak om å avslå krav på nedsettelse og

ettergivelse på billighetsgrunnlag, er beslutninger som etter sin karakter liggeri

ytterkant av enkeltvedtaksbegrepet i forvaltningsloven.

Ombudsmannen har tatt opp spørsmålet om klageadgang på avgjørelser om

nedsettelse og ettergivelse i en egen sak på generelt grunnlag og av eget initiativ (sak

2015/2514) med Finansdepartementet. Departementet svarte i brev 13. oktober

2015, og uttalte følgende om klageadgangen:

«Utgangspunktet er at klagereglene i forvaltningsloven gjelder i

eiendomsskattesaker. lforarbeidene til endringsloven uttalte departementet

at det vil følge av tolkning hvilke eiendomsskattevedtak som er enkeltvedtak

og forskrifter, og at det normalt ikke vil være tvil om hvilken type vedtak det

er snakk om, jf. Prop. 112 L (2011-2012) pkt. 3.5.9.2. Departementet mener at

eventuelle enkeltvedtak om nedsettelse, ettergivelse og fritak fra

eiendomsskatt kan påklages etter forvaltningsloven §  28.»

Etter forvaltningsloven gjelder det som nevnt en alminnelig klageadgang på

enkeltvedtak etter § 28. At en avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av

eiendomsskatt er enkeltvedtak, må nok legges til grunn. En eventuell nedsettelse

eller ettergivelse skjer av hensyn til skattyter (skylderen), og ikke på grunnlag av

«privat autonomi» av innfordringsmessige hensyn. Avgjørelsen «treffes under
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utøving av offentlig myndighet», og er «bestemmende for rettigheter eller plikter» til

bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a og b.

Eigedomsskattelova § 29 annet ledd oppstiller særlige unntak og presiseringer fra

forvaltningsloven uten å omhandle klageretten i forvaltningsloven  §  28. Det er

således ikke gitt eksplisitt unntak for klageadgangen på ettergivelseskrav på

billighetsgrunnlag i  §  29 slik det er gjort for nokså tilsvarende krav  i

skattebetalingsloven §§ 3—3 første ledd jf. 15-1tredje ledd første punktum.

Avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt er enkeltvedtak som

kan påklages i medhold av forvaltningsloven § 28. Forvaltningsloven  5  28 annet ledd

regulerer hvilket organ som er klageinstans. Her vil det som utgangspunkt være

kommunestyret som må behandle klagen.»

Til saksbehandlingen av søknader om nedsettelse/ettergivelse uttalte ombudsmannen at det

ikke er adgang for en kommune til å sette frist for slike søknader. Det ble også lagt til grunn

at «[sjkattytere må kunne søke gjennom hele skatteåret, og må også, iallefall som et

utgangspunkt, kunne søke flere ganger i løpet av et år».

Forvaltningsloven oppstiller krav til saksbehandlingen av en klage på et enkeltvedtak, og som

derfor vil gjelde i saker om nedsetteIse/ettergivelse.

2. Klageadgang isaker om fritak av eiendomsskatt

Eigedomsskattelova har to bestemmelser som gjelder fritak for eiendomsskatt. De

lovbestemte fritakene er angitt i § 5. Så langt ombudsmannen er kjent med, praktiseres det

klageadgang for enkeltvedtak truffet etter denne bestemmelsen. Klageorganet er

overskattetakstnemnda/sakkyndig ankenemnd. Klageadgangen i saker om fritak i medhold

av § 5 har ikke vært gjenstand for ombudsmannens undersøkelser i denne saken.

leigedomsskattelova § 7 er kommunen gitt en diskresjonær adgang til å frita nærmere

definerte eiendommer helt eller delvis fra eiendomsskatt:

«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit

fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i

opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som

er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om

skattefritak.

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

e) Fritidsbustader»

Kommunestyret har en vid adgang til å unnta både enkelte eiendommer, områder og

eiendomstyper fra skatteplikt. Myndigheten tilligger kommunestyret og kan ikke delegeres.

Unntak gjelder for avgjørelser av enkeltsaker etter bestemmelsens bokstav c, som legger
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myndigheten til formannskapet eller et fast utvalg, jf. Harboe, Eiendomsskatt,

kommentarutgave 2. utgave (2004) side 71.

Enkeltvedtak gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, treffes

under utøving av offentlig myndighet og er generelt eller konkret bestemmende for

rettigheter eller plikter til private personer, jf. forvaltningsloven § 2. Mange av avgjørelsene

kommunestyret treffer om fritak, vil være enkeltvedtak. Kommunestyrets beslutninger om

fritak for bestemte områder (luter) etter  §  7 bokstav d) eller generelt fritak for

fritidseiendommer etter § 7 bokstav e), er derimot antagelig å anse som forskrifter.

Anvendelsen av forvaltningsloven i eiendomskattesaker ble ved lovendringen som trådte i

kraft januar 2013 «snudd» fra generelt å være unntatt for behandlingen av

eiendomsskattesaker til generelt å komme til anvendelse. Selve klageadgangen for

enkeltvedtak og hva som er klageorgan, er regulert i forvaltningsloven § 28, så fremt det ikke

er særskilt regulert i lov, jf. forvaltningsloven § 1. Eigedomsskattelova har ingen

bestemmelser som uttrykkelig unntar enkeltvedtak fra klageadgang. Adgangen til å unnta

enkelte avgjørelser fra klagerett i forskrifts form, jf. forvaltningsloven § 28 fjerde ledd, er

heller ikke benyttet for eiendomsskatt.

Etter dette må det legges til grunn at enkeltvedtak som gjelder fritak, kan påklages.

Spørsmålet er dernest om eigedomsskattelova har særlige regler om klageorgan for

behandling av klager i saker om fritak i medhold av § 7 der det er kommunestyret som har

truffet vedtaket i første instans.

Klageordningen i eiendomsskattesaker var gjenstand for bred omtale i Høringsnotat fra

Finansdepartementet — saksbehandlingsregler for eiendomsskatt 15. november 2010.

Departementet foreslo at klage over takseringen fortsatt skulle gå til en kommunal nemnd,

men at «klage over eiendomsskatt som gjelder annet enn verdsettelse skal gå til

fylkesmannen». Imidlertid skulle det presiseres i loven at Fylkesmannen «bare kan

overprøve lovligheten i vedtak som treffes under fritt skjønn, herunder klager over

manglende fritak for eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 7», jf. høringsnotatet side

37. Departementets forslag var utformet som en endring av eigedomsskattelova §§ 19 og 20.

Forslaget var som følger:

«§ 19 første og andre ledd skal lyde:

§ 19. Eigaren (skattytaren) kan klaga på den utskrivne eigedomsskatten.

§  20 skal Iyde:

§  20. Klage etter § 19 over anna enn verdsetjing, vert avgjord av fylkesmannen,

dersom ikkje kommunen tar klagen til følgje. Fylkesmannen kan ikkje overprøve det

frie skjønnet til kommunen.

Klage etter § 19, som gjeld verdsetjing, vert avgjord av ei nemnd som kommunestyret

vel. Kommunestyret kan anten oppretta ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller

leggja oppgåvene til ei anna kommunal nemnd.»
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De fleste høringsinstansene, herunder KS, var imot departementets forslag om at

Fylkesmannen skulle være klageinstans. Høringsinstansenes syn er sammenfattet i Prop.

112 L (2011-2012) Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivinga, kapittel 3 side 37.

Departementet skrev at «[djen viktigaste innvendinga er at forslaget fører til at nokre klager

må bli handsama av båe klageorgana». Finansdepartementet nevnte det tilfellet at

skattyteren klager over taksten, som ville gått til en kommunal nemnd, samtidig med at

begrunnelse mangler og at det foreligger maktmisbruk, som ville gått til Fylkesmannen. Det

andre eksempelet departementet nevnte var der en klager prinsipalt over at en eiendom

ikke skal regnes som verk og bruk og subsidiært over taksten. Iet slikt tilfelle ville den

prinsipale påstanden bli prøvd av Fylkesmannen, mens klagen over taksten ville gått til den

kommunale nemnda. Departementet kom til at i disse tilfellene var det grunn til å tro at

klagebehandlingen ville bli forsinket, og at klageorganene ville drive med dobbeltarbeid. Det

ble også vist til at det kunne være vanskelig for skattyter å vite hvor klagen skulle sendes.

Etter dette kom departementet til at praktiske hensyn og hensynet til å gjøre

klagebehandlingen enklere «taler for at alle klager blir handsama av eitt og same

klageorgan». Departementet skrev så: «Etter ei ny vurdering har departementet kome til at

det bør vere berre eitt klageorgan i eigedomsskattesaker»  — og det ble presisert at det bør

være kommunalt, jf. proposisjonen øverst på side 38 og side 39.

Eigedomsskattelova  §  19 er noe endret fra forslaget i høringsbrevet, men ikke på punkter

som er av betydning for denne saken. Derimot ble  §  20 endret for å synliggjøre

departementets endrede standpunkt. Bestemmelsen er nå formulert generelt:

«Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen

tar klagen til følgje. Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av

oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna kommunal nemnd.»

Om klageadgang på enkeltvedtak om fritak truffet i medhold av § 7 skrev

Finansdepartementet i brevet 13. oktober 2015 til ombudsmannen:

«Eigedomsskattelova § 7 åpner for at kommunen kan velge å frita eiendommer fra

eiendomsskatt dersom bestemte vilkår er oppfylt. Det er opp til kommunens frie

skjønn om det skal gis fritak etter eigedomsskattelova § 7, og om fritak skal gis helt

eller delvis. Avveiningen kan som regel ikke overprøves av domstolene. Domstolen

kan prøve fullt ut hvorvidt en institusjon faller innenfor loven på den måten at

kommunen har kompetanse til å frita den, men det er opp til kommunen å avgjøre

hvorvidt den ønsker å frita slike institusjoner. Kommunen må ikke drive vilkårlig

forskjellsbehandling mv. i sin fritakspraksis, dvs. at ulik behandling krever en saklig

begrunnelse. Domstolen kan overprøve om kommunen har drevet

myndighetsmisbruk eller brutt kravet om likebehandling.

Kommunelovens regler om kommunale organers behandling av saker gjelder også i

eiendomsskattesaker. Kommuneloven § 59 inneholder regler om lovlighetskontroll av

vedtak etter mindretallsklage. Ordningen innebærer at tre eller flere av

kommunestyrets medlemmer kan bringe avgjørelsen inn for departementet (delegert

til fylkesmannen) til prøvelse av om avgjørelsen er lovlig. Fylkesmannen kan ikke

overprøve det som ligger innenfor kommunens frie skjønn å bestemme. l

høringsnotatet og forarbeidene la departementet til grunn at det ikke var nødvendig

med særskilte regler om kontroll med kommunestyrets vedtak utover reglene i

kommuneloven  §  59 om mindretallsklage. Begrunnelsen var blant annet at
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eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatt, og at hensynet til kommunalt

selvstyre taler mot at kommunestyrets vedtak innenfor rammen av kommunens frie

skjønn skal være gjenstand for klage. Dersom kommunen treffer enkeltvedtak som

gjelder fritaksbestemmelsene i eigedomsskattelova § 7 mener imidlertid

departementet at vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. For ordens

skyld opplyser departementet om at det følger av eigedomsskattelova § 20 at klager

over eiendomsskattevedtak avgjøres av en kommunal nemnd.»

Myndigheten til å gi fritak etter § 7 er lagt til kommunestyret. Enkeltvedtak om fritak etter

denne bestemmelsen treffes derfor i første instans av kommunestyret. Det

forvaltningsrettslige utgangspunktet er at enkeltvedtak truffet av kommunestyret går til

behandling i departementet (evt. Fylkesmannen) som klageinstans, jf. forvaltningsloven § 28

annet ledd. Den statlige overprøvingen av kommunens frie skjønn er begrenset i medhold av

forvaltningsloven § 34 annet ledd siste punktum.

Klageordningen i eigedomsskattelova § 20 er utformet generelt, og gir spesifikk anvisning på

en kommunal nemnd oppnevnt av kommunestyret som klageorgan. Imidlertid forutsetter en

klageadgang en reell to-instansbehandling. Dette er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti

for borgeren som nå kommer til anvendelse for eiendomsskattytere ved at forvaltningsloven

er gjort generelt gjeldende i eiendomsskattesaker. Ordlyden i eiendomsskattelova § 20 er

klar. Samtidig vil ombudsmannen peke på at en klageordning med en kommunal nemnd

oppnevnt av det samme kommunestyret som har truffet enkeltvedtaket i første instans, ikke

er en tillitvekkende klageordning for å sikre en reell prøving i to instanser.

Høringsinstansenes generelle innvending mot Fylkesmannen som klageorgan var at denne

ordningen ikke ville ivareta det kommunale selvstyret i eiendomsskattesaker. Det blei

forlengelsen av dette problematisert om kommunen med en to-sporet klageordning ville bli

avskåret fra å få prøvd for domstolene om Fylkesmannens syn var i strid med loven. l
høringsinstansenes innvendinger mot en to-sporet klageordning ble det vist til at det

allerede var etablert kommunale to-instansordninger for andre avgjørelser enn

verdifastsettelsen (taksten). Dette på tross av at det ikke var lovfestet noen klageadgang på

slike avgjørelser. Avgjørelser om fritak etter § 7 var ikke fremme i denne sammenheng.

Ombudsmannen antar at dette skyldes at det  — så langt ombudsmannen er kjent med — ikke

ble praktisert klageadgang i kommunene for slike avgjørelser, og at høringsbrevet til

departementet på dette punkt derfor ikke gikk i mot en etablert ordning.

En dobbeltbehandling som høringsinstansene og departementet ønsket å unngå, vil  — så

langt ombudsmannen kan se — i liten grad gjøre seg gjeldene i saker om fritak i medhold av

§ 7 da vurderingstemaet vil være vesensforskjellig i fritaksspørsmålet og eventuelt i

takseringen.

Forarbeidene gir ingen nærmere anvisning av hvordan det er tenkt at klageordningen skal

fungere for saker om fritak etter § 7, og det er ikke problematisert hvordan en skal sikre en

reell to-instansbehandling der kommunestyret treffer vedtaket i første instans.

I de fire årene som har gått siden lovendringen, har det verken etablert seg en fast eller

ensartet praksis i kommunene i saker om fritak etter § 7. Som nevnt ovenfor, var det kun 10

kommuner av de som praktiserte klageadgang, som opplyste til ombudsmannen at

klageorganet i fritakssakene var en kommunal klagenemnd. Kommunene har totalt angitt

seks forskjellige klageorgan i saker om fritak. Flere kommuner praktiserer ikke klageadgang.
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Den uensartede forvaltningspraksisen synliggjør et klart behov for en presisering av

lovverket.

Konklusjon:

Undersøkelsene av saken herfra har vist at den klageordningen eigedomsskattelova § 20

generelt gir anvisning på, også for fritakssaker etter  §  7, harmonerer dårlig med de

grunnleggende behov for rettssikkerhet ved reell to-instansbehandling som følger av

hovedregelen i forvaltningsloven § 28. Det er derfor spørsmål om det her har oppstått en

utilsiktet virkning av regelverket. Ombudsmannen ber Finansdepartementet om å vurdere å

gå gjennom klageadgang og klageordning for disse sakene på nytt. Ombudsmannen ber også

om å bli orientert om departementets arbeid med dette.

3. Særlig merknad til den systematiske undersøke/sen rettet mot kommunene som har

innført eiendomsskatt

Formålet med ombudsmannens systematiske undersøkelse har dels vært å få opplysninger

om hvordan saker om nedsettelse/ettergivelse og fritak behandles i kommunene, og dels å

gjøre kommunene kjent med regelverket etter lovendringen i 2013. Ombudsmannen

oppfattet gjennom foreløpige undersøkelser at praksis varierte mye fra kommune til

kommune. Resultatet av denne undersøkelsen har bekreftet og forsterket ombudsmannens

inntrykk.

Den ulike praksisen i kommunene som er avdekket med ombudsmannens undersøkelse er

uheldig. Klageadgangen og klageordningene får konsekvenser for skattyternes

rettssikkerhet, og er ikke i samsvar med en målsetting om likebehandling. Det er alvorlig at

det er mange kommuner som ikke praktiserer klageadgang på enkeltvedtak om

eiendomsskatt til tross for at dette har vært gjeldende rett siden januar 2013. Videre er det

stor variasjon i hva slags behandling en klage gis. Kommunene bør også bli bevisst på de

kravene som stilles til saksbehandlingen av klager over enkeltvedtak. Ombudsmannen ber

kommunene innrette sin fremtidige praksis i tråd med disse merknadene.

Oslo, 27.03.2017

Aage Thor Falkanger

sivilombudsmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet underskrift.
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SIVILOMBUDSMANNEN

Rådmann  Tone Marie Nybø Solheim

Grimstad  kommune

Postboks 123

4891 GRIMSTAD

Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato

2018/1246 18/580 Marianne Aasland Kortner 27.09.2018

Oversendelse  -  ombudsmannens uttalelse

Vi viser til tidligere korrespondanse, sist kopi av brev 13. september 2018 herfra.

Vedlagt følger ombudsmannens uttalelse i saken.

For ombudsmannen

Marianne Aasland Kortner

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

Vedlegg

Besøksadresse: Akersgata 8 l Postadresse: Postboks  3  Sentrum, 0101 Oslo l Organisasjonsnummer: 974 761 270

Telefon: 22 82 85 00 l Grønt nummer: 800 80 039 l Faks: 22 82 85 11 l postmottak@sivilombudsmannen.no

sivilombudsmannen.no
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SIVlLOMBUDSMANNEN

Sak:  2018/1246

lnnsyn  i  dokumenter  fra  eksternt konsulentfirma

Saken gjelder spørsmål om innsyn i en presentasjon og i habilitetsvurderingeri

forbindelse med et oppdrag et privat konsulentfirma hadde utført for Grimstad

kommune. Kommunen ga klageren innsyn i en sladdet versjon av presentasjonen og

avslo begjæringen om innsyn i habilitetsvurderingene. Kommunen hadde ikke

mottatt en fullstendig usladdet versjon av presentasjonen eller

habilitetsvurderingene fra firmaet. Det fremkom også at det ikke nødvendigvis forelå

noen skriftlig vurdering av habilitetsspørsmålet hos firmaet.

