Meeting Book: Vennesla kontrollutvalg (19.03.2019)

Vennesla kontrollutvalg
Date: 2019-03-19T14:00:00
Location: Herredshuset, Sal 1
Note:
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00139-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Godkjenning av møteinnkalling 19.03.2019
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00139-2
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Godkjenning av protokoll fra møtet 20.11.2018
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 20.11.2018 godkjennes.

Vedlegg:
- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018
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Møteprotokoll
Vennesla kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

20.11.2018 kl. 14:00
Herredshuset, Sal 2
18/00116

Til stede:

Oddbjørn Hagen (leder), Bente Synøve Laland, Tor Robert Robstad, Nina
Schei Ledang, Jørund Sagedal

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Forvaltningsrevisor Maren Stapnes
Kommunalsjef Aslak Wegge sak 25/18
Organisasjonsdirektør Heidi Engestøl sak 25/18
Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 21/18
Avdelingsleder jobbsenteret Cecilie Limm Pedersen sak 22/18
Saksbehandler Linn Hornes sak 22/18
Leder tildelingsutvalget Gry Sørensen sak 23/18
Enhetsleder Bodil Domingos Bakken sak 23/18

Protokollfører:

Sander Haga Ask

Sakskart

Side
Møteinnkalling

5/18

18/00116-30

Godkjenning av møteinnkalling 20.11.2018
Møteprotokoll

1
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5/18

18/00116-31

Godkjenning av protokoll fra møtet 11.09.2018

4

Saker til behandling

21/18

18/12596-1

Orientering om 2. tertialrapport og budsjett 2019 Vennesla
kommune

5

22/18

18/12606-1

Orientering om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken

6

23/18

18/12643-1

Tildeling av kommunale boliger - Vennesla kommune

7

24/18

18/12636-2

Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser

8

25/18

18/03864-3

Personalendringer ved enhet for plan- og utbygging

9

26/18

18/12551-1

Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag
for kompensasjon fra staten

10

27/18

18/08118-7

Prosjektplan forvaltningsrevisjon Midt-Agder barneverntjeneste

11

28/18

18/12425-1

Prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS

12

29/18

18/12422-1

Møte- og arbeidsplan 2019 Vennesla kontrollutvalg

13

30/18

18/00124-7

Orientering fra revisor 20.11.2018

14

31/18

18/00125-7

Eventuelt 20.11.2018

15

Vennesla, 20.11.2018
Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær
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Møteinnkalling

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 20.11.2018
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
5/18
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Møteprotokoll

5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.09.2018
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 11.09.2018 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møtet 11.09.2018 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
5/18
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Saker til behandling

21/18 Orientering om 2. tertialrapport og budsjett 2019 Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
21/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering
Møtebehandling
Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om 2. tertialrapport 2018 og rådmannens
budsjettforslag for 2019 Vennesla kommune, hun svarte på spørsmål.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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22/18 Orientering om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
22/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling
Avdelingsleder Cecilie Limm Pedersen og saksbehandler Linn Hornes orienterte om
saksbehandlingen av startlån fra Husbanken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under deler av saken jf. kommuneloven §31 nr, 4.
Kontrollutvalget ble i lukket møte orientert om en enkeltsak.
Felles tilleggsforslag fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og ber om at kommunestyret får samme
orientering om ordningen med startlån, kommunens retningslinjer for startlån samt startlånets
samlede rammer.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og ber om at kommunestyret får samme
orientering om ordningen med startlån, kommunens retningslinjer for startlån samt startlånets
samlede rammer.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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23/18 Tildeling av kommunale boliger - Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
23/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Møtebehandling
Leder av tildelingsutvalget Gry Sørensen og enhetsleder Bodil Domingos Bakken orienterte
om tildelingen av kommunale boliger og svarte på spørsmål.
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under deler av orienteringen jf. kommuneloven §31 nr. 4.
Fellesforslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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24/18 Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
24/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret tar revisjonens notat om kommunens bruk av stiftelser til orientering.
Møtebehandling
Revisjonssjef Tor Ole Holbek redegjorde for revisjonens notat vedrørende Vennesla
kommune sin bruk av stiftelser og svarte på spørsmål.
Felles tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet:
… og ber rådmannen følger opp revisors anbefalinger
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret tar revisjonens notat om kommunens bruk av stiftelser til orientering og ber
rådmannen følger opp revisors anbefalinger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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25/18 Personalendringer ved enhet for plan- og utbygging
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
25/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Jørund Sagedal ble enstemmig vedtatt inhabil i saken og fratredde kontrollutvalget under
behandlingen. Det er ikke innkalt vara for han og det er 4 voterende i saken.
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. kommuneloven §31 pkt. 3
Kommunalsjef Aslak Wegge og organisasjonssjef Heidi Engestøl orienterte om saken i lukket
møte og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Saken tas til orientering.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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26/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag
for kompensasjon fra staten
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
26/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling
Assisterende revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om registreringen av
psykisk utviklingshemmede og revisors kontrollhandlinger knyttet til dette.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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27/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Midt-Agder barneverntjeneste
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
27/18

Forslag fra sekretariatet:
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Midt-Agder barneverntjeneste vedtas slik den
foreligger Kontrollutvalget ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet underveis.
Rapport til kontrollutvalget forventes til behandling høsten 2019.
Møtebehandling
Forvaltningsrevisor Maren Stapnes presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Midt-Agder barneverntjeneste vedtas slik den
foreligger Kontrollutvalget ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet underveis.
Rapport til kontrollutvalget forventes til behandling høsten 2019.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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28/18 Prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
28/18

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.
Møtebehandling
Revisjonssjef Tor Ole Holbek presenterte prosjektplanen for Konsesjonskraft IKS og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
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.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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29/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Vennesla kontrollutvalg
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
29/18

Forslag fra sekretariatet:
Møte og arbeidsplan 2019 for Vennesla 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. 14.00, 05.02 – 19.03 – 07.05 – 10.09 – 19.11

Møtebehandling
Kontrollutvalget gikk igjennom møtedatoene.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Møte og arbeidsplan 2019 for Vennesla 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. 14.00, 05.02 – 19.03 – 07.05 – 10.09 – 19.11
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.11.2018 - 19/00139-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.11.2018 : Protokoll Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018

30/18 Orientering fra revisor 20.11.2018
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Saksnr
30/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om det løpende
regnskapsrevisjonsarbeidet.
2. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om gjennomført kvalitetskontroll av NKRF
på forvaltningsrevisjon i Agder Kommunerevisjon IKS.
3. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om driftstilskudd fysioterapeut.
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket orienteringen jf. kommuneloven §31 nr.4.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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31/18 Eventuelt 20.11.2018
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
20.11.2018

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret.
a. Ingen saker.
2. Neste møte blir 05.02.2019 kl. 14.00
3. Eventuelt
a. Ingen saker.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
31/18
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/02920-2
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Vennesla kommune
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.
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-

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
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
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Vår dato
15.02.2019

