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Møteinnkalling  
 

Vennesla kontrollutvalg 

 
Dato: 19.03.2019 kl. 14:00  
Møtested: Herredshuset, Sal 1  
Arkivsak: 19/00139  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99. 

 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Organisasjonssjef Heidi Engestøl sak 5-7/19 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00139-1 Godkjenning av møteinnkalling 19.03.2019 3 

Møteprotokoll 

1/19 19/00139-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.11.2018 4 

Saker til behandling 

1/19 19/02920-2 Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Vennesla kommune 5 

2/19 19/03894-1 
Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjon 2019 - 

Vennesla kommune 
7 

3/19 19/02891-1 Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2018 8 

4/19 19/02890-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 9 

5/19 19/03878-1 
Rutiner og praksis for utlysninger og ansettelser i Vennesla 

kommune 
10 

mailto:sander.haga.ask@temark.no


 

 2  

6/19 19/04319-1 Arbeidet med heltidskultur i Vennesla kommune 13 

7/19 17/04387-4 Orientering om ny varslingsrutiner i Vennesla kommune 16 

8/19 19/00145-1 Orientering fra revisor 19.03.2019 18 

9/19 19/00146-1 Eventuelt 19.03.2019 19 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 12.03.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Oddbjørn Hagen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 19.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00139-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  19/00139-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 20.11.2018 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/19 Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/02920-2 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 for skatteoppkreveren samt kontrollrapport 

fra skatteetaten til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 2014. 

Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt i 

skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen.  

 

Skatteoppkreveren er organisatorisk underlagt økonomisjefen og faglig underlagt skatteetaten. 

Skatteoppkreverkontoret består av 1,8 stillingshjem.er fordelt på skatteoppkreveren i 100% og to 

saksbehandlere i 40% stilling. 0,2 stillingshjemler går skatteoppkreverfunksjonen for Iveland kommune. 

Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Iveland og Vennesla. Skatteoppkrever vurderer selv 

kompetansen på kontoret til å være tilfredsstillende med personell med lang erfaring i både innfordring og 

skatteregnskap.  Arne Strandberg var skatteoppkrever frem til 31.08.2018 og fra samme dato tiltrådte 

Gisle F. Espeland stillingen.  

 

Årsrapporten viser en økning i skatteinntektene for Vennesla kommune (kommunens andel) fra 2017 til 

2018 på 7,85 %. Kommunens totale skatteinngang ble i 2018 på kr. 329 485 936. Kommunen hadde selv 

budsjettert med en økning på 2,39%.  

 

Skatteoppkreveren i Vennesla er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder. Det ble i 

2018 gjennomført 23 kontroller som utgjør 5,2 % antall leverandører av LTO i kommunen. Resultatkravet 

for avholdte arbeidsgiverkontroller var for 2018 satt til 5%.  

 

Skatteetaten gjennomførte en stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen og avla rapport 27.04.2018. 

Av rapporten ble skatteoppkreverkontoret gitt tre pålegg. 

- Det pålegges skatteoppkrever å følge opp herreløse poster i henhold til gjeldende retningslinje. 

- Det pålegges skatteoppkrever å følge opp gjeldende retningslinjer og veiledning for intern 

kontroll av manuell endring av bankkonto. 

- Det pålegges skatteoppkrever å utarbeide og ajourholde rutiner i henhold til gjeldende 

retningslinjer. 

Skatteoppkreveren skriver i sin årsrapport at skatteoppkrever vil følge opp herreløse poster i henhold til 

gjeldende regelverk, praksisen skal ha blitt endret slik at det nå alltid er to personer involvert ved manuell 

registrering av bankkonti, og man høsten har ajourført rutinebeskrivelsene og at arbeidet i det store og 
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hele er ferdigstilt. Noen rutiner er ikke blitt gjennomlest og godkjent av skatteoppkrever når årsrapporten 

ble skrevet. 