Ombudsmannen er kommet til at kommunen ikke hadde ivaretatt hensynene bak

Offentleglova og offentlighetsprinsippet i saksbehandlingen. Ombudsmannen mener

at kommunen ved bruk av eksterne private konsulentfirmaer i fremtiden må sikre seg

tilgang til de dokumenterfirmaet har utarbeidet på grunnlag av oppdraget.

Sakens bakgrunn

PwC utarbeidet på oppdrag fra Grimstad kommune en rapport om leverandørkontroll på

helseområde. Rapporten ble overlevert 27. april  2017  til kommunen. I etterkant av

overleveringen ble det ansett hensiktsmessig at PwC holdt et læringsmøte for kommunen

for  å  gi tilbakemeldinger om lærings- og utviklingspunkter. Læringsmøtet ble avholdt ca.  2

måneder etter avlevert rapport, og PwC  holdt  da en  PowerPoint-presentasjon. Kommunen

fikk  se hele presentasjonen, men da presentasjonen ble oversendt kommunen i etterkant av

møtet, ble den ikke oversendt i fullstendig versjon. To av sidene i presentasjonen var

sladdet.

Journalist Pål Yngve Berg i Agderposten ba om innsyn i dokumentet, og han fikk innsyn i den

sladdede versjonen kommunen hadde mottatt. Videre ba journalisten kommunen om innsyn

i habilitetsvurderinger av to av kommunens ansatte i forbindelse med den samme saken.
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Kommunen avslo dette. Kommunen viste til at det var PwC som hadde foretatt

habilitetsvurderingene, og at PwC ikke ville dele sine vurderinger med kommunen.

Journalisten klaget kommunens avslag inn for Fylkesmannen  i  Aust- og Vest-Agder. l vedtak

20. desember 2017 tok Fylkesmannen ikke klagen vedrørende presentasjonen til følge.

Fylkesmannen la til grunn  i  vedtaket at det usladdede originaldokumentet ikke var oversendt

fra PWC til kommunen og dermed ikke mottatt hos kommunen. Fylkesmannen fant rent

formelt at originaldokumentet dermed ikke kunne regnes som del av kommunens

saksdokumenter, jf. Offentleglova § 4 annet ledd første punktum. Videre skrev

Fylkesmannen:

«Fylkesmannen er i tvil om hvordan man skal forholde seg til problemstillingen som

saken reiser. Det er vanskelig å se at lovens regler gir klageinstansen noen uttrykkelig

hjemmel for å pålegge kommunen å innhente en usladdet versjon av rapporten fra

PWC. Det må likevel påpekes at det fremstår som noe underlig at oppdragsgiver ikke

selv mottar en fullstendig versjon av det dokument man har bestilt, men at man kun

har fått en muntlig gjennomgang av innholdet i rapporten i møte. Det kan ikke

utelukkes at utenforstående kan oppfatte dette som et forsøk på å omgå

innsynsreglene. Nå skriver kommunen riktignok at det som er utelatt i den rapporten

kommunen sitter med, er person- og bedriftssensitive opplysninger, som klager

uansett ikke ville ha fått innsyn i, men så lenge Fylkesmannen som klageinstans ikke

har fått tilgang til en usladdet versjon, kan dette ikke verifiseres. Det kan heller ikke

vurderes om en anonymisering av enkelte av opplysningene ville ha vært tilstrekkelig.

Det synes åpenbart at innsynskravet ikke i stedet kan rettes til PWC som ikke

omfattes av Offentleglova.  »

Ibrev 3. mai 2018 skrev Fylkesmannen følgende om habilitetsvurderingene:

«Saken har sin bakgrunn i at Agderposten har fremsatt begjæring om innsyn i

hvilke vurderinger som er gjort av habiliteten til to ansatte i kommunen i forbindelse

med leverandørkontrollen som det private foretaket PricewaterhouseCoopers  (PWC)

har foretatt i tilknytning til sak om direkteanskaffelser av helsetjenester

Når det nærmere gjelder sakens faktiske side, må det anses på det rene at

kommunen ikke selv har gjort habilitetsvurderinger av de to ansatte, i hvertfall ikke

en vurdering som er nedfelt i skriftlig form. lepost av 21.03.18 om saken fra PWC

til rådmannen fremkommer det at det heller ikke nødvendigvis foreligger noen

skriftlig vurdering på PwC's hånd av habilitetsspørsmålet, og uansett vil ikke PwC dele

sine vurderinger med kommunen.

Det sistnevnte standpunktet kan fremstå som noe underlig, tatt i betraktning at

kommunen er oppdragsgiver og arbeidsgiver for de to ansatte spørsmålet gjelder.

PwC er imidlertid et privat foretak og er dermed ikke underlagt offentligrettslige

regler om innsyn og krav til saksbehandling, jf. bl.a. offl. § 2 om virkeområde.

Fylkesmannen kan derfor ikke gjøre noe annet enn å ta dette til etterretning, men vil

likevel sette spørsmålstegn ved at ikke Grimstad kommune i sin avtale med PwC har

sørget for å sikre tilgang til de dokumenter firmaet har i sin besittelse, som er

utarbeidet for å løse oppdraget. At kommunen ikke har gjort dette svekker

snvilombudsmannt-nho 2
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muligheten for kommunens  eget  innsyn, samt muligheten for demokratiske kontroll

som ligger i at andre kan kreve innsyn med hjemmel i offentleglova.

Fylkesmannen [har] ikke noen instruksjonsmyndighet overfor kommunen når det

gjelder bruk av eksterne foretak og aktører, eller på hvilke vilkår slike avtaler inngås.

Som klageinstans etter Offentleglova, ser Fylkesmannen imidlertid at den

foreliggende saken illustrerer noen av de utfordringer utsetting av gransknings- og

kontrolloppgaver til private foretak medfører når det gjelder hensynet til åpenhet og

demokratisk kontroll, slik dette skal ivaretas bl.a. gjennom offentleglovas regler.

Samtidig er [det] åpenbart at det kan være legitime behov som begrunner bruk av

eksterne private konsulent- og revisjonsfirmaer.

Etter Fylkesmannens syn, viser saken viktigheten [av] at kommunen er bevisst på at

avtalevilkår og betingelser ved engasjement av private foretak utformes slik at

hensynet til åpenhet, bl.a. gjennom offentleglovas regler ivaretas, og at kommunens

egne beslutnings- og kontrollorganer sikres nødvendig innsyn i prosessen. Vi

henstiller til kommunen om at dette gis økt fokus ved inngåelse av nye oppdrag i

tiden fremover. Dette kan også bidra til å styrke tilliten til den granskningen som

foretas, noe som klart også er i kommunens egen interesse.»

Journalist Berg klaget 4. april 2018 spørsmålet om innsyn i presentasjonen inn for

ombudsmannen. Journalisten viste til at «Agderposten [ikke får] innsyn i et

læringsdokument/referat i forbindelse med en leverandørkontroll». Han fremholdt blant

annet at saken dette gjelder «har fått stor offentlig oppmerksomhet, men [at] det usladdete

dokumentet er parkert hos det private selskapet PwC».

Deretter kom journalisten med en supplerende klage 18. mai 2018 til ombudsmannen om

innsyn i habilitetsvurderingene.

Våre undersøkelser

Etter at sakens dokumenter var innhentet og gjennomgått, besluttet vi å undersøke enkelte

sider av saken nærmere.

lbrev 9. mai 2018 stilte vi Grimstad kommune spørsmål knyttet til behandlingen av kravet

om innsyn i presentasjonen.

Grimstad kommune besvarte spørsmålene i brev 30. mai 2018. På spørsmålet om hvordan

kommunen, og Fylkesmannen som klageorgan, kan kvalitetssikre og overprøve om

opplysninger i rapporten skal unntas fra innsyn når en fullstendig versjon ikke foreligger hos

kommunen, svarte kommunen:

«PwC fikk etter anbudskonkurranse i oppdrag å utføre leverandørkontroll for 2015 og

2016 for tjenesteleverandøren Farm in Action [(FIA)]. Når det gjelder bakgrunnen for

oppdraget, gjennomføringen, vurderingene og konklusjonene vedlegges rapporten av

27. april 2017 som bl.a. Agderposten tidligere har fått fullt innsyn i.
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Som det fremgår har sakskomplekset avdekket at kommunen har foretatt

omfattende tjenestekjøp i strid med reglene om offentlige anskaffelser. Etter at PwC

fikk oppdraget med leverandørkontroll ble det holdt et oppstartsmøte og det ble

ansett hensiktsmessig at PwC i etterkant kunne gi kommunen tilbakemelding på

eventuelle lærings- og utviklingspunkter for kommunen, og hadde således ikke noe

med leverandørkontrollen av FIA å gjøre. Det ble holdt et 'læringsmøte' med en

PowerPoint presentasjon fra PwC ca 2 måneder etter avlevert

leverandørkontrollrapport. Presentasjonen ble i etterkant av møtet sendt til

kommunen med unntak av de to omtvistede sidene. Kommunen fikk se

presentasjonen, men den ble altså i etterkant av møtet ikke oversendt i fullstendig

versjon. Når det gjelder rapporteringsformen til selve leverandørkontrollen fra PwC

vises til vedlagte referat fra oppstartmøte datert 23. mars 2017 (Agderposten har fått

fullt innsyn i referatet). Kommunen har mottatt all dokumentasjon som ligger til

grunn for leverandørkontroll av FIA.

Rådmannen ser at det kan stilles spørsmål og gi grunnlag for spekulasjoner om

innholdet når kommunen ikke har mottatt den fullstendige versjonen av

powerpointpresentasjonen. Rådmannen ser videre det problematiske ift å oppnå

demokratisk kontroll av klageorganet gjennom kvalitetssikring og overprøving av

opplysninger som ikke er tilgjengelige. Vurderingen herfra var at det alt vesentligste

av dokumentasjonen som fremgikk i PwC rapporten 27. april 2017 er offentlig

tilgjengelig og at man fikk i møtet se den fullstendige versjonen av anbefalingene til

kommunen i PP presentasjonen. llys av den oppmerksomhet som saken har fått,

skulle nok rådmannen sett at det var mulig å få utlevert en fullstendig versjon etter

læringsmøtet. Ut ifra den informasjonen man da hadde, både om innholdet i de

sladdede delene av PP-presentasjonen og PwC's beslutning om å ikke gi det ut, valgte

rådmannen å ta dette til etterretning. Vi viser til at kommunen senere har bedt PwC

om å oversende de sladdede sidene, og mottatt følgende svar i e—post 21.05.18:

'Vår vurdering rundt dette spørsmålet er uendret og jeg viser i den forbindelse

til vår tidligere begrunnelse.'

Tidligere begrunnelse fra PwC til kontrollutvalget i mail datert 14.01.18 var:

'Når det gjelder spørsmål om oversendelse av en usladdet versjon av

presentasjonen viser vi til våre tidligere kommentarer. Denne versjonen vil

ikke bli oversendt med begrunnelse i vår taushetsplikt, sensitiv informasjon og

forretningskritiske forhold.'»

På spørsmålet om hensynene bak offentlighetsprinsippet og Offentleglova er tilstrekkelig

ivaretatt i saksbehandlingen i denne saken, svarte kommunen at det aktuelle

sakskomplekset «har avdekket et potensiale for forbedringer i kommunen». Kommunen

presiserte at dette «gjelder både etterlevelse av kommunens innkjøpsreglement og krav til

dokumentasjon ogjournalføring». Videre skrev kommunen:

«Det er videre snakk om kjøp av helsetjenester i stort omfang som naturlig nok har

avstedkommet stor offentlig interesse. Fra det administrative og politiske nivået er
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det brukt store ressurser på å avdekke alle kritikkverdige forhold. Ut i fra alle

innsynsforespørslene vi har mottatt og besvart og undersøkelsene som ellers er gjort

mener rådmannen at hensynene bak offentlighetsprinsippet i offentlighetsloven er

blitt godt ivaretatt i denne saken».

Videre besvarte kommunen spørsmålet om forvaltningslovens regler om forsvarlig

saksbehandling og undersøkelsesplikten er oppfylt slik:

«Når det gjelder kommunens saksbehandling i 'denne saken' og forholdet til

forvaltningslovens regler om forsvarlig saksbehandling og undersøkelsesplikt legger

en til grunn at det med 'denne saken' siktes til det fullstendige læringsdokumentet

fra PwC. Som gjennomgangen over viser har det gjentatte ganger blitt forsøkt å

innhente de aktuelle sidene, men dette har ikke avstedkommet ønsket resultat. PwC

er vel kjent med kommunens syn og dette er kommunisert både pr. e-post og i

møter. Rådmannen mener dette må anses som en forsvarlig saksbehandling fra

kommunens side.»

På spørsmålet om dette er en fremgangsmåte kommunen følger også i andre saker, svarte

kommunen følgende:

«Situasjonen i denne saken er unik og vi har ikke erfaring eller hatt en

fremgangsmåte som dette i andre saker. Saken tilsier at vi for fremtiden må ha

egnede virkemidler (f.eks. oppdragsavtalen og databehandleravtale) som gir

kommunen ubetinget tilgang til det fullstendige materiale som er produsert i

forbindelse med konsulentoppdrag som dette. Det ble også i dette tilfellet inngått en

oppdragsavtale som for så vidt gjelder leverandørkontrollen, men PP presentasjonen

var ikke hovedoppdraget.»

Vi ba deretter i brev 29. mai 2018 om Grimstad kommunes kommentarer til den

supplerende klagen om habilitetsvurderingene.

Grimstad kommune svarte i brev 7. juni blant annet følgende:

«... vi [har] lagt til grunn at PwC har foretatt en habilitetsvurdering, men at denne

ikke er skriftliggjort. Det sentrale i denne vurderingen synes å ha vært at de aktuelle

involverte ikke er inhabile ettersom det er snakk om å levere dokumentasjon til PwC i

forbindelse med leverandørkontrollen.»

Kommunen viste også til e-post 21. mars 2018 fra PwC hvor det blant annet fremgikk at PwC

anså habilitetsvurderingene som interne arbeidspapirer som ikke deles.

Klageren og kommunen har deretter kommet med tilleggsmerknader til saken.
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Ombudsmannens syn på  saken

1.  Rettslige  utgangspunkter

Saken gjelder spørsmål om innsyn i en presentasjon og i habilitetsvurderinger. Saken reiser

blant annet spørsmål om kommunen har ivaretatt hensynene bak offentlighetsprinsippet og

Offentleglova i saksbehandlingen.

Etter offentlighetsprinsippet er utgangspunktet at enhver skal ha adgang til å gjøre seg kjent

med og publisere opplysninger som kommer fram ved statlige og kommunale myndigheters

saksbehandling, jf. Frihagen, Offentlighetsloven Bind l(3. utg. 1994), s. 13 flg. lvideste

forstand tilsier offentlighetsprinsippet at alle opplysninger og all saksbehandling skal skje i

full åpenhet og offentlighet. Hensynene bak offentlighetsprinsippet er rettssikkerhet,

demokratihensyn, kontrollhensyn, tillits— og legitimitetshensyn og kunnskapsspredning, jf.

St.meld. Nr. 32 (1997-98) kapittel 1. Dette er langt på vei sammenfallende med hensynene

bak og formålet med Offentleglova, jf. Offentleglova § 1:

«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og

gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den

demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og

kontrollen frå ålmenta. Lova skal og leggje til rette for vidarebruk av offentleg

informasjon.»

Offentlighetslovgivningen innfører offentlighetsprinsippet i forvaltningen som en rett for

allmennheten til å få gjøre seg kjent med innholdet i saksdokumenter som foreligger — såkalt

dokumentoffentlighet, jf. Frihagen, Offentlighetsloven Bind  l  (3. utg. 1994), s. 32. Videre

skriver Frihagen:

«Av saksbehandlingsreglene som ellers gjelder, følger det at myndighetene gjerne vil

ha en plikt til å nedfelle opplysninger, argumenter og vurderinger i sakspapirene.

Dette følger dels av de alminnelige regler og prinsipper for forvaltningens

saksbehandling og saksutredning (sml. Fvl. § 17 1. ledd). Dermed vil gjerne både en

redegjørelse for de viktigste faktiske forhold og de relevante argumentene og

vurderingene foreligge nedfelt i dokumenter slik at dokumentoffentlighet vil kunne

dekke det meste.»

Forvaltningsloven § 17 oppstiller grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling og

forvaltningens undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten stiller visse krav til

saksforberedelsens kvalitet, jf. Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer (5. utg.

2011), s. 354 flg. En mangelfull skriftlig dokumentasjon kan være en indikasjon på at saken
ikke er tilstrekkelig utredet.

2. Innsyn ipresentasjonen

! denne saken har kommunen ikke mottatt en fullstendig usladdet versjon av presentasjonen

PwC holdt for kommunen. Etter det opplyste inneholder presentasjonen lærings— og

utviklingspunkter for kommunen basert på rapporten som PwC tidligere hadde utarbeidet på

oppdrag fra kommunen. Kommunen har i ettertid førsøkt å innhente den fullstendige

versjonen av presentasjonen, men PwC vil ikke dele denne med kommunen.

»5','.,t;,:.ä,:. .” —
6



43/18 Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år - 18/12042-1 Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år : Sivilombudsmannens brev av 27.09.2018 - Innsyn i dokumenter fra eksternt konsulentfirma

Ombudsmannen kan vanskelig se hva som begrunner at kommunen ikke kan få en

fullstendig versjon av dokumentet når de har fått en gjennomgang muntlig i et møte.

Informasjonen er da gitt til kommunen, likevel slik at de ikke har fått den skriftlig.

Det er på det rene at PwC er et privat firma som ikke er omfattet av Offentleglova eller

forvaltningsloven. Kommunen som offentlig virksomhet er imidlertid omfattet av begge

lovene, og offentlighetsprinsippet gjelder for kommunen. Ombudsmannen er enig med

kommunen i at det er problematisk at kommunen ikke besitter en fullstendig versjon av

presentasjonen.