Din/Deres dato

Saksbehandler
Bjarne Holtan Møller

800 80 000
Skatteetaten.no

Din/Deres referanse

Telefon
47040591

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/5253226

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Vennesla kommune
Postboks 25
4701 VENNESLA

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Vennesla
kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Iveland og Vennesla.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

Antall årsverk 2016

2,1

2,1

1,8

Antall årsverk oppgitt i 2018 inkluderer 0,55 årsverk disponert av Interkommunal arbeidsgiverkontroll i
Agder.
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Vennesla kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1
til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering
mellom kommuner på kr 1 400 883 782 og utestående restanser2 på kr 41 223 282, herav berostilte krav
på kr 3 069 082.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Vennesla kommune.
Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen 2018
(i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

94,00

92,53

93,63

96,38

Forskuddstrekk 2017

99,90

99,98

99,88

99,94

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,10

98,55

99,16

99,22

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,40

100,00

99,98

99,95

Restskatt upersonlige skattytere 2016

98,50

99,70

84,58

98,84

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80

99,86

99,78

99,84

Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at manglende måloppnåelse på restskatt personlige skattytere
2016 skyldes en stor restanse der det vil ta noe tid med innfordringen, samt enkelte næringsvirksomheter
som er konkurs.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Vennesla kommune er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen
441

Minstekrav
antall kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
22

Antall utførte
kontroller i
2018
23

Utført kontroll
2018 (i %)
5,2

Utført kontroll
2017 (i %)
5,1

Utført kontroll
2018 region (i
%)
4,8

Arbeidsgiverkontrollmiljø har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten,
blant annet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for arbeidet mot Akrim
og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot Akrim, og dette har vært en
arbeidsform som har vært prioritert også i 2018. Dette er et område som i dag ikke har direkte
styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig for de
gode resultatene som satsingen gir.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving avholdt 10. og 11. april 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 27. april
2018. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten i brev datert 16. mai 2018.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Som et resultat av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:


Pålegg om å ajourføre og utarbeide flere lokale rutiner i henhold til gjeldende retningslinje.

Skatteoppkrever opplyser i årsrapporten at pålegget er etterkommet.
Ut over gitte pålegg anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i
samsvar med gjeldende regelverk.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:



Pålegg om å følge opp herreløse poster i henhold til gjeldende retningslinje.
Pålegg om å følge gjeldende retningslinje og veiledning for intern kontroll ved manuell endring av
bankkonto.

Skatteoppkrever opplyser i årsrapporten at påleggene er etterkommet.
Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i
regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte
29. januar 2018 i Kristiansand, hvor det ble gitt mulighet for innspill.
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Det er gjennomført styringssamtale med skatteoppkrever 7. november 2018. Temaene i samtalen har vært
resultatkravoppnåelse, faglig tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, arbeidsgiverkontroll,
innkreving og skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra
skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret.

Med hilsen

Ingvill Helstad
Avdelingsdirektør
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere
Skatteetaten
Elisabeth Gylder Vingereid

NN
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet

Kopi til:
Skatteoppkreveren for Vennesla kommune
Kontrollutvalget for Vennesla kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Vennesla kommune
Riksrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/03894-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjon 2019 Vennesla kommune
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
Midt-Agder
Meldinger,
Barnevern
Agder
barnevernstjeneste
undersøkelser &
Kommunerevisjon
internkontroll
IKS
Venneslaheimen
Vold og trusler
Helse og sosiale
Arbeidstilsynet
Døblebakken
Vold og trusler
Helse og sosiale
Arbeidstilsynet
Vennesla kommune
Kommunal
Beredskap
Fylkesmannen
beredskapsplikt
Vennesla kommune
Meldeplikten til
Barnevern,
Fylkesmannen
barnevernet
barnehage, skole og
helsestasjon

1

Tidsrom
Våren
2019
Mars
Mars
November
April/mai
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/02891-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2018
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

1
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Vennesla kommune

Kontrollutvalgets årsmelding
2018

Temark

Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS
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1. INNLEDNING
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av
utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker
som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til
kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal
kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter
og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på
denne måten for året 2018.

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETTNING
Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende
tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å
velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i
valgperioden, men da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til
kontrollutvalget er fastsatt i egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare
til utvalget. Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant
kommunestyrets medlemmer. Departementet har tolket det slik at dette gjelder ved
konstituering.
Medlemmer og varamedlemmer 2018:
Medlemmer
Oddbjørn Hagen (V), leder
Bente Synøve Laland (Sp), nestleder
Tor Robert Robstad (Ap), medlem
Nina Schei Ledang (H), medlem
Jørund Sagedal (Frp), medlem
Varamedlemmer 2018
Varamedlemmer fra V/H/Frp

Vara for Ap/Sp/Krf

Odd Reidar Loland (Frp)

Olav Eivindson (Krf)

Bjørnar Rimereit (Frp)

Torunn Fredwall (Ap)

Melissa Tveit (V)
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3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID
Etter Kommunelovens § 77 er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal
forestå det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ
som kommunestyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av kommunestyret.
Kommunelovens § 77 slår fast:
”4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. ”
Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om
kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med
den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver
som vi vil komme nærmere inn på senere.

4. OPPLÆRING OG KURS
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det
politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette
for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår
av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi
av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til
kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og Fagkonferansen i
regi av Forum for kontroll og tilsyn. Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets
medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet
møtes, drøfter saker og arbeidsmetoder. Temark har arrangert to regionale konferanser for
kontrollutvalgsmedlemmer i 2018. Dette for å øke og utvikle både nye og erfarne
kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk.
Kontrollutvalget har deltatt på Temark sine konferanser og NRKF sin Kontrollutvalgskonferanse.
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5. SEKRETARIAT
Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 i forbindelse med etableringen av
sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i Vest-Agder, AustAgder og Telemark er Temark et av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har
syv ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget er Sander Haga Ask.
Sekretariatet utreder, saksbehandler, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd
mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

6. REVISJON
Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Agder
Kommunerevisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 9 kommuner i Agder og Vest-Agder
fylkeskommune. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for
kommunen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Monica Harsvik Smith-Tønnessen og
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er revisjonssjef Tor Ole Holbek.
Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er
derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens
arbeid. Kontrollutvalget gjennomfører sitt påseansvar ovenfor revisjonen ved at revisor fast
orienterer i kontrollutvalgets møter om det pågående revisjonsarbeidet, revisors
uavhengighetserklæring og overordnet revisjonsstrategi.

7. ØKONOMI
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret
om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og
arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag
for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.
Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av
kommunens samlede årsregnskap.
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Budsjett 2018

Regnskap 2018

Kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse mv.
Servering
Kurs/opplæring inkl. reise
Andre kostnader
Sum kontrollutvalg

223 000
3 000
60 000
7 000
293 000

191 203
1 628
52 778
13 665
259 274

Sekretariat

157 000

156 100

875 000
62 000
62 000
40 000
1 489 000

853 900
31 000
62 000
50 000
1 412 274

Revisjon
Revisjonshonorar
Arbeid kontrollutvalg/bistand
Selskapskontroll
Bistand til kontrollutvalget
Sum kontrollvirksomhet

Totalt har man i budsjettet for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla hatt et mindreforbruk på kr.
76 726. Mindreforbruket kommer i hovedsak av lavere kostnader på postene «Møtegodtgjørelse
mv.» som skyldes at det er betalt ut mindre møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste enn
forventet. Videre er det et mindreforbruk på revisjonens kostnader knyttet til «Arbeid
kontrollutvalg/bistand» på kr. 31 000.