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 

gjeldende regelverk på følgende områder:  

- Internkontroll  

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet  

- Skatte- og avgiftsinnkreving  

- Arbeidsgiverkontroll  

 

Skatteoppkreveren har fått pålegg fra skatteetatens kontroll om å: 

- ajourføre og utarbeide flere lokale rutiner i henhold til gjeldende retningslinjer 

- følge opp herreløse poster i henhold til gjeldende retningslinjer.  

- Følge gjeldende retningslinjer og veiledning for intern kontroll ved manuell endring av 

bankkonto. 

Det fremgår av skatteoppkreverens årsrapport at påleggene er etterkommet. Ut over de gitte påleggene og 

basert på de kontrollene som skattekontoret/skatteetaten har gjennomført, finner de at 

skatteoppkreverfunksjonen har utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende 

regelverk. Skatteetatens/skattekontorets kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Vennesla 

kommune er vedlagt saken.   

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2018 fra skatteoppkreveren i Vennesla kommune, samt kontrollrapport 

2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vennesla kommune legges frem for kontrollutvalget til 

orientering. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Årsrapport 2018 Skatteoppkreveren i Vennesla kommune 

- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vennesla kommune 

 

 

Vedlegg til sak 

 

 
  



 

 7  

2/19 Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjon 2019 - Vennesla 

kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/03894-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn 

med 

kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av 

tilsynsvirksomheten 

rettet mot kommunen, og på denne måten gjøre de planlagte tilsynene for 2019 kjent for 

kontrollutvalget 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i 

Kristiansand, Mattilsynet, Parkeringstilsynet og kommunerevisjonen utarbeidet en felles 

tilsynskalender for planlagte statlige tilsyn med kommunesektoren for 2019 jf. kapittel 10 A i 

Kommuneloven. 

 

Tilsynskalenderen for 2019 er lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i 

størst mulig grad nå det gjelder tidspunkt for tilsynet. 

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019 som viser aktuelle tilsyn for Vennesla kommune 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat Tidsrom 

Midt-Agder 
barnevernstjeneste 

Meldinger, 
undersøkelser & 
internkontroll 

Barnevern Agder 
Kommunerevisjon 
IKS 

Våren 
2019 

Venneslaheimen Vold og trusler Helse og sosiale Arbeidstilsynet Mars 

Døblebakken Vold og trusler Helse og sosiale Arbeidstilsynet Mars 

Vennesla kommune Kommunal 
beredskapsplikt 

Beredskap Fylkesmannen November 

Vennesla kommune  Meldeplikten til 
barnevernet 

Barnevern, 
barnehage, skole og 
helsestasjon 

Fylkesmannen April/mai 
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3/19 Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2018 

 
Arkivsak-dok.  19/02891-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar Vennesla kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering.  

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholde til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som 

ser blitt behandlet.  

 

Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven §77 punkt 6. 

Dette gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. 

Årsmeldingen blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen 

videre til kommunestyret. 

 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget 

 

 

 
Vedlegg:  

- Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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4/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/02890-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig 

egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem 

for kontrollutvalget til gjennomgang.  

 

Vedlagt følger slike egenvurderinger fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik 

Smith-Tønnessen og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek, datert hhv. 

04.01.2019 og 31.01.2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingene 

 
Vedlegg:  

- Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Vennesla kommune 2019 

- Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Vennesla kommune 2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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5/19 Rutiner og praksis for utlysninger og ansettelser i Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/03878-1 

Arkivkode.  400  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har fått informasjon om at det skal være ansatt en ny enhetsleder i helse og 

omsorg som skal lede det planlagte bemanningskontoret/ressurssentralen og at ansettelsen har 

skjedd i forkant av nødvendige politiske vedtak om opprettelse av bemanningskontoret. 

Kommunestyret vedtok i møte 15.01.2019 å utsette opprettelsen av bemanningskontoret for å få 

en nærmere utredning vedrørende de ansattes deltakelse i utredningen av et bemanningskontor 

samt en høringsrunde hos Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede. Administrasjonen er bedt 

om å orientere om kommunens praksis og rutiner for utlysning og ansettelser, og en eventuell 

tilsettingsprosess for leder av bemannignskontoret. 