Offentlighetsprinsippet innebærer at kommunens saksbehandling i utgangspunktet skal

være åpen og offentlig, samt at kommunen skal legge til rette for en åpen og gjennomsiktig
offentlig forvaltning. Ombudsmannen kan ikke se at hensynene bak Offentleglova og

offentlighetsprinsippet er tilstrekkelig ivaretatt av kommunen i saksbehandlingen i den

foreliggende saken.

Den muligheten for demokratisk kontroll som ligger i at andre kan kreve innsyn i et

dokument med hjemmel i Offentleglova, blir svekket med den fremgangsmåten som er brukt
i denne saken. Offentleglova gir kun rett til innsyn i saksdokumenter som eksisterer hos

kommunen, jf. Offentleglova §§ 3 og 4 annet ledd. Når deler av et dokument som er brukt i

saksbehandlingen hos kommunen bare foreligger hos et eksternt konsulentfirma, vil

kommunen ikke kunne vurdere innsyn i denne delen av dokumentet. Utenforstående vil
kunne oppfatte en slik fremgangsmåte som et forsøk fra kommunens side på å omgå

offentleglovas innsynsregler. Dette gjelder særlig fordi kommunen i dette tilfellet har fått

opplysningene muntlig i et møte. Ombudsmannen mener det er uheldig dersom bruk av

eksterne konsulentfirmaer åpner for at forvaltningen kan unndra opplysninger fra

offentligheten.

Kommunen fikk en fullstendig muntlig presentasjon av dokumentet i et møte, men det

fremgår ikke at kommunen har gjort nedtegnelser fra presentasjonen. Ombudsmannen viser

til at det er en forutsetning for dokumentoffentlighet at forvaltningen oppfyller sin plikt til å

nedfelle opplysninger, argumenter og vurderinger i saksdokumenter. Denne plikten følger

blant annet av reglene om forsvarlig saksbehandling i forvaltningsloven § 17 første ledd.

3. Innsyn i habilitetsvurderingene

Kommunen har heller ikke mottatt habilitetsvurderinger av to av kommunens ansatte som

skal ha blitt gjort av PwC i forbindelse med leverandørkontrollen. Kommunen har riktignok i

ettertid forsøkt å innhente habilitetsvurderingene, men PwC vil ikke dele disse med

kommunen. Det fremkommer imidlertid at det ikke nødvendigvis foreligger noen skriftlig

vurdering av habilitetsspørsmålet. Det er videre uklart for ombudsmannen om

habilitetsvurderingene var en del av oppdraget fra kommunen til PwC eller om de

vurderingene PwC har gjort er en del av en revisors selvstendige risiko- og

uavhengighetsvurdering av datamateriale som blir mottatt.

Dersom habilitetsvurderinger var en del av kommunens oppdrag til PwC og vurderingene er

skriftliggjort, mener ombudsmannen det er problematisk at kommunen ikke besitter disse.

Kommunen vil da vanskelig kunne bruke disse vurderingene til å foreta en selvstendig

vurdering av habiliteten, jf. forvaltningsloven § 8 om at det er tjenestemannen selv eller

sevilumuuusrrunn—.. f.;
7



43/18 Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år - 18/12042-1 Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år : Sivilombudsmannens brev av 27.09.2018 - Innsyn i dokumenter fra eksternt konsulentfirma

nærmeste overordnede som skal avgjøre spørsmålet om inhabilitet. Videre vil heller ikke

allmennheten kunne be om innsyn i vurderingene. Som nevnt ovenfor mener

ombudsmannen det er uheldig dersom bruk av eksterne konsulentfirmaer medfører at

forvaltningen kan unndra opplysninger fra offentligheten.

4. Bruk av eksterne private konsulentfirmaer

Rådmannen skriver i sitt svarbrev 30. mai 2018 til ombudsmannen at det aktuelle

sakskomplekset «har avdekket et potensiale for forbedringer i kommunen». Videre skriver

rådmannen i sine svarbrev hit at kommunen ved flere anledninger i ettertid har forsøkt å

innhente en fullstendig versjon av presentasjonen og habilitetsvurderingene fra PwC.

Rådmannen har også erkjent at saken tilsier at kommunen for fremtiden «må ha egnede

virkemidler (f.eks. oppdragsavtalen og databehandleravtale) som gir kommunen ubetinget

tilgang til det fullstendige materiale som er produsert i forbindelse med konsulentoppdrag

som dette». Ombudsmannen er enig i dette. Når forvaltningsorganer bruker eksterne private

konsulentfirmaer til ulike oppdrag, er det viktig at forvaltningsorganet sikrer seg tilgang til de

dokumenter firmaet har utarbeidet på grunnlag av oppdraget. Ombudsmannen legger til

grunn at kommunen for fremtiden vil være bevisst på at avtalevilkår og betingelser ved

engasjement av private firmaer vil utformes slik at reglene om forsvarlig saksbehandling og

hensynene bak offentlighetsprinsippet og Offentleglova ivaretas.

5. Konklusjon

Ombudsmannen er kommet til at kommunen ikke hadde ivaretatt hensynene bak

Offentleglova og offentlighetsprinsippet i saksbehandlingen. Ombudsmannen mener at

kommunen ved bruk av eksterne private konsulentfirmaer i fremtiden må sikre seg tilgang til

de dokumenter firmaet har utarbeidet på grunnlag av oppdraget.

Oslo, 26.09.2018

Aage Thor Falkanger

sivilombudsmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

sivilombudsmannenho
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Arkivsak-dok. 15/14310-283 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde dokumenter 

fra Grimstad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og innstiller til kommunestyret: 

Kommunestyret tar Hjort sin vurdering av PwC adgang til å tilbakeholde dokumenter fra Grimstad 

kommune til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med kontrollutvalget behandling av sak 26/18 Anmeldelse av mulige straffbare forhold ble 

det også orientert om kommunens avtale med PwC for gjennomføring av leverandørkontrollen. I 

forbindelse med rådmannens svar til sivilombudsmannen vedrørende den sladdede presentasjonen fra 

erfaringsutvekslingen med PwC var avtalen mellom Grimstad kommune og PwC vedlagt. 

Kontrollutvalget hadde ikke sett denne tidligere og forutsatte at kommunens standardavtale ble benyttet. 

Det ble derfor også orientert om avtalen inngått mellom PwC og Grimstad kommune. Kontrollutvalget 

fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret ber ordfører på vegne av Grimstad kommune levere de to foreliggende 

anmeldelsene til politiet 

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget innhente en juridisk vurdering av mulighetene i PwC 

kontrakten for innhenting av fullstendig presentasjon fra erfaringsutvekslingen.» 

 

Kommunestyret behandlet saken 18.06.2018 sak PS 18/99 og kontrollutvalget innstilling ble enstemmig 

vedtatt.  

 

Advokatfirmaet Hjort DA ble engasjert av kontrollutvalget for å gjennomføre en juridisk vurdering av 

mulighetene i PwC kontrakten for innhenting av fullstendig presentasjon fra erfaringsutvekslingen. 

Selskapet ble valgt i bakgrunn av god kjennskap til saken og saksforholdene fra arbeidet med e-

postanalysen som ble gjennomført høst/vinter 2017/2018. Det er mulig å gå direkte til et selskap og ikke 

gjennomføre en konkurranse når det er det er klar sannsynlighetsovervekt for at den juridiske 

rådgivningen gjelder kan bli gjenstand for en sak i rettsapparatet jf. FOA §2-4 bokstav d. 

Kontrollutvalgets leder har således våren 2018 truet med rettsak hvis man ikke fikk fullstendig 

presentasjon. Kostnaden ved Hjort sitt arbeid ble også vurdert til å være mindre enn 100 000 kr som er 

den laveste terskelverdien. 
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Saksopplysninger: 
PwC gjennomførte en leverandørkontroll for Grimstad kommune. Ifølge mandatet som ble utarbeidet av 

Grimstad kommune, skulle kontrollen omfatte kommunens bruk av selskapet Farm in Action AS. Det ble 

etter rapporten var levert gjennomført en erfaringsutveksling og presentasjonen ble oversendt med to 

sladdede sider. Grimstad kommune fikk en innsynsbegjæring i denne presentasjon, men siden kommunen 

selv ikke hadde komplett dokument var man ikke i stand til å vurdere de sladdede sidene inneholdt 

taushetsbelagt informasjon. Saken er blitt klaget inn for Sivilombudsmannen som har kritisert kommunen 

for å ikke sørge for at de hadde en fullstendig versjon av presentasjonen. Sivilombudsmannen hadde 

ingen formening om PwC sitt rettslige grunnlag for å tilbakeholde de aktuelle sidene. 

 

Det fremgår av Hjort sitt notat at PwC har fremholdt punkt 9.2 i standardvilkårene som grunnlag for at de 

ikke var pliktige til å utlevere dokumenter til kommunen uten særskilt avtale. PwC anser dokumentet å 

tjene som Pwc’s interne grunnlag for sparring med representanter for kommunen i en erfaringsutveksling 

og at dokumentet er et «internt arbeidspapir». Standardvilkårene punkt 9.2 sier: 

«Frigivelse: - Vi vil ikke frigi dokumenter som tilhører oss (inkludert våre arbeidspapirer), med mindre vi 

spesifikt har avtalt dette. Vi kan kreve et brev fra mottakeren som fastsetter vilkår for å frigi slike 

dokumenter (release letter).» 

 

Hjort skriver i sitt notat at ettersom det er PwC som har utarbeidet presentasjonen tilsier dette at 

dokumentet er å anse som PwC sitt dokument. Det er videre på det rene at presentasjonen er benyttet i full 

versjon i møtet mellom PwC og kommunens representanter. Denne er likevel ikke å anse som overlevert 

kommunen før denne foreligger i materiell form. Med det utgangspunktet lagt til grunn blir spørsmålet 

om det er «spesifikt avtalt» at PwC skulle utlevere presentasjonene i sin helhet til kommunen eller om 

dette kan utledes av synbare forutsetninger mellom partene. Spørsmålet må besvares på bakgrunn av den 

skriftlige avtalen som ble inngått mellom partene 22. mars 2017.  

 

Verken avtalen (engasjementsbrevet), konkurransegrunnlaget, PwCs tilbud eller mandatet utarbeidet av 

Grimstad kommune, nevner erfaringsutvekslingen som en del av leveransen. Dette ble ikke et tema før 

oppstartsmøtet som ble avholdt i Grimstad kommune 23. mars 2017. Av referatet fremgår det «…PwC 

skal gjennomføre en workshop i etterkant av rapporten som oppfølgingstiltak». Det står ingenting i 

referatet om hvordan workshopen skulle gjennomføres og/eller dokumenteres, eller om partene avtale at 

en eventuell presentasjon fra workshopen skulle utleveres til kommunen. 

 

Hjort skriver videre at det er ikke fremgår av referatet fra oppstartsmøtet hvilket format 

workshopen/erfaringsutvekslingen skal ha. Det er også et klart skille mellom rapporten som skulle 

overleves skriftlig og den etterfølgende workshopen som skulle anses som en tilleggstjeneste. At PwC var 

forpliktet til å overlevere rapporten i skriftlig form kan derfor ikke medføre at PwC samtidig har forpliktet 

seg til å overlevere presentasjonen fra den etterfølgende workshopen. 

 

Hjort sin konklusjon er at presentasjonen er PwC sitt dokument, og det er ikke særskilt avtalt at PwC 

forpliktet seg til å overlevere dokumentet til Grimstad kommune i etterkant av erfaringsutvekslingen. 

Kommunen kan derfor ikke kreve denne fremlagt i sin helhet. PwC har rettslig adgang til å tilbakeholde 

de aktuelle sidene fra presentasjonen og har ingen avtalerettslig forpliktelse til å utlevere presentasjonen 

til kommunen. 

 

Avslutningsvis kommenteres Sivilombudsmannens kritikk mot Grimstad kommune utfra de vurderinger 

Hjort har gjennomført. Hjort skriver at kommunen ikke har noen anledning til å sikre overlevering av 

presentasjonen. På bakgrunn av kritikken fra Sivilombudsmannen måtte kommunen ha avtalt 

overlevering av presentasjonen allerede før erfaringsutvekslingen ble gjennomført, eller ved 

avtaleinngåelse være seg bevisst på å benytte andre avtalemekanismer som på bedre måte sikrer at 

kommunen ivaretar sine forpliktelser etter offentlighetslova og offentlighetsprinsippet enn det som følger 

av leverandørers standardbetingelser. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget og kommunestyret har som følge av denne saken fattet flere vedtak for å bedre rutiner og 

praksis knyttet til avtaler inngått med private leverandører, dokumentering og arkivering av 

habilitetsvurderinger. Det vises i den anledning til følgende vedtak i kontrollutvalget og kommunestyret: 

 

Vedtak sak 7/18 

«Kontrollutvalget konstaterer at PwC ikke vil utlevere det forespurte dokumentet. Dette mener 

kontrollutvalget er problematisk med hensyn til demokratisk kontroll av kommunen. Rådmannen har i 

lukket møte orientert om innholdet i det aktuelle dokumentet. 

 

Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å omtale bl.a. følgende punkter i avtale med private 

leverandører; innsyn, leverandørkontroll og databehandleravtalen. 

 

Kontrollutvalget tar for øvrig orienteringen til etterretning og anser saken som avsluttet.» 

 

Blant annet følgende fremgår av vedtaket i sak 16/18: 

«Kommunestyret anmoder rådmannen om å innføre en praksis hvor det alltid skal vurderes å 

dokumentere og arkivere habilitetsvurderinger, og at dette skal dokumenteres i forbindelse med 

anskaffelser og undersøkelser. 

 

Kommunestyret anmoder rådmannen om å påse at kommunen selv avgjør habiliteten til egne ansatte og 

at råd fra eksterne rådgivere skal bli skriftlig dokumentert.» 

 

Etter sekretariatets vurdering har kontrollutvalget og kommunestyret tidligere i saken fattet vedtak som 

pålegger rådmannen å påse at det ved avtaler med private tas hensyn til innsyn, leverandørkontroll og 

databehandleravtalen samt dokumentere og arkivere habilitetsvurderinger. Det er dermed iverksatt tiltak 

som bør hindre at man får en lignende situasjon igjen. 

 

 

Vedlegg:  

- Hjort – Vurdering av PwC adgang til å tilbakeholde dokumenter fra Grimstad kommune 

- Avtale PwC og Grimstad kommune om leverandørkontroll. 

- Sivilombudsmannens uttalelse om PwC Presentasjon 
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HJORT NOTAT 

TIL 

FRA 

DATO 

Grimstad kommune v/Sander Haga Ask 
Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Anne Helsingeng 
5. oktober 2018 

Vurdering av PwCs adgang til å tilbakeholde dokumenter fra Grimstad kommune 

1 Innledning 

Vi har fått i oppdrag å foreta en juridisk vurdering av Grimstad kommunes adgang til å kreve 
utlevert fra PricewaterhouseCoopers AS (PwC) fullstendig presentasjon fra en erfaringsutveksling 
som ble avholdt etter at PwC har gjennomført en leverandørkontroll. 

2 Underlag for vurderingen 

I forbindelse med vurderingen har vi fått tilsendt følgende dokumenter fra Grimstad kommune: 

Anbudsinvitasjon for anskaffelsen av leverandørkontroll og tilbud fra PwC 
Engasjementsbrev med standardvilkår signert 22.03.2017 
Referat fra oppstartsmøte 23.03.2017 
PwC sine taushetserklæringer 
Leverandørkontrollrapport av 27.04.2017 
Sladdet presentasjon fra erfaringsutvekslingen 20.06.2017 
Notat om innkjøpsfunksjonen av 27.06.2018 
Forespørsler fra rådmannen og Temark om å få oversendt dokumentet fra PwC 
Referat fra møte i desember 2017 
Fylkesmannens svar på henvendelse fra journalist 
Sivilombudsmannens henvendelser og kommunens svar 
Svar fra rådmannen 10.06.18 til Kontrollutvalget om avtalen med PwC 
Sivilombudsmannens uttalelse av 26.9.18 

Vi har videre kontaktet PwC for å få en nærmere redegjørelse for deres standpunkt om å nekte 
utlevering det aktuelle dokumentet i sin helhet, herunder hvilken hjemmel som ligger til grunn for 
standpunktet. Vi har kun mottatt knappe e-poster uten særlig begrunnelser for deres standpunkt, 
selv om vi ved gjentatte e-poster og forsøk på telefonisk kontakt har utfordret PwC til å utdype 
enkelte punkter. Vi har derfor ikke hatt kjennskap til hva de aktuelle sidene inneholder av 
opplysninger og hva som er den nærmere begrunnelsen for at PwC ikke ønsker å utlevere 
dokumentet til kommunen. Dette har imidlertid ikke hatt betydning for vår konklusjon. 

M 2364110.2 
Advokatfirmaet Hiort DA - MNA/ hjort.no 
Besøksadresse Akersgaten 51 
Postadresse PB 471 Sentrum, 0105 Oslo 

Tlf. ( +47) 22 4718 oo 
Faks ( +47) 22 47 18 18 

Bankgiro 6001 05 31880 
Org. nr. 946 129 356 MVA 
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Før vi redegjør for vår vurdering av sakens rettslige spørsmål under punkt 4, har vi foretatt en kort 
gjennomgang av sakens faktum under punkt 3. 

Betydningen av Sivilombudsmannens uttalelse i saken vil bli kort behandlet under punkt 4. 

3 Sakens faktiske sider 

PwC gjennomførte en leverandørkontroll for Grimstad kommune. Ifølge mandatet som ble 
utarbeidet av Grimstad kommune, skulle kontrollen omfatte kommunens bruk av selskapet Farm In 
Action AS. Vurderingen skulle baseres på kontrolltemaene økonomi, helsefag og arbeidsrett. Ifølge 
mandatet skulle resultatet av leverandørkontrollen presenteres i rapportform innen 27. april 2017. 
PwC leverte sin ra1mort i april 2017. Vilkårene for avtalen følger av PwC sine standardvilkår som 
var vedlagt avtalen. Avtalen ble signert 22. mars 2017. 