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER
Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 5 møter og behandlet 31 saker.
Stortinget vedtok å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at kontrollutvalget i likhet
med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne møter. Lovendringen trådte i kraft
fra 01.07.2013.
Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens og sekretariatets
hjemmeside. Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og
samtidig gjøre egen funksjon mer kjent. Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert
til kontrollutvalget for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen.
Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Rådmannen,
representanter for rådmannen har deltatt på flere av utvalgets møter, noe kontrollutvalget
oppfatter som en styrke i sitt arbeid.
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide
med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
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Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på
eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets
tilsynsarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra
andre tilsyn.
I det følgende har vi trukket frem noen av sakene som har vært behandlet i løpet av året 2017.
Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre rapporter, og selskapskontroller er trukket ut
som egne kapitler henholdsvis kapittel 9, 10 og 11.
-

Virksomhetsbesøk Odderøya renseanlegg
Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2017
Årsrapport skatteoppkreveren i Vennesla 2017
Revisors egenvurdering av uavhengighet
Saksbehandlingen av byggesaker Vennesla kommune
Årsregnskap og årsmelding 2017 Vennesla kommune
Orientering om barnevernstjenesten i Vennesla kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning
Orientering om gjennomføringen av den kommunale planstrategien
Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen
Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018
Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019
Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018
Orientering om 2. tertialrapport og budsjett 2019 Vennesla kommune
Orientering om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken
Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser
Personalendringer ved enhet for plan- og utbygging
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra
staten
Prosjektplan forvaltningsrevisjon Midt-Agder barnevernstjeneste
Prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS
Møte- og arbeidsplan 2019 Vennesla kontrollutvalg.

9. REGNSKAPSREVISJON
Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi
trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig
oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan
avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg
veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor
avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og
revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være
trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført.
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Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er
blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som
utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og
uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon.
Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor
området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten revisjonen løser oppdraget på.

10.

FORVALTNINGSREVISJON OG ANDRE RAPPORTER

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre
at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig.
Forvaltningsrevisjon er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom
forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når
fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte.
Kontrollutvalget har vært delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på en
risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret.
Kontrollutvalget er delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til
forvaltningsrevisjon skal benyttes, og revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i
henhold til faglige krav i løpet av valgperioden.
Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at
kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming.
Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen
ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy
nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og
forbedringsarbeid.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av
kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i
planperioden.
Revisjonen leverte i 2017 selskapskontrollrapporten om Kristiansandsregionen brann- og redning
med en forvaltningsrevisjon av feieravdelingen og kontrollutvalget fulgte opp rapportens
anbefalinger i møtet 12.09.2017. Rapporten ble videre fulgt opp i kontrollutvalgets møte
08.05.2018 hvor kontrollutvalget konkluderte med at rapporten var tilfredsstillende fulgt opp i
tråd med revisors anbefalinger.
I 2018 har kontrollutvalget også fulgt opp revisjonsrapporten om spesialundervisning i Vennesla
kommune. I møtet 08.05.2018 orienterte oppvekstsjef Steinar Harbro om oppfølgingen av
rapporten og anbefalingene fra revisor. Kontrollutvalget var fornøyd med oppfølgingen og
avsluttet sin oppfølging av saken.
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I møtet 20.11.2018 behandlet kontrollutvalget revisors notat om Vennesla kommune sin bruk av
boligstiftelser. I notatet redegjør revisor for hvordan kommunen bruker boligstiftelser til å utføre
lovpålagte tjenester til brukere samt mulige konsekvenser av dette. Revisor anbefaler i sitt notat
at man ikke oppretter nye stiftelser til bruk i offentlig forvaltning og at man ikke tilfører
ytterligere kapital til eksisterende stiftelser uten en grundig gjennomgang av
hensiktsmessigheten. Bakgrunnen for dette er blant annet den manglende politiske styringen og
kontrollen når stiftelser brukes. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:
«Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret tar revisjonens notat om kommunens bruk av stiftelser til orientering og ber
rådmannen følge opp revisors anbefalinger.».
Kommunestyret behandlet saken i møte 13.12.2018 og kontrollutvalgets innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalget behandlet i møte 20.11.2018 prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet
Midt-Agder barneverntjeneste. Prosjektet vil bli gjennomført sammen med øvrige deltakere i
barnevernssamarbeidet og ha følgende problemstillinger:
- Hvordan har utviklingen i barnevernssaker vært de senere årene?
- Har barnevernstjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring?
- Har barnevernstjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser?
- Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barnevernstjenesten?

11.

SELSKAPSKONTROLL

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for
å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll.
I kontrollutvalgets møte 29.11.2016 presenterte revisjonen sin analyse og forslag til plan for
selskapskontroll 2015-2019. Kommunestyret har vedtatt følgende plan for selskapskontroll for
perioden 2015-2019:
-

Returkraft AS
Avfall Sør AS m/datterselskap
A3 Ressurs Vennesla AS
Konsesjonskraft IKS
Vest-Agder museet IKS
Varodd AS (hvis avtale)
Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Kontrollutvalget behandlet i 2017 rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann
og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen og videre fulgt denne opp i 2018(omtalt
nærmere i årsmeldingens kap. 10.)
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Kontrollutvalget har behandlet i møte 20.11.2018 prosjektplan for selskapskontroll i
Konsesjonskraft IKS. Dette er en felles selskapskontroll som gjennomføres sammen med øvrige
eiere i selskapet og rapport er forventet til behandling våren 2019.

12.

KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 legges med dette frem for kommunestyret til orientering.
Ved å se årsplan og årsmelding for 2018 i sammenheng, kan kommunestyret se om de vedtatte
oppgaver og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.

Vennesla, 19. mars 2019

Oddbjørn Hagen
Leder

Sander Haga Ask
Sekretær
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/02890-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019
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 SmithTønnessen 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
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/03878-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Rutiner og praksis for utlysninger og ansettelser i Vennesla
kommune
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
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-

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 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:
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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.
Vedlegg:
- Personalreglement Vennesla kommune
- Rutine - rekrutteringsprosedyre
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2017
Hefte 1 - Personalreglementer
Del 1
Arbeids – og
ansettelsesreglement
Del 2
Permisjonsreglement

Organisasjonsseksjonen
Vennesla kommune
Oppdatert 21.06.2017
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Del 1 - Arbeids – og
ansettelsesreglement
§ 1 Formål og omfang
Personalreglementet skal sikre ryddige arbeidsforhold for den enkelte ansatt, samt struktur og
forutsigbarhet i prosesser som regulerer arbeidsforholdet. Reglementet bygger på kommunens
vedtatte hovedmål for personalpolitikken;
«Personalpolitikken skal gjennom rekruttering og utvikling av ansatte, gi grunnlag for tilpassing av
tjenestetilbudet i takt med endringer og omstillinger. Personalpolitikken skal ta vare på og fremme
trivsel og utvikling på arbeidsplassen i tråd med kommunens vedtatte organisasjonskultur.»
Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. HTA, §
1, så langt annet ikke er regulert i tariffavtalen. Likevel gjelder unntak som til enhver tid følger av lov,
tariffavtale eller andre forskrifter som er bindende for kommunen.