 

Saksopplysninger: 

Forvaltningsloven §2 andre ledd definerer at ansettelser regnes som enkeltvedtak: 

«Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av 

offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak.».  

Forvaltningsloven utdyper rekkevidden av bestemmelsene i §3: 

«Når det gjelder enkeltvedtak som nevnt i § 2, annet ledd, kan Kongen fastsette at 

kapitlene IV-VI helt eller delvis ikke skal gjelde i nærmere angitte saker eller for visse 

tjenestemenn. Vedtak i ansettelsessaker er i alle tilfelle unntatt fra reglene om 

begrunnelse i §§ 24-25, reglene om klage i §§ 28-34 og reglene om omgjøring i § 35 

tredje ledd, om ikke vedkommende forvaltningsorgan bestemmer noe annet.» 

 

Arbeidsmiljøloven §14-1 lovfester ansattes rett til å få informasjon fra arbeidsgiver om ledige 

stillinger i virksomheten. Denne informasjonsretten gjelder også innleide arbeidstakere.  

 

Ved tilsetting av stillinger i kommunalforvaltningen er den ulovfestede hovedregelen at 

offentlige stillinger skal lyses ut eksternt. Sivilombudsmannen har påpekt dette i flere uttalelser 

(SOMB-2008-20, SOMB-2009-31. SOMB-2014-108). Hovedregelen bygger på 3 prinsipper i 

kommunalforvaltningen: 
- Det ulovfestede kvalifikasjonsprisnippet 

- Alminnelige forvaltningsrettslige likhetsprinsipper 

- Forvaltningens tillit hos borgerne. 

 

Kvalifikasjonsprisnippet innebærer at forvaltningen skal tilsette den best kvalifiserte søkeren til 

en stilling. Sivilombudsmannen uttaler i sak 2207/2195 at det følger av dette prinsippet at 

stillingen må kunngjøres på en slik måte at det blir allment kjent at stillingen er ledig slik at 
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mulige aktuelle kandidater får en oppfordring til å søke eller melde sin interesse. Utlysningen 

skal ifølge Sivilombudsmannen bidra til at tilsettingssaken blir så godt opplyst som mulig. 

Likhetshensyn tilsier også at forvaltningen gir alle interesserte kandidater de samme muligheter 

til å konkurrere om stillingen. I Hovedtariffavtalen mellom KS og andre forbund, kapittel 1 

fellesbestemmelser §2 er kvalifikasjonsprinsippet og likhetsprinsippet avtalefestet: 
 

- «Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk 

og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). 

- Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn 

er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og 

diskrimineringsloven.  

- Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i 

kommunen.» 

Sivilombudsmannen skriver også i sin uttalelse i sak 2007/2195 at en manglende utlysning vil 

kunne skape mistanke hos innbyggerne og ansatte om at det kan foreligge usaklige hensyn til 

grunn for å tilby stillingen til en bestemt person. 

 

Det finnes unntak fra hovedregelen om offentlige utlysning. Det er viktig å skille mellom unntak 

som følger av lov og tariffavtalebaserte tilfeller og unntak som Sivilombudsmannen åpner for at 

kan foreligge basert på en konkret helhetsvurdering. Arbeidsmiljøloven §14-3 lovfester bl.a. 

fortrinnsrett til ny ansettelse i tilfeller hvor arbeidstaker er sagt opp på grunn av virksomhetens 

forhold (dersom arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen), eller dersom en midlertidig ansatt 

ikke får fortsatt ansettelse på grunn av virksomhetens forhold (dette gjelder ikke vikariater). 

Deltidsansatte har i tillegg fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny 

ansettelse i virksomheten (arbeidsmiljøloven §14-3). Denne fortrinnsretten har flere ekstra krav 

som må oppfylles, beskrevet i arbeidsmiljøloven kapittel 14.  Sivilombudsmannen uttaler i sak 

2007/2195 at man utfra en konkret helhetsvurdering kan være saklig grunn for en kommune 

unnlater ekstern utlysning. Relevante momenter kan være stillingens varighet og karakter, behov 

for snarlig tilsetting, og den som vurderes tilsatt direkte tidligere har vært med å konkurrere om 

stillingen på bakgrunn av ekstern utlysning. 