Rapporten ble overlevert i sin helhet til Grimstad kommune i henhold til avtalen. Bakgrunn for 
problemstillingen for vårt notat knytter seg til en etterføigende erfaringsutveksling mellom 
representanter fra PwC og Grimstad kommune som ble avholdt 20. juni 2017. Det ble allerede ved 
oppstartsmøtet 23. mars 2017 avtalt at det skulle avholdes en workshop ( erfaringsutveksling) etter 
at rapporten var overlevert. I forbindelse med erfaringsutvekslingen utarbeidet PwC en presentasjon 
som skulle benyttes som grunnlag for diskusjonene. I etterkant av erfaringsutvekslingen ba 
kommunen om at presentasjonen ble overlevert til kommunen. PwC oversendte presentasjonen, 
men utelot to sider. Disse to sidene ble ikke utlevert til kommunen under henvisning til at de 
inneholdt personsensitive opplysninger og forretningshemmeligheter. 

Etter at den sladdede versjonen av presentasjonen ble oversendt, mottok kommunen et innsynskrav 
fra en journalist. Ettersom kommunen ikke hadde dokumentet i sin helhet var ikke kommunen i 
stand til å imøtese innsynskravet, og kommunen hadde heller ikke anledning til å vurdere hvorvidt 
de sladdede sidene inneholdt taushetsbelagte opplysninger. Journalisten påklaget dette helt opp til 
Sivilombudsmannen, som uttalte at det var kritikkverdig av kommunen ikke å sørge for at de hadde 
en fullstendig versjon av presentasjonen. Sivilombudsmannen hadde imidlertid ingen formening om 
PwC sitt rettslige grunnlag for å tilbakeholde de aktuelle sidene. 

Overfor Hjort har PwC fremholdt punkt 9.2 i standardvilkårene som grunnlag for at de ikke var 
pliktige til å utlevere dokumenter til kommunen uten særskilt avtale. Videre anføres at dokumentet 
var utarbeidet av PwC for å tjene som PwCs interne grunnlag for en sparring med representanter for 
kommunen i en workshop, og at dokumentet er således «et internt arbeidspapir». PwC har videre 
anført at presentasjonen var utformet som et stikkordsmessig arbeidsdokument for muntlig 
diskusjon, som det ikke var meningen at skulle overleveres til kommunen. Når det i ettertid har 
kommet spørsmål om oversendelse av dette, tok PwC en fornyet gjennomgang og fant at de kunne 
dele mye av den. Når deler av den ikke ble med på oversendelsen, skyldes det at PwC vurderte 
innholdet å være av en slik karakter at det ikke var egnet til oversendelse. 

M 2364110.2 
Advokatfirmaet Hjort DA - MNA/ hjort.no 
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I det følgende vil vi vurdere PwCs rettslige adgang til å tilbakeholde de aktuelle sidene fra 
presentasjonen som ble oversendt til kommunen. Den offentligrettslige siden av saken, altså 
journalistens innsynskrav, vil ikke bli behandlet i dette notatet. 

4 Hadde PwC adgang til å tilbakeholde de aktuelle sidene fra presentasjonen? 

4.1 Innledning - rettslig utgangspunkt 

For at PwC skal ha en plikt til å utlevere dokumentene til kommunen må det kunne vises til et 
rettsgrunnlag som pålegger PwC en slik plikt overfor kommunen. 

Ettersom PwC er et privat selskap vil ikke offentleglova gjelde for deres virksomhet, jf. offl. § 2. At 
Grimstad kommune er underlagt en rekke plikter etter offentleglova har ingen betydning for PwCs 
håndtering av sine dokumenter, selv om de utfører et oppdrag for kommunen. 

Hvorvidt PwC har plikt til å utlevere dokumentene til kommunen må derfor søkes i et annet 
rettsgrunnlag. Vi kan ikke se at det er noen lovbestemmelser som pålegger en slik plikt for PwC, ei 
heller noen forskrifter eller ulovfestede regler. Vi bemerker også at leverandørkontrolloppdrag ikke 
er underlagt særskilte regler, som f.eks. et revisjonsoppdrag. En eventuell plikt for PwC må dermed 
følge av avtale mellom partene. Utgangspunktet for vurderingen må derfor søkes i avtalen mellom 
partene. 

Det fremgår av avtalen mellom PwC og Grimstad kommune av 17 .3 .17 at avtalen består av et 
engasjementsbrev samt PwC sine standardvilkår. Det er ingenting som tilsier at standardvilkårene 
ikke skal gjelde for PwCs plikter overfor Grimstad kommune. 

Standardvilkårene til PwC inneholder en klausul som regulerer utlevering av dokumenter som 
utarbeides i forbindelse med saken,jf. standardvilkårene punkt 9.2. Den aktuelle bestemmelsen 
lyder: 

«Frigivelse - Vi vil ikke frigi dokumenter som tilhører oss (inkludert våre 
arbeidspapirer), med mindre vi spesifikt har avtalt dette. Vi kan kreve et brev fra 
mottakeren som fastsetter vilkår for å frigi slike dokumenter (release letter).» 

Vurderingen av problemstillingen må derfor ta utgangspunkt i standardvilkår 9.2. 

M 2364110.2 
Advokatfirmaet H1ort DA - MNA/ hjort.no 
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4.2 Nærmere om eierforholdet til presentasjonen og om det er særskilt avtalt mellom partene 
at PwC skulle frigi denne i sin helhet 

Utgangspunktet er at PwC kan nekte å gi ut dokumenter som tilhører PwC, jfr. standardvilkårene 
punkt 9.2. 

Standardvilkårene gir ingen definisjon over hvilke typer dokumenter som anses å tilhøre PwC, ut 
over arbeidspapirer. Dette må således vurderes konkret. Som et klart utgangspunkt må det legges til 
grunn at alle dokumenter utarbeidet av PwC tilhører PwC inntil disse er overlevert en 
oppdragsgiver. 

Ettersom det er PwC som har utarbeidet presentasjonen tilsier dette at dokumentet er å anse som 
PwC sitt dokument Dette gjelder selv om opplysningene som anvendes i presentasjonen.stamm .... er _ 
fra kommunen eller andre tredjeparter. 

Det er på det rene at presentasjonen er benyttet i full versjon i møtet mellom PwC og kommunens 
representanter. Denne er likevel ikke å anse som overlevert kommunen før denne foreligger i 
materiell form. Det er ikke nok at denne er vist på en skjerm fra PwCs pc, og det foreligger heller 
ingen opplysninger om at denne er utlevert i papirformat under møtet. Presentasjonen ivaretar 
derved sin status som dokument tilhørende PwC. 

Med dette utgangspunktet lagt til grunn blir spørsmålet om det er «spesifikt avtalt» at PwC skulle 
utlevere presentasjonen i sin helhet til kommunen eller om dette kan utledes av synbare 
forutsetninger mellom partene. Vi har ingen opplysninger om at det foreligger en egen avtale om 
dette. Spørsmålet må dermed besvares på bakgrunn av den skriftlige avtalen som ble inngått 
mellom partene 22. mars 2017. 

Avtalen ( engasjementbrevet) sier ikke noe om hvordan resultatet av leverandørkontrollen skal 
presenteres for kommunen. I konkurransegrunnlaget og mandatet som er utarbeidet av Grimstad 
kommune fremgår det imidlertid at resultatet av leverandørkontrollen skal presenteres i 
rapportform. Denne rapporten ble som nevnt under punkt 3 overlevert til Grimstad kommune i april 
2017. Det kan argumenteres for at PwC forpliktet seg til å overlevere presentasjonen, dersom det 
kan påvises at presentasjonen er å anse som en del av rapporten. 

Verken avtalen (engasjementbrevet), konkurransegrunnlaget, PwCs tilbud eller mandatet utarbeidet 
av Grimstad kommune, nevner erfaringsutvekslingen som en del av leveransen. Dette ble ikke et 
tema før ved oppstartsmøtet som ble avholdt i Grimstad kommune 23. mars 2017. Som det fremgår 
av referatet fra dette møtet ble det avtalt at « ... PwC skal gjennomføre en workshop i etterkant av 
rapporten som oppfelgingstiltak». Det står ingenting i referatet om hvordan workshopen skulle 
gjennomføres og/eller dokumenteres, eller om partene avtalte at en eventuell presentasjonen fra 
urr.rlr..:hr.nPn 1:lr1111P ntlP"PrP<: til lrr.rnrn11nPn .. -···-··-y-·· ----··- -··- . -· -- ... ··-··-··-··-··· 

M 2364110.2 
Advokatfirmaet Hjort DA - MNA/ hjort.no 
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Ettersom erfaringsutvekslingen og presentasjonen ikke har blitt nevnt før oppstartsmøtet, er det et 
spørsmål om det likevel var en synbar forutsetning for begge parter at en presentasjon utarbeidet til 
dette bruk skulle inngå som en del av rapporten som PwC har forpliktet seg til å overlevere til 
kommunen. Etter Hjorts vurdering er det lite som taler for dette. Tvert imot fremgår det av referatet 
fra oppstartsmøtet at workshopen skulle anses som et oppfølgingstiltak i etterkant av rapporten. Det 
er heller ikke avtalt hvilket format workshopen skulle ha. Det var altså et klart skille mellom 
rapporten som skulle overleveres skriftlig, og den etterfølgende workshopen som skulle anses som 
en tilleggstjeneste. At PwC var forpliktet til å overlevere rapporten i skriftlig form kan derfor ikke 
medføre at PwC samtidig har forpliktet seg til å overlevere presentasjonen fra den etterfølgende 
workshopen til kommunen. 

Vår konklusjon er dermed at presentasjonen er PwC sitt dokument, og det er ikke særskilt avtalt at 
PwC forpliktet seg til å overlevere dokumentet til Grimstad kommune i etterkant av 
erfaringsutvekslingen. Kommunen kan derfor ikke kreve denne fremlagt i sin helhet. 

Selv om de ikke er forpliktet til å gjøre dette har PwC full anledning til å overlevere presentasjonen, 
helt eller delvis, dersom de ønsker det. PwC har valgt å fremlegge størsteparten av dokumentet, 
men har ikke gitt noen konkret grunn for hvorfor de ikke ønsker å overlevere presentasjonen i sin 
helhet ut, over at disse inneholdt personsensitive opplysninger og forretningshemmeligheter. Vi kan 
ikke se at de er forhindret av taushetsplikt eller lignende så lenge innholdet faktisk har blitt vist for 
representanter fra kommunen under erfaringsutvekslingen. Det vises videre til at ved overlevering 
av presentasjonen i sin helhet til kommunen, ville denne vært forpliktet til å ikke gi innsyn til slik 
informasjon etter offentleglova § 13, og måtte ha sladdet slike opplysninger. Dette har imidlertid 
ingen betydning for vår konklusjon ettersom standardvilkår 9.2 ikke setter begrensninger for PwCs 
adgang til å tilbakeholde dokumenter som er deres. 

5 Betydning for Sivilombudsmannens uttalelse 

Avslutningsvis vil vi knytte noen bemerkninger til forholdet mellom vår konklusjon og 
Sivilombudsmannens uttalelse av 26. september 2018. 

I uttalelsen konkluderes det med at Grimstad kommune ikke hadde ivaretatt hensynene bak 
offentleglova og offentlighetsprinsippet. Utover dette kunne ikke Sivilombudsmannen se at 
kommunen kunne kritiseres for behandlingen av innsynskravet fra journalisten. 

Angående kritikken fra Sivilombudsmannen må det på bakgrunn av vår konklusjon legges til grunn 
at kommunen ikke hadde noen anledning til å sikre overlevering av presentasjonen i sin helhet. 
Dersom hensynet til offentlighetsprinsippet skulle blitt ivaretatt måtte kommune ha presisert deres 
krav om å få presentasjonen i sin helhet før erfaringsutvekslingen ble gjennomført. Som det fremgår 
av standardvilkår 9 .2 burde dette ha blitt særskilt avtalt for å sikre at kommunen kunne imøtese 
etterfølgende innsynskrav. Alternativt kunne dette blitt innarbeidet i selve avtalen med PwC. 
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Ettersom dette ikke skjedde før erfaringsutvekslingen fant sted, hadde ikke Grimstad kommune 
noen mulighet til å sikre overlevering av presentasjonen så lenge PwC motsatte seg dette. 

6 Avslutning 

Konklusjonen på problemstillingen for dette notatet er at PwC har rettslig adgang til å tilbakeholde 
de aktuelle sidene fra presentasjonen. Sagt på en annen måte har ikke PwC noen lovpålagt eller 
avtalerettslig forpliktelse til å utlevere presentasjonen til kommunen. 

På bakgrunn av kritikken fra Sivilombudsmannen i uttalelsen datert 26. september 2017 måtte 
kommunen ha avtalt overlevering av presentasjonen allerede før erfaringsutvekslingen ble 
gjennomført, eller ved avtaleinngåelse være seg bevisst på å benytte andre avtalemekanismer som 
på bedre måte sikrer at kommunen ivaretar sine forpliktelser etter offentleglova og 
offentlighetsprinsippet enn det som følger av leverandørers standardbetingelser. 

Oslo, 5. oktober 2018 

_J k 
~geng 
Partner 
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>Q ”""

SIVILOMBUDSMANNEN

Rådmann  Tone Marie Nybø Solheim

Grimstad  kommune

Postboks 123

4891 GRIMSTAD

Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato

2018/1246 18/580 Marianne Aasland Kortner 27.09.2018

Oversendelse  -  ombudsmannens uttalelse

Vi viser til tidligere korrespondanse, sist kopi av brev 13. september 2018 herfra.

Vedlagt følger ombudsmannens uttalelse i saken.

For ombudsmannen

Marianne Aasland Kortner

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

Vedlegg

Besøksadresse: Akersgata 8 l Postadresse: Postboks  3  Sentrum, 0101 Oslo l Organisasjonsnummer: 974 761 270

Telefon: 22 82 85 00 l Grønt nummer: 800 80 039 l Faks: 22 82 85 11 l postmottak@sivilombudsmannen.no

sivilombudsmannen.no



44/18 Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde dokumenter fra Grimstad kommune - 15/14310-283 Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde dokumenter fra Grimstad kommune : Sivilombudsmannens uttalelse om PwC presentasjon

>«

SIVlLOMBUDSMANNEN

Sak:  2018/1246

lnnsyn  i  dokumenter  fra  eksternt konsulentfirma

Saken gjelder spørsmål om innsyn i en presentasjon og i habilitetsvurderingeri

forbindelse med et oppdrag et privat konsulentfirma hadde utført for Grimstad

kommune. Kommunen ga klageren innsyn i en sladdet versjon av presentasjonen og

avslo begjæringen om innsyn i habilitetsvurderingene. Kommunen hadde ikke

mottatt en fullstendig usladdet versjon av presentasjonen eller

habilitetsvurderingene fra firmaet. Det fremkom også at det ikke nødvendigvis forelå

noen skriftlig vurdering av habilitetsspørsmålet hos firmaet.

Ombudsmannen er kommet til at kommunen ikke hadde ivaretatt hensynene bak

Offentleglova og offentlighetsprinsippet i saksbehandlingen. Ombudsmannen mener

at kommunen ved bruk av eksterne private konsulentfirmaer i fremtiden må sikre seg

tilgang til de dokumenterfirmaet har utarbeidet på grunnlag av oppdraget.

Sakens bakgrunn

PwC utarbeidet på oppdrag fra Grimstad kommune en rapport om leverandørkontroll på

helseområde. Rapporten ble overlevert 27. april  2017  til kommunen. I etterkant av

overleveringen ble det ansett hensiktsmessig at PwC holdt et læringsmøte for kommunen

for  å  gi tilbakemeldinger om lærings- og utviklingspunkter. Læringsmøtet ble avholdt ca.  2

måneder etter avlevert rapport, og PwC  holdt  da en  PowerPoint-presentasjon. Kommunen

fikk  se hele presentasjonen, men da presentasjonen ble oversendt kommunen i etterkant av

møtet, ble den ikke oversendt i fullstendig versjon. To av sidene i presentasjonen var

sladdet.

Journalist Pål Yngve Berg i Agderposten ba om innsyn i dokumentet, og han fikk innsyn i den

sladdede versjonen kommunen hadde mottatt. Videre ba journalisten kommunen om innsyn

i habilitetsvurderinger av to av kommunens ansatte i forbindelse med den samme saken.

1



44/18 Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde dokumenter fra Grimstad kommune - 15/14310-283 Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde dokumenter fra Grimstad kommune : Sivilombudsmannens uttalelse om PwC presentasjon

Kommunen avslo dette. Kommunen viste til at det var PwC som hadde foretatt

habilitetsvurderingene, og at PwC ikke ville dele sine vurderinger med kommunen.

Journalisten klaget kommunens avslag inn for Fylkesmannen  i  Aust- og Vest-Agder. l vedtak

20. desember 2017 tok Fylkesmannen ikke klagen vedrørende presentasjonen til følge.

Fylkesmannen la til grunn  i  vedtaket at det usladdede originaldokumentet ikke var oversendt

fra PWC til kommunen og dermed ikke mottatt hos kommunen. Fylkesmannen fant rent

formelt at originaldokumentet dermed ikke kunne regnes som del av kommunens

saksdokumenter, jf. Offentleglova § 4 annet ledd første punktum. Videre skrev

Fylkesmannen:

«Fylkesmannen er i tvil om hvordan man skal forholde seg til problemstillingen som

saken reiser. Det er vanskelig å se at lovens regler gir klageinstansen noen uttrykkelig

hjemmel for å pålegge kommunen å innhente en usladdet versjon av rapporten fra

PWC. Det må likevel påpekes at det fremstår som noe underlig at oppdragsgiver ikke

selv mottar en fullstendig versjon av det dokument man har bestilt, men at man kun

har fått en muntlig gjennomgang av innholdet i rapporten i møte. Det kan ikke

utelukkes at utenforstående kan oppfatte dette som et forsøk på å omgå

innsynsreglene. Nå skriver kommunen riktignok at det som er utelatt i den rapporten

kommunen sitter med, er person- og bedriftssensitive opplysninger, som klager

uansett ikke ville ha fått innsyn i, men så lenge Fylkesmannen som klageinstans ikke

har fått tilgang til en usladdet versjon, kan dette ikke verifiseres. Det kan heller ikke

vurderes om en anonymisering av enkelte av opplysningene ville ha vært tilstrekkelig.