§ 2 Ansettelser
Ansettelser skjer på de vilkår som følger av lover, tariffavtaler, kommunens ansettelsesreglement og
arbeidsavtale. Alle som blir ansatt har 6 måneder prøvetid. Arbeidsgiver kan endre arbeidstakerens
arbeids- og ansvarsområde. Arbeidsgiver kan også endre arbeidssted i kommunen.

§ 2.1 Ansvarsforhold og ansettelsesmyndighet
§ 2.1.1 Kommunestyret
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i kommunen. Kommunestyret ansetter
rådmannen etter innstilling fra administrasjonsutvalget.
§ 2.1.2 Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget er ankeutvalg for alle anker på ansettelser gjennomført av
ansettelsesutvalget.
§ 2.1.3 Rådmannen
Rådmannen har det overordnede ansvaret jf. kommunelovens § 24, 1. ledd, samt kommunens
delegasjonsreglement.
§ 2.1.4 Kommunalsjefer og enhetsledere
I samsvar med delegasjonsreglementet er det løpende personalansvar tillagt
kommunalsjefer/enhetsledere. Kommunalsjefer og enhetsledere ansetter i alle vikariater og
korttidsengasjementer med varighet inntil 6 måneder innenfor egen enhet/seksjon. Ansettelse i
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vikariater utover 3 måneder drøftes med tillitsvalgte. Mindre justeringer i stillingsprosent kan foretas
av kommunalsjef/enhetsleder, etter drøfting med tillitsvalgte.
§ 2.1.5 Organisasjonsseksjonen
Organisasjonsseksjonen har ansvaret for å utvikle gode retningslinjer og rutiner for personalarbeidet
i kommunen. Seksjonen skal være en faglig ressurs for enhetene, og ivareta personalspørsmål på
tvers av disse.
§ 2.1.6 Ansettelsesutvalget
Ansettelsesutvalgene ansetter i alle andre stillinger med varighet over 6 måneder. Ansettelsesutvalg
etableres innen alle seksjoner/enheter. Ansettelsesutvalget skal være sammensatt av følgende 3
representanter;
- Kommunalsjef/enhetsleder.
- En representant fra organisasjonsseksjonen
- En fra de ansattes organisasjon
Forbundene oppnevner selv sin representant. Dersom de ikke blir enige, utpekes representanten
etter forholdstall. Ved ansettelse av enhetsleder sammensettes utvalget av; rådmann, aktuell
kommunalsjef og tillitsvalgt. Ved ansettelse av kommunalsjef sammensettes utvalget av; rådmann og
tillitsvalgt.
I ansettelsesutvalget må habilitet vurderes. Ved vurderingen legges forvaltningslovens § 6 til grunn.
Et medlem i ansettelsesutvalget kan anke saken til administrasjonsutvalget. Anken må fremsettes i
møtet og protokolleres.

§ 2.2 Utlysning av ledige stillinger
§ 2.2.1 Plikter før utlysning
Før en eventuell utlysning av en ledig stilling kan foretas, skal kommunalsjef/enhetsleder drøfte
saken med tillitsvalgte, og eventuelt i samarbeid med organisasjonsseksjonen gjennomføre følgende;
a) Omplasseringsrett for overtallige, jf. Aml § 15-7 (2). «Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller
rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid
i virksomheten å tilby arbeidstaker»
b) Omplasseringsrett for personer med redusert arbeidsevne, jf. Aml § 4-6 (1) «hvis en arbeidstaker
har fått redusert arbeidsevne, skal arbeidsgiver, så langt det lar seg gjøre, gjøre nødvendige tiltak»
c) Fortrinnsberettigede, jf. Aml § § 14-2 (1) og (2), 14-3, 10-2 (4)
« § 14-2(1) - Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny
ansettelse i samme virksomhet»
« § 14-2(2) - Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn av
virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat»
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« § 14-3 - Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny
ansettelse i virksomheten.»
« § 10-2(4) - Arbeidstaker som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov
for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres
uten vesentlig ulempe for virksomheten»
§ 2.2.2 Ekstern utlysning
Hovedregel er at alle stillinger med varighet over 6 måneder utlyses eksternt.
§ 2.2.3 Intern utlysning
Rådmannen kan vurdere intern utlysning i følgende tilfelle;
Reglene i Hovedtariffavtalen sier ”Ved ledig stilling skal deltidstilsatte tilbys utvidelse av sitt
arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen”.
Vikariat og annen midlertidig tjeneste som er kortere enn et år trenger ikke lyses ut eksternt når det
finnes kvalifiserte søkere internt.
§ 2.2.4 Utlysning
Utforming av utlysningstekst styres av hvilken stilling som skal besettes og hvilken arbeidstaker som
ønskes. Krav til utdanning og praksis i utlysningstekst er i utgangspunktet bindende.
Følgende lovbestemmelser og avtaleverk gjelder ved utlysning;
Arbeidsmiljøloven § 13-4
Likestillingsloven § § 3 og 4
Diskrimineringsloven § 7
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Særlovgivning
Hovedtariffavtalen § 2