 

Vedlagt til saken følger Vennesla kommune sitt personalreglement og rekrutteringsprosedyre for 

kommunen. Utlysninger av ledige stillinger omtales i Kap. 2 i personalreglementet og det går 

frem at før en eventuell utlysning av en ledig stilling skal kommunalsjef/enhetsleder drøfte med 

tillitsvalgte og vurdere om det er ansatte med omplasseringsrett grunnet de er overtallige jf. 

AML§15-7 eller har redusert arbeidsevne jf. AVL §4-6 samt om det er andre fortrinnsrett som f. 

eks. ansatte i engasjement, deltidsansatte som vil ha utvidet stilling. Hovedregelen i kommunen 

er at alle stillinger med varighet over 6 måneder lyses ut eksternt. Rådmannen er gitt muligheten 

til å vurdere intern utlysing når en deltidstilsatt kan tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold, 

vikariat og annen midlertidige tjeneste som er kortere enn et år trenger ikke lyses ut eksternt når 

det finnes kvalifiserte søkere internt. Videre beskriver personalreglementet krav til utlysningen, 

søknadsfrister, behandling av søknader, ansettelsesprosedyrer, arbeidsavtale, prøvetid og så 

videre. Det vises til vedlagte personalreglement og rekrutteringsprosedyre. 

 

Administrasjonen vil i møtet orientere om kommunens rutiner og retningslinjer samt en eventuell 

tilsettingsprosess av leder for bemanningskontoret. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i påvente av administrasjonens 

orientering. Det har heller ikke blitt gjort noen undersøkelser fra sekretariatet om det er 

gjennomført noen ansettelsesprosess av leder for bemanningskontoret. 



 

 12  

 
Vedlegg:  

- Personalreglement Vennesla kommune 

- Rutine - rekrutteringsprosedyre 

 

 

Vedlegg til sak 
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6/19 Arbeidet med heltidskultur i Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/04319-1 

Arkivkode.  400  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Fædrelandsvennen skrev 22.02.19 om kommunen lyste ut faste stillinger på 17 prosent. Det skal 

ha vært lyst ut tre rene helgestillinger som helsefagarbeider i enhet for hjemmetjenester. Det skal 

også blitt utlyst to studentstillinger med samme stillingsbrøk. Varaordfører Berit Kittelsen uttaler 

at dette er i strid med alle signaler politikere har gitt og man har gitt et ønske om fulle stillinger. 

Organisasjonssjef Heidi Engestøl uttaler til Fædrelandsvennen at det er ca. 50 helsefagarbeidere 

som jobber deltid innen helse- og omsorgssektoren som ønsker høyere stilling, men ingen av 

dem ønsket disse vaktene. Vedlagt til saken følger artikkel i Fædrelandsvennen av 22.02.19. 

Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at administrasjonen følger opp vedtak fattet i politiske 

organer og administrasjonen har blitt invitert til kontrollutvalget for å orientere om saken. 

 

Saksopplysninger: 

Administrasjonsutvalget behandlet i sitt møte 13.03.18 sak 1/18 Heltidskultur i Vennesla 

kommune. I saken ble det fremmet et forslag til resultatmål for arbeidet med heltidskultur i 

enhetene i helse og omsorg for 2018, 2020 og 2022. Skoler, oppvekstsenter og barnehager ble 

også inkludert i satsingen på heltidskultur ved at det ble opprettet forprosjekt og det skulle 

rapporteres i tertialrapportene med hensyn til utviklingen av heltid. Administrasjonsutvalget 

vedtok følgende målsetninger: 
1. Hovedmål 

Vennesla kommune har en heltidskultur. 

Det normale skal være hele stillinger. Ingen skal arbeide ufrivillig deltid. 

 
1.1. Resultatmål innen 31.12.2018 

- 100 % stillinger er hovedregelen for alle stillingsutlysninger av faste stillinger. 