Det synes åpenbart at innsynskravet ikke i stedet kan rettes til PWC som ikke

omfattes av Offentleglova.  »

Ibrev 3. mai 2018 skrev Fylkesmannen følgende om habilitetsvurderingene:

«Saken har sin bakgrunn i at Agderposten har fremsatt begjæring om innsyn i

hvilke vurderinger som er gjort av habiliteten til to ansatte i kommunen i forbindelse

med leverandørkontrollen som det private foretaket PricewaterhouseCoopers  (PWC)

har foretatt i tilknytning til sak om direkteanskaffelser av helsetjenester

Når det nærmere gjelder sakens faktiske side, må det anses på det rene at

kommunen ikke selv har gjort habilitetsvurderinger av de to ansatte, i hvertfall ikke

en vurdering som er nedfelt i skriftlig form. lepost av 21.03.18 om saken fra PWC

til rådmannen fremkommer det at det heller ikke nødvendigvis foreligger noen

skriftlig vurdering på PwC's hånd av habilitetsspørsmålet, og uansett vil ikke PwC dele

sine vurderinger med kommunen.

Det sistnevnte standpunktet kan fremstå som noe underlig, tatt i betraktning at

kommunen er oppdragsgiver og arbeidsgiver for de to ansatte spørsmålet gjelder.

PwC er imidlertid et privat foretak og er dermed ikke underlagt offentligrettslige

regler om innsyn og krav til saksbehandling, jf. bl.a. offl. § 2 om virkeområde.

Fylkesmannen kan derfor ikke gjøre noe annet enn å ta dette til etterretning, men vil

likevel sette spørsmålstegn ved at ikke Grimstad kommune i sin avtale med PwC har

sørget for å sikre tilgang til de dokumenter firmaet har i sin besittelse, som er

utarbeidet for å løse oppdraget. At kommunen ikke har gjort dette svekker

snvilombudsmannt-nho 2
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muligheten for kommunens  eget  innsyn, samt muligheten for demokratiske kontroll

som ligger i at andre kan kreve innsyn med hjemmel i offentleglova.

Fylkesmannen [har] ikke noen instruksjonsmyndighet overfor kommunen når det

gjelder bruk av eksterne foretak og aktører, eller på hvilke vilkår slike avtaler inngås.

Som klageinstans etter Offentleglova, ser Fylkesmannen imidlertid at den

foreliggende saken illustrerer noen av de utfordringer utsetting av gransknings- og

kontrolloppgaver til private foretak medfører når det gjelder hensynet til åpenhet og

demokratisk kontroll, slik dette skal ivaretas bl.a. gjennom offentleglovas regler.

Samtidig er [det] åpenbart at det kan være legitime behov som begrunner bruk av

eksterne private konsulent- og revisjonsfirmaer.

Etter Fylkesmannens syn, viser saken viktigheten [av] at kommunen er bevisst på at

avtalevilkår og betingelser ved engasjement av private foretak utformes slik at

hensynet til åpenhet, bl.a. gjennom offentleglovas regler ivaretas, og at kommunens

egne beslutnings- og kontrollorganer sikres nødvendig innsyn i prosessen. Vi

henstiller til kommunen om at dette gis økt fokus ved inngåelse av nye oppdrag i

tiden fremover. Dette kan også bidra til å styrke tilliten til den granskningen som

foretas, noe som klart også er i kommunens egen interesse.»

Journalist Berg klaget 4. april 2018 spørsmålet om innsyn i presentasjonen inn for

ombudsmannen. Journalisten viste til at «Agderposten [ikke får] innsyn i et

læringsdokument/referat i forbindelse med en leverandørkontroll». Han fremholdt blant

annet at saken dette gjelder «har fått stor offentlig oppmerksomhet, men [at] det usladdete

dokumentet er parkert hos det private selskapet PwC».

Deretter kom journalisten med en supplerende klage 18. mai 2018 til ombudsmannen om

innsyn i habilitetsvurderingene.

Våre undersøkelser

Etter at sakens dokumenter var innhentet og gjennomgått, besluttet vi å undersøke enkelte

sider av saken nærmere.

lbrev 9. mai 2018 stilte vi Grimstad kommune spørsmål knyttet til behandlingen av kravet

om innsyn i presentasjonen.

Grimstad kommune besvarte spørsmålene i brev 30. mai 2018. På spørsmålet om hvordan

kommunen, og Fylkesmannen som klageorgan, kan kvalitetssikre og overprøve om

opplysninger i rapporten skal unntas fra innsyn når en fullstendig versjon ikke foreligger hos

kommunen, svarte kommunen:

«PwC fikk etter anbudskonkurranse i oppdrag å utføre leverandørkontroll for 2015 og

2016 for tjenesteleverandøren Farm in Action [(FIA)]. Når det gjelder bakgrunnen for

oppdraget, gjennomføringen, vurderingene og konklusjonene vedlegges rapporten av

27. april 2017 som bl.a. Agderposten tidligere har fått fullt innsyn i.

sivilombudsmannen.no 3
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Som det fremgår har sakskomplekset avdekket at kommunen har foretatt

omfattende tjenestekjøp i strid med reglene om offentlige anskaffelser. Etter at PwC

fikk oppdraget med leverandørkontroll ble det holdt et oppstartsmøte og det ble

ansett hensiktsmessig at PwC i etterkant kunne gi kommunen tilbakemelding på

eventuelle lærings- og utviklingspunkter for kommunen, og hadde således ikke noe

med leverandørkontrollen av FIA å gjøre. Det ble holdt et 'læringsmøte' med en

PowerPoint presentasjon fra PwC ca 2 måneder etter avlevert

leverandørkontrollrapport. Presentasjonen ble i etterkant av møtet sendt til

kommunen med unntak av de to omtvistede sidene. Kommunen fikk se

presentasjonen, men den ble altså i etterkant av møtet ikke oversendt i fullstendig

versjon. Når det gjelder rapporteringsformen til selve leverandørkontrollen fra PwC

vises til vedlagte referat fra oppstartmøte datert 23. mars 2017 (Agderposten har fått

fullt innsyn i referatet). Kommunen har mottatt all dokumentasjon som ligger til

grunn for leverandørkontroll av FIA.

Rådmannen ser at det kan stilles spørsmål og gi grunnlag for spekulasjoner om

innholdet når kommunen ikke har mottatt den fullstendige versjonen av

powerpointpresentasjonen. Rådmannen ser videre det problematiske ift å oppnå

demokratisk kontroll av klageorganet gjennom kvalitetssikring og overprøving av

opplysninger som ikke er tilgjengelige. Vurderingen herfra var at det alt vesentligste

av dokumentasjonen som fremgikk i PwC rapporten 27. april 2017 er offentlig

tilgjengelig og at man fikk i møtet se den fullstendige versjonen av anbefalingene til

kommunen i PP presentasjonen. llys av den oppmerksomhet som saken har fått,

skulle nok rådmannen sett at det var mulig å få utlevert en fullstendig versjon etter

læringsmøtet. Ut ifra den informasjonen man da hadde, både om innholdet i de

sladdede delene av PP-presentasjonen og PwC's beslutning om å ikke gi det ut, valgte

rådmannen å ta dette til etterretning. Vi viser til at kommunen senere har bedt PwC

om å oversende de sladdede sidene, og mottatt følgende svar i e—post 21.05.18:

'Vår vurdering rundt dette spørsmålet er uendret og jeg viser i den forbindelse

til vår tidligere begrunnelse.'

Tidligere begrunnelse fra PwC til kontrollutvalget i mail datert 14.01.18 var:

'Når det gjelder spørsmål om oversendelse av en usladdet versjon av

presentasjonen viser vi til våre tidligere kommentarer. Denne versjonen vil

ikke bli oversendt med begrunnelse i vår taushetsplikt, sensitiv informasjon og

forretningskritiske forhold.'»

På spørsmålet om hensynene bak offentlighetsprinsippet og Offentleglova er tilstrekkelig

ivaretatt i saksbehandlingen i denne saken, svarte kommunen at det aktuelle

sakskomplekset «har avdekket et potensiale for forbedringer i kommunen». Kommunen

presiserte at dette «gjelder både etterlevelse av kommunens innkjøpsreglement og krav til

dokumentasjon ogjournalføring». Videre skrev kommunen:

«Det er videre snakk om kjøp av helsetjenester i stort omfang som naturlig nok har

avstedkommet stor offentlig interesse. Fra det administrative og politiske nivået er

sivilombudsmannenho 4
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det brukt store ressurser på å avdekke alle kritikkverdige forhold. Ut i fra alle

innsynsforespørslene vi har mottatt og besvart og undersøkelsene som ellers er gjort

mener rådmannen at hensynene bak offentlighetsprinsippet i offentlighetsloven er

blitt godt ivaretatt i denne saken».

Videre besvarte kommunen spørsmålet om forvaltningslovens regler om forsvarlig

saksbehandling og undersøkelsesplikten er oppfylt slik:

«Når det gjelder kommunens saksbehandling i 'denne saken' og forholdet til

forvaltningslovens regler om forsvarlig saksbehandling og undersøkelsesplikt legger

en til grunn at det med 'denne saken' siktes til det fullstendige læringsdokumentet

fra PwC. Som gjennomgangen over viser har det gjentatte ganger blitt forsøkt å

innhente de aktuelle sidene, men dette har ikke avstedkommet ønsket resultat. PwC

er vel kjent med kommunens syn og dette er kommunisert både pr. e-post og i

møter. Rådmannen mener dette må anses som en forsvarlig saksbehandling fra

kommunens side.»

På spørsmålet om dette er en fremgangsmåte kommunen følger også i andre saker, svarte

kommunen følgende:

«Situasjonen i denne saken er unik og vi har ikke erfaring eller hatt en

fremgangsmåte som dette i andre saker. Saken tilsier at vi for fremtiden må ha

egnede virkemidler (f.eks. oppdragsavtalen og databehandleravtale) som gir

kommunen ubetinget tilgang til det fullstendige materiale som er produsert i

forbindelse med konsulentoppdrag som dette. Det ble også i dette tilfellet inngått en

oppdragsavtale som for så vidt gjelder leverandørkontrollen, men PP presentasjonen

var ikke hovedoppdraget.»

Vi ba deretter i brev 29. mai 2018 om Grimstad kommunes kommentarer til den

supplerende klagen om habilitetsvurderingene.

Grimstad kommune svarte i brev 7. juni blant annet følgende:

«... vi [har] lagt til grunn at PwC har foretatt en habilitetsvurdering, men at denne

ikke er skriftliggjort. Det sentrale i denne vurderingen synes å ha vært at de aktuelle

involverte ikke er inhabile ettersom det er snakk om å levere dokumentasjon til PwC i

forbindelse med leverandørkontrollen.»

Kommunen viste også til e-post 21. mars 2018 fra PwC hvor det blant annet fremgikk at PwC

anså habilitetsvurderingene som interne arbeidspapirer som ikke deles.

Klageren og kommunen har deretter kommet med tilleggsmerknader til saken.

sivilombudsmannen.no 5
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Ombudsmannens syn på  saken

1.  Rettslige  utgangspunkter

Saken gjelder spørsmål om innsyn i en presentasjon og i habilitetsvurderinger. Saken reiser

blant annet spørsmål om kommunen har ivaretatt hensynene bak offentlighetsprinsippet og

Offentleglova i saksbehandlingen.

Etter offentlighetsprinsippet er utgangspunktet at enhver skal ha adgang til å gjøre seg kjent

med og publisere opplysninger som kommer fram ved statlige og kommunale myndigheters

saksbehandling, jf. Frihagen, Offentlighetsloven Bind l(3. utg. 1994), s. 13 flg. lvideste

forstand tilsier offentlighetsprinsippet at alle opplysninger og all saksbehandling skal skje i

full åpenhet og offentlighet. Hensynene bak offentlighetsprinsippet er rettssikkerhet,

demokratihensyn, kontrollhensyn, tillits— og legitimitetshensyn og kunnskapsspredning, jf.

St.meld. Nr. 32 (1997-98) kapittel 1. Dette er langt på vei sammenfallende med hensynene

bak og formålet med Offentleglova, jf. Offentleglova § 1:

«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og

gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den

demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og

kontrollen frå ålmenta. Lova skal og leggje til rette for vidarebruk av offentleg

informasjon.»

Offentlighetslovgivningen innfører offentlighetsprinsippet i forvaltningen som en rett for

allmennheten til å få gjøre seg kjent med innholdet i saksdokumenter som foreligger — såkalt

dokumentoffentlighet, jf. Frihagen, Offentlighetsloven Bind  l  (3. utg. 1994), s. 32. Videre

skriver Frihagen:

«Av saksbehandlingsreglene som ellers gjelder, følger det at myndighetene gjerne vil

ha en plikt til å nedfelle opplysninger, argumenter og vurderinger i sakspapirene.

Dette følger dels av de alminnelige regler og prinsipper for forvaltningens

saksbehandling og saksutredning (sml. Fvl. § 17 1. ledd). Dermed vil gjerne både en

redegjørelse for de viktigste faktiske forhold og de relevante argumentene og

vurderingene foreligge nedfelt i dokumenter slik at dokumentoffentlighet vil kunne

dekke det meste.»

Forvaltningsloven § 17 oppstiller grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling og

forvaltningens undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten stiller visse krav til

saksforberedelsens kvalitet, jf. Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer (5. utg.

2011), s. 354 flg. En mangelfull skriftlig dokumentasjon kan være en indikasjon på at saken
ikke er tilstrekkelig utredet.

2. Innsyn ipresentasjonen

! denne saken har kommunen ikke mottatt en fullstendig usladdet versjon av presentasjonen

PwC holdt for kommunen. Etter det opplyste inneholder presentasjonen lærings— og

utviklingspunkter for kommunen basert på rapporten som PwC tidligere hadde utarbeidet på

oppdrag fra kommunen. Kommunen har i ettertid førsøkt å innhente den fullstendige

versjonen av presentasjonen, men PwC vil ikke dele denne med kommunen.

»5','.,t;,:.ä,:. .” —
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Ombudsmannen kan vanskelig se hva som begrunner at kommunen ikke kan få en

fullstendig versjon av dokumentet når de har fått en gjennomgang muntlig i et møte.

Informasjonen er da gitt til kommunen, likevel slik at de ikke har fått den skriftlig.

Det er på det rene at PwC er et privat firma som ikke er omfattet av Offentleglova eller

forvaltningsloven. Kommunen som offentlig virksomhet er imidlertid omfattet av begge

lovene, og offentlighetsprinsippet gjelder for kommunen. Ombudsmannen er enig med

kommunen i at det er problematisk at kommunen ikke besitter en fullstendig versjon av

presentasjonen.

Offentlighetsprinsippet innebærer at kommunens saksbehandling i utgangspunktet skal

være åpen og offentlig, samt at kommunen skal legge til rette for en åpen og gjennomsiktig
offentlig forvaltning. Ombudsmannen kan ikke se at hensynene bak Offentleglova og

offentlighetsprinsippet er tilstrekkelig ivaretatt av kommunen i saksbehandlingen i den

foreliggende saken.

Den muligheten for demokratisk kontroll som ligger i at andre kan kreve innsyn i et

dokument med hjemmel i Offentleglova, blir svekket med den fremgangsmåten som er brukt
i denne saken. Offentleglova gir kun rett til innsyn i saksdokumenter som eksisterer hos

kommunen, jf. Offentleglova §§ 3 og 4 annet ledd. Når deler av et dokument som er brukt i

saksbehandlingen hos kommunen bare foreligger hos et eksternt konsulentfirma, vil

kommunen ikke kunne vurdere innsyn i denne delen av dokumentet. Utenforstående vil
kunne oppfatte en slik fremgangsmåte som et forsøk fra kommunens side på å omgå

offentleglovas innsynsregler. Dette gjelder særlig fordi kommunen i dette tilfellet har fått

opplysningene muntlig i et møte. Ombudsmannen mener det er uheldig dersom bruk av

eksterne konsulentfirmaer åpner for at forvaltningen kan unndra opplysninger fra

offentligheten.

Kommunen fikk en fullstendig muntlig presentasjon av dokumentet i et møte, men det

fremgår ikke at kommunen har gjort nedtegnelser fra presentasjonen. Ombudsmannen viser

til at det er en forutsetning for dokumentoffentlighet at forvaltningen oppfyller sin plikt til å

nedfelle opplysninger, argumenter og vurderinger i saksdokumenter. Denne plikten følger

blant annet av reglene om forsvarlig saksbehandling i forvaltningsloven § 17 første ledd.

3. Innsyn i habilitetsvurderingene

Kommunen har heller ikke mottatt habilitetsvurderinger av to av kommunens ansatte som

skal ha blitt gjort av PwC i forbindelse med leverandørkontrollen. Kommunen har riktignok i

ettertid forsøkt å innhente habilitetsvurderingene, men PwC vil ikke dele disse med

kommunen. Det fremkommer imidlertid at det ikke nødvendigvis foreligger noen skriftlig

vurdering av habilitetsspørsmålet. Det er videre uklart for ombudsmannen om

habilitetsvurderingene var en del av oppdraget fra kommunen til PwC eller om de

vurderingene PwC har gjort er en del av en revisors selvstendige risiko- og

uavhengighetsvurdering av datamateriale som blir mottatt.

Dersom habilitetsvurderinger var en del av kommunens oppdrag til PwC og vurderingene er

skriftliggjort, mener ombudsmannen det er problematisk at kommunen ikke besitter disse.