Aml § 13-4 setter forbud mot å kreve opplysninger om seksuell legning, politiske, religiøse eller
kulturelle spørsmål og om man er medlem av en arbeidstakerorganisasjon.
Likestillingsloven § 4, 1. ledd, sier at for at et bestemt kjønn skal prioriteres må det foreligge en saklig
grunn for det.
Barnehagelovens § 20, Opplæringslovens § 10-9, Kommunehelseloven § 3-1 og lov om sosiale
tjenester § 8-10, krever at det skal foreligge politiattest ved ansettelse i barnehagen, skole og pleie
og omsorgsenheter.
Enheten sender forslag til annonsetekst, etter drøfting med tillitsvalgt, til organisasjonsseksjonen for
utlysning.
§ 2.2.5 Søknadsfrist
Søknadsfristen skal normalt være 3 uker.
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§ 2.2.6 Søknadsskjema og behandling av søknader
Ved søknad på stilling i Vennesla kommune nyttes det til enhver tid det gjeldene
rekrutteringssystem.
Behandling av søknader:
a) Mottas en søknad etter søknadsfristens utløp står ansettelsesutvalget fritt til å avgjøre om
søknaden skal behandles.
b) Arbeidsgiver står fritt til å gjennomføre ny utlysning dersom søkergrunnlaget er mangelfullt. Dette
gjelder også etter at intervju er gjennomført.
c) Alle søkere skal ha bekreftelse på at søknad er mottatt, jf. Fvl. § 16. Hvis det antas å ta mer enn en
måned fra søknadsfristens utløp til avgjørelse forventes å foreligge skal en informere om dette.
d) Organisasjonsseksjonen utarbeider søkerliste senest tre dager etter søknadsfristens utløp.
e) Det bør innhentes samtykke fra søker før referansepersoner kontaktes.
§ 2.2.7 Ansettelses prosedyre
Som hovedregel skal minst 3 søkere innkalles til intervju. I protokollen fra møte skal det gå klart fram
hvem som er tilsatt og hvem som eventuelt er rangert som 1. og 2. reserve. Anser et flertall av
medlemmene i ansettelsesutvalget at ingen av søkerne er kvalifisert, kan stillingen lyses ut på nytt.
Før ny utlysning finner sted skal enheten vurdere utlysningsteksten, samt drøfte utlysningsteksten
med organisasjonsseksjonen. Under arbeidet i ansettelsesutvalget, er alle representantene bundet av
bestemmelsene i lov- og avtaleverket. En viser spesielt til aktuelle paragrafer i forvaltningsloven,
offentlighetsloven, likestillingsloven og hovedtariffavtalen. Jf. lov vedlegg i KS personalhåndbok.
Ansettelse skal normalt finne sted så raskt som mulig etter søknadsfristens utløp.
§ 2.2.8 Familieansettelser
Dersom en ansettelse vil medføre at personer i nær familie kommer i direkte
underordnet/overordnet forhold til hverandre, skal søker ikke ansettes. Det samme gjelder dersom
familietilsetting kan gi grunnlag for tvil om uavhengig kontroll ved bruk av økonomiske verdier. Med
nær familie menes foreldre/barn, ektefelle/samboer og søsken.
Ansettelsesutvalget kan gjøre unntak fra bestemmelsen når særlige grunner taler for det, dog Jf. §
2.3.6. siste avsnitt.
§ 2.2.9 Ansettelsesbrev og vilkår
Arbeidstakeren ansettes for tjeneste i kommunen, ikke i den enkelte seksjon/enhet. Alle ansettelser
skal meddeles skriftlig av vedkommende ansettelsesmyndighet. Meddelelsen skal inneholde hvilke
vilkår, rettigheter og plikter som gjelder for stillingen. Lønnsbetingelser skal være avklart og
beskrevet i brevet. Vikarer og engasjerte skal ha skriftlig arbeidsavtale med klar tidsavgrensning.
Ingen ansettelsesvedtak i Vennesla kommune er gyldig før kompetent ansettelsesmyndighet har
skriftlig meddelt vedkommende ansettelsesforholdet i ansettelsesbrev og vedkommende har mottatt
dette.

9

5/19 Rutiner og praksis for utlysninger og ansettelser i Vennesla kommune - 19/03878-1 Rutiner og praksis for utlysninger og ansettelser i Vennesla kommune : Hefte_1_Personalreglementer_revidert_juni_2017

§ 2.2.10 Prøvetid
Arbeidstakere i fast stilling ansettes med en prøvetid på 6 måneder. Ved ansettelse i fast stilling som
følge av intern utlysning vurderes prøvetidens utstrekning i det enkelte tilfelle. Prøvetid kan
forlenges jf. Aml § 15-6 punkt 4. I prøvetiden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist.
§ 2.2.11 Klage
Ansettelser er unntatt fra reglene om klageadgang i Fvl. §28, jf. Fvl. §3 og § 21.

§ 2.3 Arbeidsavtale
Ansettelse skal skje skriftlig. Arbeidsavtale skal utarbeides jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser.

§ 2.4 Attester
Det skal fremlegges politiattest for de stillinger dette kreves iht gjeldene lovverk.

§ 3 Arbeidsregler
§ 3.1 Arbeidstid og hviletid
Arbeidstaker skal gjøres kjent med, og har plikt til å gjøre seg kjent med den ordinære arbeidstiden.
Arbeidstiden skal være den som til enhver tid følger kommunale vedtak, tariffavtale og
lovbestemmelser. Fleksibel arbeidstid følger eget reglement.

§ 3.2 Fleksibel arbeidstid

§ 3.2.1 Generelt
Fleksibel arbeidstid innebærer at den enkelte ansatte innenfor visse rammer selv kan tilpasse sin
arbeidstid. Hensikten er å oppnå fleksibilitet både med hensyn til tjenesteyting og service, og i
forhold til den enkelte ansattes behov. Slik vil ordningen kunne være til fordel både for arbeidsgiver
og arbeidstaker. Både ledere og den enkelte ansatte har ansvar for at ordningen med fleksibel
arbeidstid ikke får uheldige virkninger for tjenesten. Den ansatte er forpliktet til å tilpasse begynnerog sluttidspunkt til den ordningen ledelsen etablerer for at det skal være tilfredsstillende betjent i
normalarbeidstiden. Dersom ulemper skulle oppstå, kan enhetsleder pålegge ansatte å være tilstede
en bestemt tid innen arbeidsdagen. Alle ansatte som omfattes av fleksibel arbeidstid må registrere
arbeidstiden i gjeldene timeregistreringssystem.
§ 3.2.2 Hvem ordningen gjelder for
Alle ansatte med normalarbeidstid kan i prinsippet omfattes av fleksitidsordningen. Deltidsansatte
kan inngå i ordningen hvis dette ikke medfører vanskeligheter i forhold til den daglige driften.
Ansatte som normalt ikke vil kunne omfattes av ordningen er;
- Lærere og fagarbeidere/assistenter.
- Ansatte i turnustjeneste.
- Ansatte som arbeider i lag, og der lagets arbeid er avhengig av at den enkelte er til stede.
Ved tvil om hvem som kan inngå i ordningen avgjør enhetsleder dette etter drøftinger med
tillitsvalgte.
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§ 3.2.3 Arbeidstid mv.
Det påhviler den enkelte ansatte å holde arbeidstiden innenfor rammen av arbeidsmiljølovens
bestemmelser.
a. Normalarbeidstiden er fra kl. 08.00 til kl. 15.30.
b. Kjernetiden, dvs. den tiden det forutsettes at alle er til stede, er fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
c. Overtidsbestemmelsene framgår av arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen.
Overtidsgodtgjøring utløses bare ved pålagt overtid, og da bare når arbeidstakeren først har
vært på arbeid tilsvarende normalarbeidsdagen på 7,5 timer.
§ 3.2.4 Registrering
Arbeidstakere tilknyttet kommunens timeregistreringssystem registrerer seg inn når de kommer på
jobb og ut når de går fra jobb. Manuell registrering foretas når en starter arbeidsdagen annet sted
enn på arbeidsplassen, eller når en går fra arbeidsplassen til møte og lignende og deretter avslutter
arbeidsdagen. Jf. reglement for fleksitid.
§ 3.2.5 Avregning, overføring av saldo mv.
Avregningsperioden er en måned. Ved slutten av måneden skal det samlede antall arbeidstimer ikke
overskride 100 plusstimer og 10 minustimer i forhold til normalarbeidstiden for ansatte i 100 %
stilling, for deltidsansatte et lavere antall timer, tilsvarende deltidsprosenten. Saldoen overføres til
neste måned. Mer enn tillatt antall minustimer medfører trekk i lønn, mer enn tillatt antall
plusstimer blir automatisk strøket. Ved opphør av ansettelsesforholdet blir eventuelle minustimer
trukket av tilgodehavende lønn. I spesielle tilfeller kan rådmann/kommunalsjef/enhetsleder inngå
avtale med ansatte om overføring av pluss/minustimer utover det tillatte.
§ 3.2.6 Tjenestereiser/kurs/reisetid
Møter mv. registreres tilsvarende varighet på møtet. Fravær hele dager på grunn av kurs/konferanser
registreres som hovedregel inn som normalarbeidsdager i fleksiregnskapet. Reisetid regnes normal
sett ikke som tjenestetid. Avvik kan avtales med leder i hvert enkelt tilfelle.
§ 3.2.7 Avspasering
Plusstimene i fleksiregnskapet avspaseres time for time. Etter avtale med leder kan det avspaseres
deler av dager og en eller flere hele dager. Avspasering kan etter avtale med leder også tas i
forbindelse med ferie. Leder har sammen med arbeidstakeren ansvar for at avspasering kan finne
sted på en forsvarlig måte i forhold til arbeidsoppgavene og slik at arbeidstakeren unngår å få
plusstimer som må strykes ved periodens slutt.