- Alle stillinger over 95 % omgjøres til 100 % 

- Alle stillinger med desimaltall skal omgjøres til hele tall 

 
1.2 Resultatmål innen 31.12.2020: 

- Antall stillinger økes til 185 

- 55 % av stillingsmassen er hele stillinger 

- 40 % av ansatte i helse og omsorgssektoren arbeider i hele stillinger 

 
1.3 Resultatmål innen 31.12.2022 

- Antall 100 % stillinger økes til 210 

- 70 % av stillingsmassen er hele stillinger 

- 50 % av ansatte i helse og omsorgssektoren arbeider i hele stillinger 
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- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse økes til 80 % 

- Ufrivillig deltid er redusert til 0 

 

Det ble i forbindelse med saken i Administrasjonsutvalget også utarbeidet en årsplan med tiltak 

og fremdriftsplan. Disse følger vedlagt til saken sammen med saksfremlegget til sak 1/18  og det 

vises til disse. 

 

I sak 4/19 til Administrasjonsutvalget skriver rådmannen at det har skapt reaksjoner når man i 

enkelte tilfeller lyser ut små stillinger/helgestillinger og har derfor skrevet en orienteringssak for 

å forklare bakgrunnen for hvorfor det enkelte ganger lyses ut små stillinger. I saken skriver 

rådmannen at så lenge ansatte arbeider hver tredje helge, a 7,5 timers vakter vil ikke turnusen gå 

opp med bare hele stillinger og man ikke vil få dekket 7 dager i uka med kun hele stillinger. Det 

henvises blant annet til Førsteamanuensis ved Nord Universitet Kari Ingstad sin forklaring: 

 

«Ansatte i tradisjonell turnus med 100% stilling arbeider ofte 15 dager på 3 uker. To av disse 

dagene arbeider den ansatte helg, og dette tilsvarer 13% av tiden den ansatte er på jobb. 

Pasientene i døgnbaserte institusjoner har behov for tjenester 24 timer i døgnet, 7 dager pr uke. 

To av disse dagene er helg og det tilsvarer at 28% av tiden pasientene har behov for hjelp er i 

helgene. 

Dette regnstykket går ikke med hele stillinger. Brukerne har behov 28 % av tiden, mens ansatte 

kun arbeidet 13 %. 

Dette regnestykket viser at ansatte må arbeide flere timer på helg dersom man skal etablere en 

heltidskultur. 

 

Rådmannen skriver at praksisen man har i dag er at man ved ledige hjemler benytter listen over 

ufrivillig deltid og gir ansatte høyere stilling. En vil da ofte stå igjen med en ledig helgehjemmel 

da denne ikke blir fordelt. Skal dette unngås må en del av det å få økt stilling innebære mer 

arbeid på helg. I saken til administrasjonen listes det opp tiltak som er iverksatt for å slippe å lyse 

ut små stillinger: 

 
1. Motivere ansatte til å jobbe flere helger, gjennom innføring av bonustrapp ordning 

2. Innføring av ulike turnusordninger 

3. Innføring av årsplan hvor det legges inn planlagt fravær som ferier, kurs og stipulert sykefravær 

4. Kombinere stillinger i for eks. skole/barnehage med stillinger i helse og omsorg 

5. Alle deltidsansatte som ønsker større stilling er registrert på en egen liste som tilsettingsutvalgene 

gjennomgår før en stilling lyses ut eksternt. 

6. Studentstillinger, virkemiddel for fremtidig rekruttering 

7. Alle stillinger som lyses ut mindre enn 100% stilling må begrunnes for ansettelsesutvalget.  

8. Etablering av bemanningskontor. 

 

Videre er det skissert opp ytterligere to mulige tiltak som kan iverksettes: 
1. Det er startet et arbeid med å kartlegge mulighetene for at ansatte tar på seg for eksempel 2-3 

ekstra helger i året. 