Kommunen vil da vanskelig kunne bruke disse vurderingene til å foreta en selvstendig

vurdering av habiliteten, jf. forvaltningsloven § 8 om at det er tjenestemannen selv eller

sevilumuuusrrunn—.. f.;
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nærmeste overordnede som skal avgjøre spørsmålet om inhabilitet. Videre vil heller ikke

allmennheten kunne be om innsyn i vurderingene. Som nevnt ovenfor mener

ombudsmannen det er uheldig dersom bruk av eksterne konsulentfirmaer medfører at

forvaltningen kan unndra opplysninger fra offentligheten.

4. Bruk av eksterne private konsulentfirmaer

Rådmannen skriver i sitt svarbrev 30. mai 2018 til ombudsmannen at det aktuelle

sakskomplekset «har avdekket et potensiale for forbedringer i kommunen». Videre skriver

rådmannen i sine svarbrev hit at kommunen ved flere anledninger i ettertid har forsøkt å

innhente en fullstendig versjon av presentasjonen og habilitetsvurderingene fra PwC.

Rådmannen har også erkjent at saken tilsier at kommunen for fremtiden «må ha egnede

virkemidler (f.eks. oppdragsavtalen og databehandleravtale) som gir kommunen ubetinget

tilgang til det fullstendige materiale som er produsert i forbindelse med konsulentoppdrag

som dette». Ombudsmannen er enig i dette. Når forvaltningsorganer bruker eksterne private

konsulentfirmaer til ulike oppdrag, er det viktig at forvaltningsorganet sikrer seg tilgang til de

dokumenter firmaet har utarbeidet på grunnlag av oppdraget. Ombudsmannen legger til

grunn at kommunen for fremtiden vil være bevisst på at avtalevilkår og betingelser ved

engasjement av private firmaer vil utformes slik at reglene om forsvarlig saksbehandling og

hensynene bak offentlighetsprinsippet og Offentleglova ivaretas.

5. Konklusjon

Ombudsmannen er kommet til at kommunen ikke hadde ivaretatt hensynene bak

Offentleglova og offentlighetsprinsippet i saksbehandlingen. Ombudsmannen mener at

kommunen ved bruk av eksterne private konsulentfirmaer i fremtiden må sikre seg tilgang til

de dokumenter firmaet har utarbeidet på grunnlag av oppdraget.

Oslo, 26.09.2018

Aage Thor Falkanger

sivilombudsmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet underskrift.

sivilombudsmannenho
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Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber 

om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen første 

halvår 2019. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Grimstad kommune vedtok i møte 19.09.2016, sak 33/16 «Plan for selskapskontroll 

2016-2019». Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens sine eierskap ut ifra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen. 

 

Plan for selskapskontroll 2016-2019 ble godkjent med følgende prioritering i denne planperioden: 

1. Grimstad eiendomsutvikling AS 

2. Konsesjonskraft IKS 

3. Kommunens overordnede eierskap og eierstyring 

 

Grimstad kommunestyret vedtok i sitt møte 05.12.2016 sak 16/148 Plan for selskapskontroll 2016-2019 

for Grimstad kommune. Foreliggende prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, vil utgjøre 

bestillingen av den andre selskapskontrollen i perioden. 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 

Konsesjonskraft IKS i møte 14.06.2018 sak 29/18.  

 

Saksopplysninger: 
Formålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver etter sitt 

formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt sentrale lover og regler. Det 

vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i samsvar med lovverket, 

selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene. 

 

Det går frem av prosjektplanen at følgende problemstillinger vil bli undersøkt: 

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende organer? 

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med gitte 

anbefalinger? 
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3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som stilles i 

lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer som ligger til 

grunn? 

Videre går det frem av prosjektplanen at aktuelle revisjonskriterier for dette prosjektet vil blant 

annet være: 

- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel vassdragsreguleringsloven 

- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter 

- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet 

- Styringsdokumenter 

- Administrative retningslinjer og mål 

- Statlige føringer/veiledere 

 

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt frem, vil 

gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere foreslåtte problem-

stillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder som er tenkt bruk etter 

kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene. 

 

Forslaget til plan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen ser for 

seg i prosjektet. 

 

Dette prosjektet gjøres i samarbeid mellom Agder Kommunerevisjon og Aust-Agder Revisjon. Aust-

Agder Revisjon gjennomfører dette prosjektet på vegne av de to enhetene. Prosjektet anslås å bli 

gjennomført og ferdigstilt innen første kvartal 2018. Tidsbruken anslås omkring 100 timer totalt for 

prosjektet. 

 

Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan. 

 

Aust-Agder Revisjon IKS vil legge frem forslag til prosjektplan i møte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med den vedtatte plan for 

selskapskontroll 2016-2019 og intensjonene bak denne og foreslår derfor at prosjektplanen blir vedtatt 

slik den foreligger. 

 

Vedlegg:  

- Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 
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FOR KONTROLLUTVALGET I EIERKOMMUNER 

PROSJEKTPLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  

KONSESJONSKRAFT 

IKS 
AUST-AGDER REVISJON IKS, SEPTEMBER 2018  
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INNLEDNING 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift for 

kontrollutvalg kapittel 6 (§§13-15).  

Kommuneloven § 77 Kontrollutvalget nr. 5 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen eller 

fylkeskommunes interesser i selskaper m.m. 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 (1) Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Selskapskontrollens innhold er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to 

forskjellige måter. En eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

En selskapskontroll kan også gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon. Denne 

prosjektplanen vil beskrive en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS.  

 

BAKGRUNN 

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap mellom 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder. Konsesjonskraft IKS skal forvalte kommunene/fylkeskommunene 

sin konsesjonskraft og sørge for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i 

samsvar med den fastsatte risikostrategien. For sine eiere skal konsesjonskraft IKS ta imot og 

formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten. Konsesjonskraft IKS har følende eierkommuner: 

 Aust-Agder 

fylkeskommune 

 Vest-Agder 

fylkeskommune 

 Arendal kommune 

 Audnedal kommune 

 Birkenes kommune 

 Bygland kommune  

 Bykle kommune 

 Evje og Hornnes 

kommune 

 Flekkefjord kommune 

 Froland kommune 

 Grimstad kommune 

 Hægebostad 

kommune 

 Iveland kommune 

 Kristiansand 

kommune 

 Kvinesdal kommune  

 Lindesnes kommune 

 Marnardal kommune 

 Sirdal kommune 

 Valle kommune 

 Vennesla kommune 

 Åmli kommune 

 Åseral kommune 

 

Kontrollutvalgene i de deltakende kommunene vedtok i løpet av 2016 «Plan for 

selskapskontroll 2016-2019» for sine respektive kommuner. Disse planene baseres på en 

overordnet analyse av kommunens eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen.  
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I «Plan for selskapskontroll» ble en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS vurdert som 

hensiktsmessig, særlig med utgangspunkt i intensjonen med selskapet, og på bakgrunn av at 

forrige selskapskontroll av selskapet ble foretatt i 2009. Eierskapskontrollen er planlagt 

gjennomført som en felles kontroll for alle eierkommunene. Aust-Agder Revisjon IKS vil 

gjennomføre eierskapskontrollen med samarbeid fra Ager Kommunerevisjon IKS og 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.  

 

KONSESJONSKRAFT IKS  

Konsesjonskraft IKS ble startet i 1984, og ble utvidet med Vest-Agder i 2014. Selskapet skal 

sørge for at konsesjonskraften blir prissatt riktig og omsatt i markedet i henhold til formålet. 

Selskapet har et eget styre, representantskap og administrasjon. I tillegg er det opprettet et 

porteføljeutvalg som gir råd til administrasjonen. Administrasjonen består av fire ansatte, og 

selskapet hadde i 2017 et driftsresultat på 112 MNOK.1  

Resultatregnskap i hele 1000 2017 2016 

Sum driftsinntekter 220 206 238 196 

Driftsresultat 112 044 131 905 

Årsresultat 25 258 22 323 

Balanseregnskap 

i hele 1000 

2017 2016 

Sum egenkapital og gjeld 182 507 149 223 

 

 

FORMÅL  

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver 

etter sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt sentrale 

lover og regler. Det vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i 

samsvar med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene.  

Eierskapskontrollen vil ha fokus på formålet til Konsesjonskraft IKS, som går ut på å omsette 

kommunenes og fylkeskommunenes konsesjonskraft gjennom å ta imot og formidle videre 

den pengestrømmen som oppstår gjennom forvaltningen av konsesjonskraftrettighetene. 

Konsesjonskraft IKS forvalter store verdier som årlig fordeles på de ulike eierkommunene. 

Utebetalingsprognosen til fordeling blant kommunene er i 2018 på nærmere 100 millioner 

                                                                 
1 Proff.no/regnskap/konsesjonskraft 



45/18 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS  - 18/06648-4 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS  : Prosjektplan Konsesjonskraft IKS

 

kroner, noe som vil utgjøre relativt store utbetalinger for eierkommunene. Til tross for en del 

små prosentvise eierandeler, er det derfor likevel store midler som forvaltes fra selskapet til 

den enkelte eierkommune.   

 

Konsesjonskraft IKS er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper og skal drive 

blant annet etter bestemmelser i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.   

 

PROBLEMSTILLINGER  

Hovedformålet med problemstillingene vil være å kartlegge hvordan kommunene sikrer sine 

eierinteresser, samt om fordeling av ressurser gjøres i henhold til formålet med selskapet.  

Følgende problemstillinger vil bli undersøkt:  

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets 

styrende organer?  

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i 

tråd med gitte anbefalinger?  

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de 

krav som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene 

i tråd med de føringer som ligger til grunn?  

 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som kommunen skal revideres/ 

vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder. Revisjonskriteriene vil blant 

annet være:  

- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel vassdragsreguleringsloven    

- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter 

- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet 

- Styringsdokumenter 

- Administrative retningslinjer og mål 

- Statlige føringer/veiledere 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist Camilla Eriksrud, med 

Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming, hovedsakelig gjennom 

en dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og relevante lover 
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på området. Det vil i tillegg innhentes informasjon fra nøkkelpersoner tilknyttet selskapet og 

kommunen som anses å ha kunnskap som kan belyse problemstillingene basert på sine roller, 

ved eksempelvis daglig leder av selskapet og styrets leder.  

 

RESSURSER OG TIDPLAN 

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommeren 2019. Tidsbruken anslås 

omkring 100 timer.  

 

Arendal september 2018  

 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke  
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Arkivsak-dok. 18/11420-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  

- Kommuneloven med forskrifter  

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  

- Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Grimstad kommune og har avtale 

om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2018. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge tilstrekkelig og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 «Planlegging av 

revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar 

overfor revisjonen. Kontrollutvalget påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens 

utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige 

og skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens 

prioriteringer innen regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle 

kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar overfor revisjonen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget 
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Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Grimstad kommune 
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Arkivsak-dok. 18/11427-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2019 Grimstad kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte og arbeidsplan 2019 for Grimstad kontrollutvalg godkjennes.  

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019: kl. 09.00, 07.02 - 14.03 – 09.05 – 13.06 – 05.09 – 17.10 – 05.12  

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en gen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget i 2019. 

 

Saken skal videre legges frem som en orienteringssak i kommunestyret.  

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger verkt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle.  

 

Kontrollutvalget i Grimstad kommune har vedtatt å ha 7 møter i året fra 2019, fordelt på fire møter på 

våren og tre møter på høsten. Lengden på møtet bestemmes av antall saker som skal opp i møtet.  Planen 

er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker. Det kan være 

aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle saker/temaer utover de 

punktene som er nevnt ovenfor. 

 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og forslag til agenda for 2019: 
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Grimstad kommune 

Kontrollutvalget 

Møte- og arbeidsplan 2019 
Torsdag 07.02.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 

- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2019 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 14.03.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsmelding kontrollutvalget 2018 

- Årsrapport 2018 kemneren i Grimstad 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Onsdag 09.05.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsregnskap og årsmelding 2018 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

- Årsregnskap og årsmelding 2018 Grimstad kulturhus KF 

- Årsregnskap og årsmelding 2018 Grimstad kommune 

- Samordnet tilsynskalender for Grimstad kommune 2019 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 13.06.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om første tertialrapport 2019 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om Budsjettering og økonomistyring i helse og 

omsorg 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 05.09.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 17.10.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om andre tertialrapport 2019 

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019  

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 05.12.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om budsjett Grimstad kommune 2020 
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- Møte og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 
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Arkivsak-dok. 15/14310-285 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

  

 

 

 

   

 

 

Gjennomgang av økonomisjefens bekymringsmelding 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Det har kommet et ønske fra kontrollutvalget om å ta en ny gjennomgang av økonomisjefens 

bekymringsmelding til rådmannen av 20.12.2017. Kontrollutvalget ble i møtet 14.06.2018 sak 31/18 

orientert om notat fra rådmannen av 23.01.2018 som omtalte bekymringsmeldingen og øvrige 

dokumenter i saken. Det fremgår av protokollen fra møtet: 

 

«Kontrollutvalget gikk igjennom notat fra rådmannen om økonomisjefen bekymringsmelding fra januar 

2018. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under diskusjonen jf. kommuneloven §31 pkt. 4.». 

 

Det har i ettertid blitt fremmet et ønske om å ta en ny gjennomgang av dokumentene i saken og diskutere 

dette i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets medlemmer har derfor pr post mottatt komplett saksmappe slik 

sekretariatet har mottatt den fra rådmannen, deler av denne er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 

§13 1. Vedlagt til saken følger de dokumenter som er offentlige.  

 

Økonomisjefen sendte en e-post til rådmannen 20.12.2017 hvor han er bekymret over mulig sløsing av 

offentlige midler ved kjøp av tjenester til en bruker. Rådmannen, økonomisjefen, kommunalsjef helse og 

omsorg og HR-sjef har et møte 03.01.2018 om saken hvor de diskuterer de punktene som økonomisjefen 

har tatt opp. Av referatet fra møtet fremgår det tre punkter som er diskutert: 

1. Et kjøp som tidligere er behandlet som to forskjellige saker viser seg å være samme bruker. 

2. Forhold knyttet til sløsing og høy pris for et tilbud. Videreføring av en avtale i uendret form og 

omfang til høyt nivå med stor fortjeneste til privat tjenestemottaker.  

3. Høy fortjeneste til den private leverandøren på avtalene med kommunen. 

 

I møtet ble de enige om å følge forholdene med følgende: 

- Rådmannen endrer eller justerer tilbudet på kort sikt, slik at fortsatt mulig sløsing elimineres fram 

i tid. 
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- Rådmannen utarbeider et notat til kontrollutvalget for å sikre at de er kjent med at det dreier seg 

om samme bruker. Kontrollutvalget gjøres kjent med historikken knyttet til tjenestetilbudet til 

bruker. 

- Det avtales et oppfølgingsmøte i begynnelsen av april for status på tjenestetilbudet til bruker 

 

I ettertid når referatet ble godkjent viste deg seg at det var en uenighet mellom økonomisjefen og de tre 

andre deltakerne om politi ble nevnt i møtet. Det ble derfor vedlagt en e-postkorrespondanse til referatet. 

Rådmannen overleverte et notat til kontrollutvalgets leder i kontrollutvalgets møte 23.01.2018. Her gis 

det en beskrivelse av de forhold som økonomisjefen har tatt opp og vurderingene som er gjort av dette. 

Under vurderinger skriver rådmannen: 

«Deler av de forholdene som økonomisjefen beskriver er forhold som følges opp av kontrollutvalget via e-

post gransking. Rådmannen legger til grunn at Kontrollutvalget er kjent med at det er samme bruker som 

det ble inngått avtale med i 2015 og som er omtalt i kontrollutvalgets siste møte i 2017. Videre tiltak fra 

rådmannens side avtales med rådmannen. 

 

I forhold til tjenestetilbud til bruker, har det i høst vært vurdert og skal frem til 01.04.18 vurderes om 

kommunen selv skal levere den aktuelle tjenesten. Dersom kommunen selv kan levere nødvendige helse- 

og omsorgstjenester til bruker vil avtale med FIA avsluttes.  

 

Som tidligere anført er det helse og sosialfaglige vurderinger opp mot brukers behov som har dannet 

bakgrunnen for utforming av tjenestetilbudet, noe som er tidligere redegjort for i Kontrollutvalget.» 

 

Videre beskrives oppfølgingen av de forhold som er tatt som også er gjengitt i referatet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Deler av dokumentasjonen som legges frem inneholder opplysninger som identifiserer bruker, 

helseforhold og beskrivelser av tjenesten som bruker mottar. Flere av dokumentene er derfor helt eller 

delvis unntatt offentlighet. Kontrollutvalgets medlemmer har fått usladdet versjon tilsendt per post. 

 

 

Vedlegg:  

- Notat fra rådmannen til kontrollutvalgets leder av 23.01.2018 

- Referat fra møte 03.01.2018- sladdet jf. offl. § 13 og fvl. §13 1. 

- E-post fra økonomisjef til rådmann av 20.12.2018 – sladdet jf. offl. § 13 og fvl. §13 1. 

- Komplett saksmappe – sladdet jf. jf. offl. § 13 og fvl. §13 1. 
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Fra: Helge Moen <Helge.Moen@grimstad.kommune.no> 
Sendt: 24. januar 2018 10:29 
Til: Sander Haga Ask 
Kopi: Gunnar Topland 
Emne: VS: Attached Image 
Vedlegg: TDUF01_GRIMF053_4696_001.pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei 
Jeg forsto at dette referatet og informasjon om utviklingen i varslingen og ny melding skulle legges 
fram for Kontrollutvalget på førstkommende møte. 
Bakgrunnen for min forståelse er rådmannens uttalelser og følgende referat punkt «Vedlagt referat 
legges informasjon som økonomisjefen har oversendt rådmannen om saken» 
Videre hadde korrigeringer på referatet som møte leder ikke tok til følge, dette er årsaken til at jeg 
oversender dette til dere.  
 