§ 3.3 Overtidsarbeid
Overtidsarbeid skal avtales/gjennomføres jf. Aml § 10-6. Overtid skal begrenses mest mulig.

§ 3.4 Annet lønnet arbeid /ekstra arbeid
Arbeidstaker i kommunen kan ikke uten tillatelse fra rådmann/kommunalsjef/enhetsleder overta
annen lønnet arbeid eller etablere ervervs virksomhet som vil være av et slikt omfang at det kan gå
ut over vedkommende arbeidsytelse i kommunen. Ekstraarbeid som kan resultere i en sak innen eget
administrasjonsområde, kommunal avdeling, bedrift m.m., krever tillatelse fra enhetsleder eller
rådmann. Kan slikt arbeid medføre inhabilitet, skal tillatelse ikke gis.
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§ 3.5 Fravær fra arbeid
Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker, skal meldes til nærmeste leder så snart som
mulig og senest første fraværsdag. Dersom fraværet gjelder sykdom, må arbeidstakeren følge
reglene for bruk av egenmelding, sykemelding m.m. som er nedfelt i folketrygdloven og lokale
retningslinjer, jf. lokal IA-avtale. Rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere fremgår av lokal
IA-avtale.

§ 3.6 Ferie
Ferie skal avvikles i samsvar med reglene i ferieloven og tariffavtalen. Arbeidsgiver kan fastsette
tidspunktet for ferie etter samråd med arbeidstaker eller vedkommende tillitsvalgte.

§ 3.7 Utbetaling av lønn
Lønn utbetales den 12. i hver måned, eller før, dersom 12. ikke er en virkedag. Arbeidstaker har plikt
til å kontrollere at det er utbetalt rett lønn. Eventuelle feil skal det snarest mulig meldes fra om til
nærmeste leder/lønningskontoret. Fradrag i lønn kan bare foretas i følgende tilfeller:
a.
b.
c.
d.
e.

Lovpålagt trekk
Pensjonsinnskudd
Trekk som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstakeren.
Fagforeningskontingent
Erstatning for skade eller tap arbeidstaker med vilje eller ved grov uaktsomhet har påført
kommunen. Vilkåret er at arbeidstaker skriftlig sier seg enig i erstatningsansvar, at dette er
avgjort ved dom, eller at arbeidstaker fratrer arbeidsforholdet på en rettsstridig måte.

Lønnstrekk skal avgrenses til den delen av lønna som overstiger det som arbeidstakeren rimelig
trenger for livsopphold for seg og sin husstand. Før en gjennomfører lønnstrekk etter punkt e, skal
arbeidsgiver rådføre seg med arbeidstakerens tillitsvalgte eller to representanter valgt av
arbeidstakeren, om grunnlaget for lønnstrekket og størrelsen på dette. Jf. Aml § 14-15.

§ 3.8 Håndtering av utstyr, ansvar kommunal eiendom
Alt inventar, maskiner, verktøy, materiell m.m. skal tas vare på og håndteres på en god måte.
Arbeidstaker skal rette seg etter regler og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom.
Arbeidstaker er videre pliktig til å benytte verneutstyr som er påbudt etter lov, forskrifter og
arbeidsgivers instrukser.

§ 3.9 Misbruk av alkohol og/eller narkotiske stoffer
Det er ikke tillatt å bruke eller å selge alkohol eller narkotiske stoff i tjenesten. Arbeidstaker må ikke
være påvirket av alkohol eller annet rusmiddel/bedøvende middel i arbeidstida. Brudd på dette skal
føre til bortvising fra arbeidet og arbeidsplassen. Misbruk av rusmiddel eller bedøvende middel i
arbeidssituasjonen er oppsigelsesgrunn og det skal gis skriftlig advarsel. Dersom det er mistanke om
at bruk av rusmiddel er et problem for vedkommende, skal arbeidstakeren få tilbud om et AKAN behandlingsopplegg. Arbeidstakeren må da forplikte seg og undertegne en behandlingskontakt.
Dersom opplegget og kontrakten blir brutt, og det tidligere er gitt advarsel for det samme forholdet,
har rådmannen grunnlag for å si opp/gi avskjed til arbeidstakeren. Jf. Vennesla kommunes ruspolicy.
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§ 3.10 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