2. Arbeidsmiljøloven åpner for at man kan ansette midlertidig i 1 år. Ved å ansette midlertidig i 

helgestilling vil man kunne vente på en annen ledig hjemmel og slått stillingene sammen. Plan- 

og økonomiutvalget har vedtatt at man skal forholde seg til den tidligere Arbeidsmiljøloven der 

det ikke er hjemmel for slik midlertidig ansettelse. 

 

Vedlagt til saken følger sakspapirene til sak 4/19 i Administrasjonsutvalget. 

 

Det rapporteres på heltid og ufrivillig deltid i forbindelse med tertialrapporteringene. Ved forrige 

tertialrapport som var ved 2. tertial 2018 var det antallet ansatte som arbeidet heltid innen helge- 
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og omsorgsenhetene fortsatt økende. Det var da 175 personer og de siste 4 årene har det vært en 

økning på 93 personer. Det er per 2. tertial 66 personer som har ufrivillig deltid. Det fremgår av 

tabellen under at den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen har økt fra 0,59 i 2014 til 0,71 i 2018. 

Følgende kartlegging av stillingsstørrelser ble gjort i forbindelse med 2. tertial 2018. 

 

 
 

 Administrasjonen er utfordret til å svare på følgende spørsmål i sin orientering: 
- Hvilke politiske vedtak er gjort om økning av stillingsstørrelser 

- Hvilke tiltak er iverksatt og hvilke tiltak planlegges? 

- Hvordan følges disse opp? 

- Grad av frivillighet for ansatte til å gå inn i økt helgehyppighet/helgetimer og lignende? 

 

Organisasjonssjef Heidi Engestøl vil i møtet orientere om saken og svare på spørsmål fra 

utvalget.  

 

 

 
Vedlegg:  

- Sakspapirer administrasjonsutvalget sak 1/18 

- Sakspapirer administrasjonsutvalget sak 4/19 

 

 

Vedlegg til sak 
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7/19 Orientering om ny varslingsrutiner i Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/04387-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar de reviderte varslingsrutinene til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget ble orientert om kommunens varslingsrutiner i møte 28.03.2017. Siden 

orienteringen i kontrollutvalget har det blitt endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende varsling og 

kommunen har revidert varslingsrutinene. Kontrollutvalget får derfor en sak til orientering med 

de nye varslingsrutinene. 

 

Saksopplysninger: 

Varslingsreglene er nå inntatt i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven (kapittel 2 A). Lovendringene 

trådte i kraft 01.07.2017. KS har revidert veilederen om ytringsfrihet og varsling i tråd med det 

nye regelverket. 

 

Det går frem av veilederen at en varsling er en ytring som gjelder kritikkverdige forhold i 

virksomheten. Det sentrale når arbeidsgiver mottar en varsling, er å avklare om det foreligger et 

kritikkverdig forhold som bør stoppes 

 

Videre går det frem at varslingen kan fremmes muntlig eller skriftlig. Innholdet i en varsling er 

ikke klart definert i loven og det kan i praksis ofte være uklart om det faktisk dreier seg om en 

varsling. Varslinger kan grense mot avvik, tips og andre meldinger. Det er innholdet som avgjør 

om det dreier seg om varsling. 

 

Det slås også fast at varslingsreglene skal bidra til at kritikkverdige forhold kommer frem i lyset 

slik at arbeidsgiver kan gjøre noe med det jfr. arbeidsmiljøloven § 2A-1 første ledd. 

 

Veilederen definerer kritikkverdige forhold som lovbrudd eller straffbare forhold. Det kan også 

være brudd på interne regler og retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Det går 

frem av veilederen at eksempler på kritikkverdige forhold kan være: korrupsjon, 

underslag/tyveri, seksuelle overgrep, brudd på taushetsplikt, forhold som medfører fare for liv og 

helse, rettighetsbrudd, maktmisbruk, mobbing og trakassering eller diskriminering. 