 

Vennlig hilsen 

Helge Moen 

Økonomisjef 

Virksomhetsstyring 

909 16 652  

www.grimstad.kommune.no  

 
 
Fra: "Helge Moen - GK" [mailto:Helge.Moen@grimstad.kommune.no]  
Sendt: 24. januar 2018 10:15 
Til: Helge Moen 
Emne: Attached Image 
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Arkivsak-dok. 15/14310-287 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Varslingene fra Holvik i innkjøpssaken 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget diskuterte i forrige møte under sak 37/18 Eventuelt pkt. 3A hvorvidt invitasjonen fra 

2017 til Ragnar Holvik om å orientere om brevet av 12.02.2017 til kommunestyret. Følgende fremgår fra 

protokollen i møtet: 

«Kontrollutvalgets oppfatning er at det er kommunestyret som har håndtert og må eventuelt håndtere 

dette videre da kontrollutvalget var omfattet av varslingen.» 

 

Det har etter møtet vært en diskusjon internt i kontrollutvalget og det har blitt fremmet et ønske om å 

diskutere saken på nytt. Kontrollutvalget får derfor en egen sak på dette med relevante dokumenter 

vedlagt. 

 

Saksopplysninger: 
Ragnar Holvik kontaktet mars 2016 kontrollutvalgets leder over telefon og det var et eget møte mellom 

Holvik og Topland samme måned. Det ble deretter gjennomført et formelt møte hvor Holvik, 

sekretariatet, revisjonen og kontrollutvalgets leder mottok varslingen formelt. Påfølgende møte i 

kontrollutvalget ble følgende vedtatt: 

 

«Kontrollutvalget ber revisjonen innhente en oversikt over de største leverandørene med underliggende 

avtaler fra de siste tre årene og vurdere anskaffelsesprosedyrene sett i lys av regelverket om offentlige 

anskaffelser.» 

 

Revisjonen leverte en rapport til påfølgende møte i kontrollutvalget og i samme møte ble det vedtatt å 

gjennomføre ytterligere undersøkelser. Dette endte ut i BDO-rapporten som ble behandlet av 

kontrollutvalget desember 2016 og i kommunestyret januar 2017. Kommunestyrets vedtak i saken: 

« 

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

vedrørende kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. Dette gjelder: 

- Forebygge brudd på anskaffelsesreglene 

- Heve kompetansen når det gjelder krav til anskaffelse av helsetjenester 

- Sikre forsvarlig støttefunksjon ved anskaffelsesprosesser 
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- Avklare roller, fullmakt og ansvar ved anskaffelser/innkjøp 

- Sikre kvalitet i kontraktsdokumenter ved kjøp av helsetjenester 

- Gjennomføre leverandørkontroll 

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

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

omsorgsutvalget, formannskapet og kontrollutvalget om fremdriften i dette arbeidet. 

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

lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og 

ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. 

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

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

frem for kommunestyret. 

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

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

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

mandat for en eventuell gjennomgang av eposter. 

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

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

fortløpende orientert. 

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

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

Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte utfordringer med det pågående 

lederutviklingsprogrammet, og fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, 

trygghet og kreativitet. 

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

rådmannen gir en skriftlig orientering vedrørende alle punktene ovenfor. 

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

internkontroll med egen virksomhet blir belyst.» 

 

Det ble våren 2017 startet opp et arbeid med å følge opp rapporten hvor rådmannen i hvert møte i 

kommunestyre og kontrollutvalget orienterte om oppfølgingen. Det ble våren 2017 også gjennomført en 

leverandørkontroll av Farm in Action AS og revisjonen leverte høsten 2017 

forvaltningsrevisjonsrapporten Varsling og ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. 

Forvaltningsrevisjonen ble bestilt som en oppfølging av varslingen og funn i rapporten fra BDO. Høst og 

vinter 2017/2018 gjennomført en analyse av e-poster til ansatte i kommunen. 

 

12.02.2017 sendte Holvik et brev til kommunestyret der han står frem som varsler og vedlagt til brevet 

følger PowerPoint presentasjonen som han viste for revisjonen, sekretariatet og kontrollutvalgets leder i 

varslingsmøtet april 2016. Dette brevet med vedlegg følger vedlagt til saken. Kontrollutvalget fikk brevet 

til orientering i sitt møte 27.04.2017 sak 22/17. Høsten 2017 ble det oppnevnt en setterådmann siden 

Holvik mente rådmannen var inhabil og varslingen ble håndtert av kommunestyret. Setterådmannen fikk 

bistand av en KS-advokat til å undersøke varselet. Kommunestyret fikk en sak til behandling om 

undersøkelsene fra varselet til Holvik. Av saken kommer det frem følgende forhold som er blitt vurdert av 

setterådmannen i varslingssaken til Holvik: 

 

- Har Holvik pga. varslingen blitt ignorert/avvist av sin arbeidsgiver? 

- Har arbeidsgiver omtalt Holvik på en kritikkverdig møte? 

- Har Holvik pga. varslingen blitt «direkte sanksjonert» av sin arbeidsgiver? 

- Er Holvik gitt et løfte om konfidensialitet, som senere er brutt? 

- Har arbeidsgiver nektet for/fraskrevet seg kjennskap til Holviks tidligere varslingssaker? 

- Hva har Holvik som varsler blitt utsatt for i media/sosiale medier og hvordan har arbeidsgiver 

forholdt seg til dette? 

- Hvorvidt arbeidsgiver pga. varslingen har skjøvet Holvik ut av organisasjonen, 

utstøtelseshandlinger? 
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- Spørsmål om fjerning av Holvik fra organisasjonskart/arkivplan/ulike offentlige dokument 

- Har Holvik på grunn av varslingen blitt utelatt fra den «årlige stor-samlingen» på Abra Havn 

i mai 2017? 

- Har Holvik pga. varslingen blitt utelukket fra arbeid med etikk- og varslingsrutiner m.v.? 

- Har Holvik pga. varslingen blitt holdt utenfor månedlige ledersamlinger? 

- Har Holvik av rådmannen blitt fratatt/holdt utenom relevante arbeidsoppgaver som en følge 

av varslingen? 

- Rådmannens forslag mht. endret plassering av Holvik i organisasjonen? 

- Andre forhold som Holvik anser som eksempler på gjengjeldelser 

a. Påstanden om at rådmannen er inhabil i relasjon til Holvik 

b. Påstanden om at rådmannen har avvist tiltak som kan sikre varsler mot gjengjeldelser 

c. Påstanden om at rådmannen har feilinformert folkevalgte om Holviks funksjon 

d. Rådmannen lukker møter i folkevalgte organ og informerer om varsler 

 

I sitt saksfremlegg til kommunestyret konkluderer setterådmannen med: 

«Setterådmannen anbefaler at kommunestyret ikke tar Ragnar Holviks erstatningskrav til følge. 

 

Kommunestyret bes dekke inntil kr. 10 00 av Holviks utgifter knyttet til poliklinikken JobbFast. Videre 

anbefales det at kommunestyret gir setterådmannen en betinget fullmakt for det tilfelle at det skulle bli 

aktuelt å inngå en eventuell avtale om en minnelig løsning med Holvik. Fullmakten gjelder at kommunen 

kan dekke Holviks utgifter til advokat innenfor et beløp setterådmannen anser som passende, forutsatt at 

formannskapet godkjenner dette.» 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: 

 

Kommunestyret mener det var riktig av Ragnar Holvik å varsle i innkjøpssaken. Varsling er viktig når det 

avdekkes kritikkverdige forhold. Kommunestyret har stor forståelse for den belastningen som både 

varslingen og erstatningskravet har medført for alle involverte parter.  

 

Kommunestyret støtter setterådmannens konklusjoner: 

1. Ragnar Holviks krav om erstatning (oppreisning o.a.) mot Grimstad kommune tas ikke til følge. 

2. Holviks utgifter til reise og opphold til poliklinikken JobbFast i Bergen dekkes med inntil kr 10 

000 kr, i henhold til nærmere dokumentasjon. 

3. Kommunestyret gir setterådmannen fullmakt til å inngå avtale med Holvik om å dekke et beløp 

setterådmannen anser passende mht. Holviks utgifter til advokat. En bindende avtale krever 

formannskapets godkjenning. 

 

Vedlagt til saken følger Holvik sitt brev til kommunestyret av 12.02.2017 med vedlegg samt sakspapirer 

fra kommunestyrets sak 17/150.1. 

  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet er usikker på hva konkret med Holvik sine varslinger som kontrollutvalget ønsker på 

diskutere og har derfor kun gitt en gjengivelse av historikken med viktigste punktene i saken. 

Kontrollutvalget har selv behandlet og hatt ansvaret for oppfølgingen av det første varselet. Sekretariat 

forutsetter derfor at utvalget har den nødvendige kjennskapen til saken slik at det ikke nødvendig å gjengi 

ytterligere detaljer fra dette. 

 

Vedlegg:  

- Brev fra Holvik til kommunestyret av 12.02.2017 med vedlegg 

- Sakspapirer kommunestyresak 17/150.1 
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Arkivsak-dok. 18/00118-10 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 23.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg 

orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom 

året. 
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Arkivsak-dok. 18/00119-11 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 23.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 06.12.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Henvendelse om stadfestingen av atferdsregler for lysløypa ved Dømmesmoen 

b. Redegjørelse for sekretariatets saksbehandling av dokumenter i innkjøpssaken 

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse fra Erling Lauvrak av 06.09.2018 – Stadfesting av atferdsregler for lysløype 

- Brev fra Erling Lauvrak av 07.10.2018 til kontrollutvalget med vedlegg 

- Redegjørelse for sekretariatets saksbehandling av dokumenter i innkjøpssaken 
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Fra: Erling Lauvrak <erl-norl@online.no> 
Sendt: 6. september 2018 15:41 
Til: TFK-Telemark Kontrollutvalgsekratariat 
Emne: kommunestyrevedtak 
 

Hei! 
Kan kontrollutvalget behandle en sak der kommunestyret i Grimstad 11.12.17 vedtok 
enstemmig adferdsregler for lysløype på Dømmesmoen og samtidig at de skal oversendes 
fylkesmannen for stadfesting. Nå har administrasjonen i Grimstad kommune bevisst holdt 
reglene tilbake fra stadfesting og knyttet stadfesatingen opp til en annen sak som viser seg 
vanskelig å løse. Den gjeler bygging av en hestesti på andre eiendommer enn min. 
Mvh. 
Erling Lauvrak 
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Erling Lauvrak,                                                       Rosholt 12. oktober 2018 

Rosholtveien 12,’ 

4885 Grimstad. 

 

 

 

Grimstad kommunes kontrollutvalg, 

v/ formann Gunnar Topland 

 

ADFERDSREGLER MED HEHSTEFORBUD, ROSHOLTVEIEN 

 Takker for svarmail og for kontrollutvalgets vurdering av saken i møte 23. 10. 18.  I den 

sammenheng vil jeg gjerne presisere noen momenter som kan være nyttige for utvalgets 

medlemmer. 

  

Grimstad kommune inngikk i februar 2008 en skriftlig avtale, signert av daværende ordfører 

Hans Antonsen, om utbedring av lysløypa på en strekning på ca. 120 meter på Rosholt. I 

avtalen avsto jeg grunn til kommunen. Som eneste vederlag skulle kommunen innføre 

adferdsregler med dhesteforbud for løypa og for Rosholtveien, en strekning som benyttes som 

lysløype på barmark med over 200 brukere daglig. Rosholtveien går gjennom et område som 

er båndlagt mot husdyr pga. drikkevann i skjønn ved Aust-Agder tingrett i juni  2008. 

  

Grimstad kommunen har ennå ikke oppfylt sin del av avtalen. Friluftslovens § 19 fastslår at 

restriksjoner etter annen lovgivning( båndleggingen etter oreigningsloven) går foran 

allemannsretten, altså i dette tilfellet forbudet mot husdyr, jf. Regjeringenes rundskriv av 28. 

juni 2007, nr. 16, T-3/07, hvor det heter i punkt 7.7.: 

«Friluftsloven angir ikke uttømmende alle regler for ferdsel i naturen. Andre lover kommer 

også inn. Det framgår uttrykkelig av friluftslovens § 19 at ferdselsretten gjelder med de 

forbehold som følger av andre lover, eller forskrifter gitt i medhold av andre lover. Det 

innebærer at strengere regler for ferdsel som gis i eller med hjemmel i annen lovgivning går 

foran friluftslovens bestemmelser og innskrenker allmennhetens rett».  

Men kommunen vil ha det til at det gjelder en lov for husdyr som er «parkert» på 

eiendommen og en annen for de som passerer over. Dette mener jeg er usaklig 

forskjellsbehandling.  Også friluftslovens § 11 med bortvisningsrett påberopes etter mye 

trøbbel med hester på grunn av bruk av landbruksmaskiner langs veien opp gjennom årene. 

Der er således ikke bruksrett for hest på Rosholtveien over Rosholt i dag. Likevel blokkerer 

administrasjonen i Grimstad kommune fortsatt stadfestingen av adferdsreglene, åtte måneder 

etter at de ble vedtatt av kommunestyret for oversendelse til fylkesmannen og langt over ti år 

etter kommunen forpliktet seg til å innføre dem i en skriftlig avtale. Vedtaket i møtet 11. 12. 

17, sak 2016/133. var annen gang Grimstad kommune sluttet seg til reglene. 

  

Administrasjonen i Grimstad kommune kan ikke ha anledning til å blande sammen en ren 

forvaltningssak med en utbyggingssak, som denne nye hesteveien jo er. I en klagebehandling 

har Miljødirektoratet sagt at saken var for dårlig utredet første gang den ble vedtatt i 

kommunestyret og vist konkret til hvilke opplysninger som manglet, blant annet alternativ 

ferdselsrute for hest, hvor mange hester det gjaldt og hvilke aktiviteter som knytter seg til 

bruken av lysløype og jordene på Rosholt.  Ikke noe av dette har administrasjonen i Grimstad 

kommune utredet, men i stedet latt en ny hestevei være en forutsetning for å sende 

adferdsreglene med hesteforbudet til fylkesmannen. Dette mener jeg administrasjonen ikke 
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har lovhjemmel eller politisk ryggdekning for å gjøre. Saken om denne nye veien har kjørt seg 

helt fast i en reguleringsfolke. Adferdsreglene er dermed effektivt parkert av Grimstad 

kommune.   

 

Jeg trenger adferdsreglene fordi Rosholt med lysløypa og jordene ned mot Rosholttjern er blitt 

et lokalt utfartssted for familier med barn på vinterstid når det er snø på bakken og fordi 

hesteeiere og ryttere ikke respektere hverken det ene eller det andre forbudet. Men dersom det 

blir lokalt forankret i en vedtekt til friluftsloven er det ikke lenger diskutabelt. 

 

 Det tennes mange kaffe- og pølsebål på jordet. I vår brukte jeg en halv dag med rive og 

skuffe for å fjerne søppel og kullrestene etter omkring 40-50 bål. Folk forlaster dem uten å 

slukke ilden. De brenner da ned gjennom snølaget og ødelegger gressvoren under. Det er klart 

at jeg etter friluftslovens § 11 kan bortvise folk, og det kan bli resultatet, hvis ikke denne 

saken blir ordnet opp i. Det spøker også for en forlengelse av lysløypeavtalen når den utløpet.   

Det er klart at trafikken om vinteren skaper atskillig bry for oppsitterne  på grunn av parkering 

inne ved bakken. 

 

Videre viser jeg til en avtale som ordfører Kjetil Glimsdal har skrevet under på. I den avtalen 

lover han at adferdsreglene for løypa og Rosholtveien skulle være på plass og trådt i kraft fra  

1. november 2017. Men det viser seg dessverre at avtaler som Grimstad kommune har 

signerer, ikke er verdt det papiret de er skrevet på.  

  

Jeg ber kontrollutvalget se på denne saken, slik at jeg i det minste kan få det jeg etter norsk 

avtalerett har krav på. Blir det ikke ordnet opp, går saken til retten. 

 

 

 

 

Mvh. 

 

 

Erling Lauvrak 

 

 

Vedlegg: Avtalen fra februar 2008 

                   Avtale fra 1. desember 2016 
 



51/18 Eventuelt 23.10.2018 - 18/00119-11 Eventuelt 23.10.2018 : Avtale av 01.12.16 med  Grimstad kommune (2)

i4
6^.nÅ1, { t/- 2"r 6

W k-**at
L a-xfi;a .a-

{



51/18 Eventuelt 23.10.2018 - 18/00119-11 Eventuelt 23.10.2018 : Avtale av 15. februar 2008

Grimstad kommune Erling N. Lauvrak

Med tiltredelse av grunneier Anders Stie Kristensen
(nabo til Erling N. Lauwak)

AVTALE OM ENDRING AV TRASE I LYSLØYPA DØMMESMOEN/ROSHOLT PÅ ROSHOLT

Grimstad kommune på den ene side og Erling N. Lauvrak(ENl) , grunneier, gnr.10 / bnr.8, på den annen side, er
enige om følgende:

§ l. Denne avtalen er en tilleggsavtale til gjeldende avtale om lysløype for Dømmesmoen/Rosholt av
05.11.88. Partene er dog enige om at den gjeldende trasd også skal ivareta funksjon som nærmiljøanlegg
for beboeme i nærområdet på Rosholt. Denne avtalen medfører ingen endring i avtale om grunnleie for
løypa.

§ 2. Barmarkstrasd fra jernbanelinja til Rosholtveien av lysløypa legges om.

§ 3. Tras6en gårpå østsiden av nederste lysstolpe fra jembanelinja, vestsiden av stolpe nr.2,på østsiden av
stolpe nr. 3 og den store steinen ved Rosholtveien. Trasden opparbeides av Grimstad kommune, og
følger en linje i terrenget som følger opptegnet linje på vedlagte situasjonskart., som følger denne
avtalen

§ 4. Grunn til opparbeidelse av sti fra gammel jernbanetrasd på vestsiden av jordekant til Rosholtveien stilles
vederlagsfiitt til disposisjon. Stien skal fortrinnsvis være 1,5 m bred ogjevn.

§ 5. Traseen beholder de lysarmaturene som er monteft, og som inngår som belysning for lysløypa.

§ 6. Grimstad kommune rydder vegetasjonen, ENL tilkommer trevirket.