§ 3.10.1 Generelt
Vennesla kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet jf.
kommunens lederprinsipper og organisasjonskultur. Alle ansatte og folkevalgte har et ansvar for at
dette prinsippet etterleves. Som forvaltere av innbyggernes fellesmidler stilles det spesielt høye krav
til den enkelte medarbeiders etiske holdninger.
§ 3.10.2 Lojalitet og tillit
Alle plikter å arbeide aktivt for å nå kommunens vedtatte mål. Dette innebærer at alle må forholde
seg lojalt til de politiske og administrative vedtak som treffes, og overholde de lover, forskrifter og
reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Alle skal være seg bevisst at de i sitt arbeid
danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De plikter derfor å ta aktivt
avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.
§ 3.10.3 Fortrolige opplysninger og informasjon
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med virksomhet for kommunen, må respekteres og
ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for
kommunen, skal være korrekt og pålitelig.
§ 3.10.4 Gaver og lignende
Folkevalgte og ansatte må ikke motta penger, gaver, personlig rabatter ved kjøp av varer og
tjenester, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke, eller av giveren ment å
påvirke ens handlinger, saksforberedelse, vedtak eller andre tjenestlige handlinger. Dette gjelder
likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Ved tilbud om
gaver og lignende som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes.
Mottatte gaver av en slik art skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for
kommunens regler om dette.
§ 3.10.5 Oppmerksomhet i forbindelse med representasjon
Gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av
slik oppmerksomhet må ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre
grunn til å tro det.
§ 3.10.6 Reiseutgifter
Reiseutgifter i forbindelse med kjøp/forhandlinger og lignende skal betales fullt ut av kommunen.
Reiser foranlediget av invitasjon (gratisreiser) skal ikke foretas uten samtykke fra enhetsleder eller
rådmann. For folkevalgte kreves samtykke fra ordfører eller utvalgsleder.
§ 3.10.7 Personlig interesse vs. Kommunens interesser
Det er ikke tillatt for kommunens ansatte å utnytte arbeidsforholdet til egen eller andres private
vinning. Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre
konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som
ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke
avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal dette tas opp
med overordnede. Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være;
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1. Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
2. Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen.
3. Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den
enkelte arbeider med i kommunen.
4. Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i
en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet.
5. Familiære og andre nære sosiale forbindelser.
§ 3.10.8 Privat bruk av kommunalt utstyr
Kommunens biler, tilhengere, maskinpark og båter skal som hovedregel kun benyttes i kommunens
tjeneste. Kommunalsjef/enhetsleder avgjør om utstyret skal lånes ut til kommunalt ansatte til privat
bruk. Slik bruk må ikke være til ulempe for arbeidsgiver. Utlånet skal registreres og brukeren står
ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet.
Med privat bruk menes bruk som er i arbeidstakers interesse. Kommunal bruk er bruk som er i
arbeidsgivers interesse. Vedlagt følger retningslinjer for privat bruk av kommunalt utstyr fastsatt av
rådmannen.
§ 3.10.9 Kurs, foredrag, annet lønnet oppdrag i ordinær arbeidstid
Kommunalt ansatte som engasjeres og mottar godtgjørelse av utenforstående for bidrag i
forbindelse med kurs eller foredrag som medfører bruk av ordinær arbeidstid, skal innarbeide dette.
Dobbelt lønn skal ikke forekomme. Ansatt som ved permisjon mottar lønn fra kommunen, og
samtidig mottar lønn fra annen arbeidsgiver i dette tidsrom, plikte og gi nærmeste leder melding om
dette.
§ 3.10.10 Trafficking
Kjøp eller aksept av seksuelle tjenester, herunder menneskehandel/organhandel innebærer
utnyttelse av mennesker i en vanskelig situasjon. En slik opptreden er negativt for den ansattes
troverdighet, og skader kommunes omdømme. En ansatt skal ikke oppføre seg på en måte som kan
krenke menneskeverd. Enhver ansatt som er på tjenestereise eller annet oppdrag for kommunen,
skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester m.v. Dette gjelder også i fritiden på slike reiser.

§ 3.11 Varsling
Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Det er lovlig og ønskelig at
arbeidstakerne følger interne rutiner for varsling, slik at arbeidsgiver får anledning til å rette opp og
stoppe kritikkverdige forhold. Når en varsler på en forsvarlig måte, har en rettssikkerhet for at
varsling ikke skal medføre gjengjeld, sanksjoner eller annen straff. Se interne rutiner for varsling Jf.
gjeldende prosedyre i HMS – internkontroll og til arbeidsmiljølova §§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.

§ 3.12 Taushetsplikt
Når en sak er underlagt taushetsplikt i samsvar med lov, må ingen som utfører tjeneste eller arbeid
for kommunen, omtale saken til utenforstående. I forbindelse med ansettelse, skal det kreves
skriftlig avtale om at arbeidstaker kjenner og vil respektere reglene om taushetsplikt. Leder for hver
kommunal seksjon/enhet skal påse at taushetsplikt er kjent for medarbeiderne.
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§ 3.13 Inkluderende arbeidsliv
Se egen IA-avtale. Hefte nr. 6, Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

§ 3.14 Oppsigelse, avskjed og suspensjon
For oppsigelse/avskjed vises det til gjeldende regelverk og delegasjonsreglement.
Rådmannen kan midlertidig fjerne en arbeidstaker fra tjenesten ved å bruke suspensjon dersom
arbeidets art krever det, og det foreligger mistanke om forhold som kan føre til avskjed.
Vedkommende har rett til lønn i suspensjonstiden.

§ 4 Ulike økonomiske godtgjørelser
§ 4.1 Reiser
Reiser som følge av arbeidet skal utføres på den måten som er raskeste og billigste for kommunen.
Bruk av egen bil skal godkjennes av nærmeste leder. Statens reiseregulativ følges.

§ 4.2 Telefon og elektronisk kommunikasjon
Mobiltelefon og telefongodtgjørelse kan gis til arbeidstakere når det er nødvendig med hensyn til
arbeid i kommunen. Nærmeste leder avgjør i den enkelte sak. Skattelegging foretas etter gjeldene
regler.

§ 4.3 Flytting
Tilskudd til flytteutgifter kan benyttes som et personalpolitisk virkemiddel.
Arbeidstakere som får flyttegodtgjørelse, må inngå avtale om ei bindingstid i kommunen.
Rådmannen avgjør i den enkelte sak. Se vedlegg 2 – regler for flyttegodtgjørelse.

§ 4.4 Oppmerksomhet til ansatte ved milepæler
§ 4.4.1 Når fast ansatte gifter seg
Kommunalsjef/enhetsleder ordner en passende gave til en verdi av kr. 800,§ 4.4.2 Etter 25 års tjeneste
Gavekort/gavesjekk til en verdi av kr. 6 000,-. Gavesjekk overrekkes i et fellesarrangement en gang
pr. år. Ordføreren overrekker gaven.
§ 4.4.3 Ansatte som slutter etter 10 års tjeneste i Vennesla kommune
Gavekort/gavesjekk til en verdi av kr. 3 000,§ 4.4.4 Regulering av satser
Beløpene reguleres hvert 3 år, første gang 01.01.2017, i henhold til konsumprisindeksen pr. 15.10.
Beløpet avrundes oppover til nærmeste hele kr. 100,-.
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Justeringer pr. 01.01.2017
Giftemål:

kr. 800,-

25 års tjeneste: kr. 6000,10 års tjeneste: kr. 3000,Gave/markering av 25 års tjeneste belastes kto. 11230.1200.1800.
Øvrige gave/markeringer belastes aktuell enhet.

§ 4.5 Begravelse
Når en ansatt dør, kjøpes det krans fra Vennesla kommune.