 

Det er et lovkrav at kommunene skal ha rutiner for varsling. Rutinene skal inneholde en 

oppfordring til ansatte om å si fra om kritikkverdige forhold og legge til rette for at det er trygt å 

varsle. Rutinene skal minst inneholde: 
• oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

• fremgangsmåte for varsling 

• fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling 
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Administrasjonen har oversendt en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget samt de nye 

varslingsrutinene og rutiner or saksbehandling av varsler. Disse følger vedlagt. Det fremgår av 

kommunens personalreglement §3.11: 

«Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Det er lovlig og ønskelig at 

arbeidstakere følger interne rutiner for varsling, slik at arbeidsgiver får anledning il å rette opp 

og stoppe kritikkverdige forhold. Når den varsler på en forsvarlig måte, har en rettsikkerhet for 

at varsling ikke skal medføre gjengjeld, sanksjoner eller annen straff. Se interne rutiner for 

varsling jf. gjeldende prosedyre i HMS – internkontroll og til arbeidsmiljøloven §§2-4, 2-5 og 

§3-6. 

 

Ved noen anledninger har arbeidstaker plikt til å varsle jf. Kommunens internkontroll og jf. 

arbeidsmiljølovens §2-3 og §6-2 og helsepersonell loven §17.» 

 

 Det går frem av den skriftlige tilbakemeldingen at den nye rutinen er en utvidelse fra den gamle 

varslingsrutinene hvor det nå er inkludert: 
- Ansatte oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold 

- Viser til forskjellen mellom avvik og varsling 

- Viser til ytringsfriheten 

- Presiserer håndteringen av varselet dersom varselet gjelder et medlem i varslingsgruppen, 

rådmann eller ordfører 

- Mer informasjon om hva det vil si å varsle i samsvar med varslingsplikt 

- Mer informasjon om hva som vil skje med varselet som er levert. 

  

Tidligere forelå det kun en sjekkliste, men det er nå utarbeidet en egen rutine for saksbehandling 

i varslingssaker. De nye rutinene inneholder informasjon om hvordan mottaker av varselet skal 

gå frem når vedkommende mottar et varsel, og hvilken saksbehandling og oppfølging som 

varslingsgruppen må sikre. Rutinen sier også noe om varslingsgruppens sammensetning. 

 

I møtet vil organisasjonssjef Heidi Engestøl orienterte om den nye rutinene og svare på 

eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet er av den oppfatning at åpenhet, god håndtering av kritikk og varsling av 

kritikkverdige forhold er viktig for kommunale virksomheters legitimitet til å forvalte 

fellesskapets ressurser. Videre mener vi at i en virksomhet med god ytringskultur er det mindre 

behov for å ta i bruk de særlige varslingsreglene som nylig trådte i kraft, noe kontrollutvalget 

ønsker å bidra til ved å ha fokus på dette. 

 
Vedlegg:  

- Veileder KS – Varsling 

- Tilbakemelding til kontrollutvalget om reviderte varslingsrutiner 

- Rutine for varsling i Vennesla kommune 

- Rutine for saksbehandling i varslingssaker 

 

Vedlegg til sak 
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8/19 Orientering fra revisor 19.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00145-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et påseansvar 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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9/19 Eventuelt 19.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00146-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 9/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

a. Temark vårkonferanse 26.04.2019 i Arendal 

b. FKT fagkonferanse 4-5.06.2019 i Kristiansand 

c. Kontrollutvalget sak 24/18 Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser behandlet i 

kommunestyret 13.12.2018. 

d. Kontrollutvalget sak 22/18 Orientering om saksbehandlingen av startlån i Husbanken 

behandlet i kommunestyret 13.12.2018 og 14.02.2019 

e. Høring ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

2. Neste møte blir 07.05.2019 kl. 14.00 

3. Eventuelt 

 

 

 
Vedlegg:  

- Invitasjon Temark vårkonferanse 26.04.2019 

- Invitasjon FKT Fagkonferanse 2019 

- Vedtak kommunestyresak 75/18 – Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser 

- Vedtak kommunestyresak 76/18 – Orientering om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken 

- Saksfremlegg og vedtak sak 12/19 – Økt ramme startlån 2019 

- Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

 

 

Vedlegg til sak 
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