§ 7. Det settes opp fysiske stengsler for gjeldende tras6 som hinder motorisert ferdsel og hester. Disse
monteres innen tre måneder etter at avtalen er undertegnet. i samråd med grunneier

§ 8. Partene er enige om at det skal utarbeides atferdsregler i regi av Grimstad kommune. Hensikten er å
regulere bruken av hest. ENL (grunneier) har rett til å delta i utarbeidelsen av forslag til atferdsregler for
den del av lysløypa som går over dennes eiendom.

§ 9. Grimstad kommune forbeholder seg retten til å innarbeide atferdsreglene for den del av lysløypa som
går over ENL's eiendom i et større regelverk som omfatter hele lysløypa Dømmesmoer/Rosholt og
turløype med lys i Fevikmarka med tilgrensende opparbeidede turløyper.

§ 10. Øvrige vilkår for denne avtale er dekket av eksisterende avtale om lysløype som nevnt i pkt. 4.

§ I l. Avtalen berører også en mindre del av grunn tilhørende Anders Stie Kristensen. Cjennom påtegning på
denne avtalen tiltres innholdet av ASK.

Tilleggsrrerknad fia ENL: Det er en forutsetning for avtalen at grunneier kan forvalte også utlerd areal som
privat eiendom mht. uønsket atferd som sprenger rammene for alminnelig friluftslivsbasert ferdsel for gående,
syklende, gående med barnevogn og funksjonshemmede i rullestol. Eks. på uønsket atferd er motorkjøretøy og
bruk av hest på den nye stien. Unntatt fia uønsket atferd er motorkjøretøy som eies av komrnunen og sotx
arbeider med vedlikehold og drift av løypa, samt ev. ambulanse ved ulykker o.l.

o*..[.5.0/..4.:d.... ..
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Tiltres av:
Anders Stie Kristensen

Grunneier /nabo til ENL

grunneier
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Vår dato 12.10.2018 

Vår referanse 15/14310-288 

Vår saksbehandler Sander Haga Ask 

    

 

 

Til          

 

Kopi til           

 

 

Redegjørelse for sekretariatets saksbehandling av dokumenter i 

innkjøpssaken 
 

Det har vært oppslag i media vedrørende sekretariatets saksbehandling i innkjøpssaken og tilgangen 

til informasjon for kontrollutvalget. Sekretariatet anser det ikke som naturlig å delta i en diskusjon i 

media, men ønsker å redegjøre til sin oppdragsgiver bakgrunnen for de vurderinger som er blitt gjort. 

Kontrollutvalget er oppdragsgiver for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 

Av Agderposten sin artikkel 28.09.2018 i papirutgaven kan det fremstå som at sekretariatet har sittet 

med samtlige dokumenter tilknyttet økonomisjefens bekymringsmelding siden januar 2018. Dette 

medfører ikke riktighet. Under følger en oversikt over hendelser og når dokumenter ble mottatt av 

sekretariatet: 

- 20.12.2017: Økonomisjefen sender bekymringsmelding til rådmannen. 

- 03.01.2018: Møte om bekymringsmeldingen mellom økonomisjef, rådmann, kommunalsjef 

for Helse og omsorg og HR-sjef.  

- 23.01.2018: KU-leder mottar i kontrollutvalgsmøtet et notat i hånda fra rådmannen om 

«Mottatt melding om sammenheng mellom omtalt bruker og kjøp av tjenester». 

- 24.01.2018: Økonomisjef sender møtereferat fra 03.01.2018 til sekretariatet med kopi til KU-

leder.  

- 29.01.2018: Økonomisjefen skriver i et leserinnlegg at helsekjøpssaken bør politianmeldes, 

om mulig tilrettelegging for korrupsjon og at politi er strøket fra møtereferatet av 

03.01.2018. 

- 12.03.2018: Kontrollutvalget behandler rapporten fra Hjort om e-postanalysen 

- 02.05.2018: Agderposten ber om innsyn i en rekke dokumenter tilknyttet Grimstad 

kontrollutvalg, inkludert notatet fra rådmannen fra 23.01.2018 og møtereferatet av 

03.01.2018. 

- 08.05.2018: Agderposten får svar på sin innsynsbegjæring. Notatet fra rådmannen av 

23.01.2018 er ikke ferdig vurdert. 

Temark - Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat (IKS) 
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- 15.05.2018: Notatet fra rådmannen av 23.01.2018 oversendes til kontrollutvalget i forkant av 

at Agderposten mottar det. 

- 15.05.2018: Notatet fra rådmannen av 23.01.2018 frigis av sekretariatet til Agderposten. 

- 24.05.2018: Topland medgir i Agderposten at notatet fra 23.01.2018 ikke er blitt gitt til 

kontrollutvalget og at dette blir et tema i neste KU møte. 

- 29.05.2018: Etter forespørsel fra sekretariatet oversender rådmannen bekymringsmeldingen 

til økonomisjefen av 20.12.2017. 

- 12/14.06.2018: Rådmannen gir hele saksmappen tilknyttet økonomisjefens 

bekymringsmelding til sekretariatet i hånda i forbindelse med KU møtet. 

- 12.06.2018: Ekstraordinært KU møte – behandling av anmeldelser 

- 14.06.2018: Ordinært KU møte. Under Sak 31/18 Eventuelt pkt. 3 b står det: 

«Kontrollutvalget gikk igjennom notat fra rådmannen om økonomisjefen bekymringsmelding 

fra januar 2018. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under diskusjonen jf. kommuneloven 

§31 pkt. 4.». Sekretariatet mottok kort tid i forveien komplett saksmappe og hadde ikke tid til 

å få kopier til utvalget. Sekretariatet refererte fra dokumentene under orienteringen og 

diskusjonen. 

- 06.09.2018: Fylkesmannen gir delvis innsyn på Agderposten sin klage av kommunens vedtak 

om møtereferatet fra 03.01.2018 og bekymringsmeldingen. Agderposten sin klage gjelder 

Grimstad kommune sitt vedtak og ikke sekretariatet. 

 

Som det fremgår av oversikten over har ikke sekretariatet og kontrollutvalgets leder sittet på 

samtlige dokumenter i saken før juni 2018. Rådmannen overleverte 23.01.2018 notatet og 

økonomisjefen sendt over et møtereferat 24.01.2018. I media kan det fremstå som at økonomisjefen 

har sendt over flere dokumenter, noe som ikke medfører riktighet.  Det er også viktig å bemerke at 

økonomisjefen sendte bekymringsmeldingen til rådmannen og det er da rådmannen som skal følge 

denne opp. Rådmannen overleverte et notat til kontrollutvalgets leder for at en skulle være kjent 

med at det var mottatt en bekymringsmelding og innholdet i denne samt informere Hjort hvis det var 

behov. I notatet fra rådmannen er det 3 punkter som økonomisjefen har tatt opp i sin 

bekymringsmelding: 

1. Sløsing med offentlige midler grunnet høy timepris 

2. Videreføring av en avtale i uendret form til svært høy timepris og høy fortjeneste til FIA. 

Dette skal forsterke mistanken om korrupsjon. 

3. At det er samme bruker som det FIA på en annen avtale har høy fortjeneste på. 

I Agderposten på nett 17.11.2018 stod det at FIA var betraktelig dyrere enn andre tilbydere og 

avtalene ga store overskudd til FIA. I samme periode var det også oppslag om avtaler som hadde gått 

lenge uten å blitt tatt inn i rammeavtalene. På bakgrunn av oppslag i Agderposten hadde 

kontrollutvalget en sak i desember om avrop på rammeavtaler og ble orientert om hvilke avtaler 

kommunen hadde hatt og fortsatt hadde med FIA. Noen dager etter at vi hadde mottatt notatet og 

referatet hadde økonomisjefen et leserinnlegg i avisen hvor han skriver at helsekjøpssaken bør 

politianmeldes, om mulig tilrettelegging for korrupsjon og at politi er strøket fra møtereferatet. 
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Sekretariatet og kontrollutvalgets leder vurderte på bakgrunn av dette at det var lite nytt og det 

meste var kontrollutvalget allerede informert om eller var offentlig kjent informasjon.  

I ettertid forstår sekretariatet at notatet av 23.01.2018 og møtereferatet av 03.01.2018 med fordel 

burde vært lagt frem i førstkommende møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets leder sa i 

Agderposten 24.05.2018 at man ikke hadde fått gått gjennom notatet med utvalget. Det var også 

derfor kontrollutvalget ble orientert om notatet fra rådmannen samt innholdet i 

bekymringsmeldingen i møtet 14.06.2018.  

 

Det har videre blitt fremsatt påstander om at sekretariatet har en praksis om å holde viktige 

dokumenter unna offentligheten, bevisst forsøker å unngå oppmerksomhet fra pressen og bryter 

offentlighetsloven. Sekretariatet kjenner seg ikke igjen i denne påstanden. Sekretariatet vil vise til at 

man jevnlig mottar innsynsbegjæringer til alle de 34 kontrollutvalgene vi betjener og kun en gang i 

denne valgperioden har blitt klaget inn til Fylkesmannen. I den anledningen var Fylkesmannen enig i 

sekretariatet sin vurdering og vedtaket ble opprettholdt. Dette tyder på at de som søker om innsyn i 

dokumentene i stor grad enten får helt eller delvis innsyn eller at de får gode begrunnelser på sine 

avslag som medfører at de ikke ser behov for å klage. Sekretariatet er tidligere i innkjøpssaken blitt 

kritisert for å være for åpne i forbindelse med frigjøringen av utkastet til BDO-rapporten.  

Agderposten ba om innsyn i en rekke notater 02.05.2018 og fikk innsyn i flere av dokumentene. 

Enkelte av dokumentene var unntatt offentlighet. Avisen fikk ikke innsyn i disse i tråd med 

offentlighetsloven. To av dokumentene Agderposten ba om innsyn i var notatet fra rådmannen til 

kontrollutvalgets leder av 23.01.218 og møtereferatet av 03.01.2018. Begge dokumentene var av 

Grimstad kommune unntatt offentlighet grunnet henholdsvis personlige forhold og internt dokument 

i kommunen. De ble i starten også behandlet slik av sekretariatet, men ved innsynsbegjæringen 

gjorde vi en ny vurdering av notatet fra rådmannen av 23.01.2018. Vi vurderte at det ikke lenger var 

grunnlag for å unnta det offentlighet, og etter en diskusjon med kommunen kom sekretariatet frem 

til at det ikke lenger var hjemmel for å unnta dokumentet. I forbindelse med frigjøringen skrev Berg i 

Agderposten blant annet følgende i en e-post til sekretariatet: «setter veldig pris på åpenheten.» 

Når det kommer til innsynet i referatet av 03.01.2018 hadde kommunen kort tid før sekretariatets 

vurdering avslått en innsynsbegjæring fra Agderposten på dette dokumentet.  Dette vedtaket ble 

påklaget av Agderposten. Referatet var unntatt offentlighet som et internt dokument og 

sekretariatet tolket det derfor som at kommunen fortsatt anså dette som internt dokument og 

unntatt offentlighet. Videre var det informasjon i dokumentet som identifiserte en bruker, 

beskrivelse av en tjeneste og kostnader til kjøp av tjenester. Dette styrket vår vurdering på at 

dokumentet var unntatt offentlighet. Agderposten klagde heller ikke på sekretariatets vedtak. 

Fylkesmannen omgjorde 06.09.2018 Grimstad kommune sitt avslag på innsyn og ga delvis innsyn. 

Fylkesmannen ga innsyn i dokumentet, men sladdet de deler hvor bruker ble identifisert, tjenesten 

ble beskrevet og kostnader til kjøp av tjenesten. Sekretariatet tok dette til orientering når 

Agderposten september 2018 sendte en ny innsynsbegjøring på samme dokumentet og ga delvis 
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innsyn i likhet med Fylkesmannen. Det er derfor ikke en fullstendig feilvurdering, men prinsippet om 

meroffentlighet ble ikke tatt nok hensyn til ved første vurdering.  

At sekretariatet videre skal bevisst ha sladdet tittelen på et dokument for å hindre pressens 

oppmerksomhet fremstår for sekretariatet noe rart. Navnet på økonomisjefen som er avsender av 

dokumentet fremkommer fortsatt. Økonomisjefen er en sentral ansatt i kommunen som nylig hadde 

varslet og vært en sentral del av diskusjonen rundt innkjøpssaken. At han skulle sende et dokument 

hvor tittelen ble sladdet ville etter sekretariatets mening bare føre til økt oppmerksomhet fra 

pressen. Etter hva sekretariatet minnes ble Agderposten muntlig orientert om at det «sladdede 

dokumentet» var møtereferatet fra 03.01.2018. 

Sekretariatet vil fremheve at Grimstad kontrollutvalg har vært i en særstilling denne valgperioden 

med arbeidsbelastning og stor mengde dokumentasjon. Bare innkjøpssaken har over 280 

journalposter med flere dokumenter på hver journalpost. At det da forekommer feil eller gjøres 

feilvurderinger er dessverre ikke til å unngå, men sekretariatet jobber konstant med å jobbe for 

meroffentlighet og vurdere hvilke dokumenter som er av relevans for kontrollutvalget.  

 

Det har videre blitt stilt spørsmål ved om hvorfor sekretariatet oktober 2015 «diskuterte med 

daværende rådmann om hvilke opplysninger man skulle gi og ikke gi til kontrollutvalget». 

Rådmannen tok den gangen kontakt med sekretariatet og informerte om at han hadde en sak til 

kontrollutvalget. Det er ikke unormalt at sekretariatet diskuterer med rådmannen hvilke dokumenter 

som er relevante for kontrollutvalget å få. Dette fordi kommuner er forskjellige og har ulike 

styringsdokumenter og rutiner. Sekretariatet har ikke full oversikt over den enkelte kommune sine 

dokumenter. Det er sekretariatet som har det siste ordet og til slutt avgjør hvilke dokumenter som 

hentes ut. I dette tilfellet ba daværende sekretær om at rådmannen tok med den aktuelle e-posten 

til møtet i kontrollutvalget. Daværende kommunalsjef møtte på vegne av rådmannen og la ikke frem 

e-posten. Det er videre kjent at kontrollutvalget og kommunalsjefen har forskjellig oppfatning av 

hvordan kommunalsjefen la frem saken og hva som ble diskutert i møtet. Sekretariatet kan ikke se at 

dette kvalifiserer til en avtale med rådmannen om å holde dokumenter unna kontrollutvalget. 

Derimot mener vi det er et argument for det motsatte hvor vi har forsøkt å få ut dokumenter, men 

ikke fått det. 

Det er også stilt spørsmål ved hvorfor sekretariatet skal med «et argumentere engasjement forsøkt å 

stoppe e-postgranskingen».  Vi tolker denne påstanden til å gjelde når kontrollutvalget behandlet 

Kluge sin juridiske vurdering av mulighetene for innsyn i ansattes e-poster. Sekretariatet er av den 

oppfatning at enhver sak og vedtak som blir behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret skal 

være forsvarlig utredet. Når det foreligger en faglig vurdering på at vilkårene for innsyn i ansattes e-

poster ikke er oppfylt, skal sekretariatet vise til de faglige vurderingene i sine råd. Når Kluge sin 

vurdering ble trukket i tvil argumenterte sekretariatet for at man ikke burde iverksette et innsyn i 

ansattes e-poster på et sviktende faglig grunnlag. Det kan stilles spørsmål ved hvilket faglige grunnlag 

kontrollutvalget og kommunestyret da ville fatte vedtak på, og om saken ville vært forsvarlig utredet. 

Det at vurderingen sier nei, men er svak innebærer ikke automatisk at det motsatte er korrekt. 
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Innsyn i ansattes e-poster er et særdeles inngripende tiltak hvor den faglige vurderingen bør være 

solid, noe den ikke var på det aktuelle tidspunktet. Hvis man hadde fattet et vedtak om innsyn uten 

Thommessen sin vurdering til grunn er sekretariatets oppfatning at Datatilsynet også ville 

argumentert for at vilkårene ikke var oppfylt i stedet for kun en prinsipiell debatt om lovhjemmel. 

Det ville vært vanskelig å argumentere mot Datatilsynet når ens egen juridisk vurdering sier at det 

ikke er lov. Sekretariatet minner om at ved behandlingen av Thommessen sin vurdering innstilte 

sekretariatet på at e-postanalysen skulle gjennomføres. 

Det blir også brukt som argument mot sekretariatet at man ikke ville anmelde saken, at vi anbefalte 

at det ikke ble vedtatt ytterligere undersøkelser, og at man ikke lot seg påvirke av økonomisjefens 

bekymringsmelding når man innstilte til vedtak i behandlingen av rapporten om e-postanalysen. 

Sekretariatet tok ikke stilling til om saken skulle anmeldes eller ikke i sitt saksfremlegg når rapporten 

fra e-post analysen ble behandlet. Vi sa kun at det ikke er funnet bevis for straffbare forhold, hvis 

noen sitter på slike bevis bør de selv ta direkte kontakt med politiet. Det kan etter vår mening derfor 

ikke sies at sekretariatet har vært utpreget for eller imot en politianmeldelse. I vårt forslag til vedtak 

skrev vi: «Kontrollutvalget kan ikke se flere muligheter for å belyse problemstillingene ytterligere fra 

kommunens side og anbefaler at det ikke vedtas ytterligere undersøkelser.» Kontrollutvalget og 

kommunen har brukt de verktøy de har tilgjengelig for å undersøke innkjøpssaken. Økonomisjefen 

har ikke gitt bevis for korrupsjon og har gitt informasjon til de undersøkelser som er utført av blant 

annet BDO. Økonomisjefen har uttalt offentlig at det var en risiko for korrupsjon og at politikerne 

burde ta diskusjonen om politianmeldelse. Sekretariatet deltar av prinsipp ikke i diskusjonen mellom 

politikere eller i mediedebatter. Kommunestyret ba kontrollutvalget om å gjennomføre en e-

postanalyse og dette ble gjort. Når det ikke er funnet bevis for straffbare forhold og man har 

benyttet alle mulige verktøy kontrollutvalget har, kan ikke sekretariatet se at det er kritikkverdig å 

anbefale å avslutte kommunens egne undersøkelser. Politikerne står fortsatt fritt til å diskutere og 

vedta at saken skal politianmeldes. 
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