§ 5 Om offentlig informasjon og innsyn
For å styrke det kommunale folkestyre, anledning for deltakelse, kontroll og den enkeltes sin
rettstrygghet, skal alle ansatte i Vennesla kommune medvirke til størst mulig åpenhet om vårt virke.
Innbyggerne er våre oppdragsgivere og har krav på mest mulig informasjon om hvordan vi løser
oppgavene våre (Jf. kommuneloven § 4).
Rådmann og kommunalsjef har en generell fullmakt til å gi opplysninger og uttale seg om hele
kommunen sitt virkefelt. Rådmannen kan gi enhetsledere informasjonsansvar på vegne av
kommunen. Ansatte har rett til å kontakte og uttale seg til media også i omstridte spørsmål, men det
må da tydeliggjøres at det dreier seg om personlige ytringer og ikke ytringer på vegne av kommunen.
Kommunal stillingstittel, brev, faks eller e-post skal derfor ikke brukes.
Personalsaker og saker som vedkommer den enkelte ansatt sine forhold er ikke offentlig. Innsyn i
kommunen sine dokument er regulert av offentlighetsloven, forvaltningsloven, kommuneloven og
arkivloven. Jf. Informasjonsreglementet og media plakaten i Vennesla kommune.

§ 6 Tolkninger og endringer
Uenighet om tolking av dette reglementet skal avgjøres av rådmannen. Administrasjonsutvalget gjør
vedtak om endringer, etter behandling i arbeidsmiljøutvalget. Før behandling i arbeidsmiljøutvalget,
skal det gjennomføres drøftinger med hovedtillitsvalgte.

Vedlegg 1 – Retningslinjer for bruk av kommunalt utstyr
Jf. § 3.10.8 i kommunens etiske retningslinjer
1. Det kan, etter søknad til kommunalsjef/enhetsleder i den enhet som disponerer utstyret eller
den han/hun bemyndiger, gis anledning for kommunens fast ansatte arbeidstakere til å leie
evt. låne kommunalt materiell. Kommunalsjef/enhetsleder har endelig
avgjørelsesmyndighet.
2. Utleiet/utlånet skal bare dekke arbeidstakerens eget behov, eller for evt. ideell organisasjon
vedkommende er medlem av. Leien/lånet må ikke ha forretningsmessig hensikt.
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3. Utleien/utlånet forutsettes å være kortvarig (ettermiddag/kveld, lørdag/søndag), og må ikke
bli til ulempe for driften.
4. Utleien/utlånet skal ikke medføre kostnader for kommunen. Det fastsettes en leiepris som
tilsvarer alle faste og variable kostnader, unntatt lønnskostnader. For biler og
anleggsmaskiner betales en fast kilometerpris.
5. Leietaker/låntaker må dokumentere at han/hun har sertifikat eller på annen måte er
kvalifisert til å bruke utstyr, eller evt. skaffe kvalifisert person.
6. Leietaker/låntaker plikter straks å melde fra om evt. skade på/ mangel ved materiellet.
Leietaker/låntaker er økonomisk ansvarlig for skade på materiellet som ikke er forårsaket av force
majeure og for egenandelen ved ansvarsskade forårsaket av motorvogn. Egenandelen er begrenset
oppad til den til enhver tid gjeldende egenandel på forsikringer for Vennesla kommune.

Vedlegg 2 – Regler for flyttegodtgjørelse
1. Fellesbestemmelser
Flyttegodtgjørelse kan tilstås når utgiftene ved flyttingen er så vidt store at de vil være av betydning
for om arbeidstakeren kan tiltre stillingen. Flytting innen egen kommune godtgjøres ikke.
Flyttegodtgjørelse skal i utgangspunktet kun tilstås heltidsansatte. Ved tiltredelse av tidsbegrensede
vikariater og engasjementer kan dekning av flytteutgifter vurderes når særskilte grunner taler for det.
2. Bindingstid
Ved tiltredelse i fast, ikke tidsbegrenset stilling, skjer dekning av utgiftene på det vilkår at den ansatte
blir i stillingen i minst to år. Dersom den ansatte slutter tidligere, må flyttegodtgjørelsen
tilbakebetales i sin helhet. Den nyansatte må underskrive erklæring om dette før flyttingen finner
sted.
3. Beregningsgrunnlag
Kommunen dekker legitimerte transportutgifter for flyttegods tilsvarende 50 % av de til enhver tid
gjeldende satsene i Statens flytteregulativ. Ut over dette kan det også søkes om å få dekket
legitimerte reiseutgifter til den nyansatte og den husstanden som vedkommende forsørger.

Den nyansatte plikter å oppgi eventuelle andre ytelser til flyttehjelp som mottas i forbindelse med
flyttingen. For eksempel dersom medlem av samme husstand mottar godtgjørelse fra annen
arbeidsgiver. En slik godtgjørelse vurderes, og vil som hovedregel komme til fradrag i kommunens
godtgjørelse.
4. Fremsendelse av søknad og flytteregning
Søknad om godtgjøring bør som hovedregel fremmes før flyttingen finner sted. Seksjons- eller
enhetsleder vurderer søknaden og påfører hvorvidt den anbefales eller ikke. Deretter fremmes
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søknaden for rådmannen som avgjør saken. Flyttegodtgjørelsen må dekkes av den aktuelle seksjon
eller enhets budsjett. Dersom den nyansatte ønsker det, kan et passende forskudd anvises.
Flytteregning med kvitteringer skal sendes seksjonen eller enheten senest innen 3 måneder etter at
flyttingen er avsluttet.

Del 2 – Permisjonsreglement
§ 1 Reglementets virkeområde og generelle bestemmelser
§ 1.1 Reglementets formål.
Formålet med dette reglement er at det skal legges til rette for en lik og ensartet praksis i forbindelse
med alle permisjoner som gis i Vennesla kommune.

§ 1.2 Virkeområde.
Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold i Vennesla kommune, jf.
Hovedtariffavtalen § 1. Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse.
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§ 1.3 Avgjørelsesmyndighet/delegasjon.
Rådmannen er i henhold til delegasjonsreglementet i Vennesla kommune delegert all myndighet i
permisjonssaker. Avgjørelsesmyndighet i forbindelse med permisjonssøknad fra rådmannen er tillagt
kommunestyret. Kortere velferdspermisjoner avgjøres av ordføreren.
Ingen kan innvilge seg selv permisjoner. Rådmannen kan delegere sin myndighet i disse sakene
videre i administrasjonen.
Enhetsledere/seksjonssjefer kan innvilge permisjoner for inntil 6 måneder. Permisjoner over 6
måneder skal avgjøres av rådmannen

§ 1.4 Fremgangsmåte ved søknad om permisjon.
En søknad om permisjon skal alltid fremmes skriftlig overfor nærmeste leder.
Søker må også nøye angi grunnlaget for den permisjon som det søkes om og henvise til aktuell
hjemmel i reglementet. Til fremming av permisjonssøknad brukes standard søknadsskjema, se
vedlegg 1.
Søknaden skal avgjøres av vedkommende myndighet uten ugrunnet opphold.
Avgjørelse av vedkommende avgjørelsesmyndighet jf. reglementets § 1-3. er endelig.

§ 1.5 Feriepenger ved permisjon.
Lønnet permisjon medregnes i feriepengegrunnlaget.

§ 1.6 Pensjonsmedlemskap.
Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn opprettholder sitt pensjonsmedlemskap.
Utover dette følges innmeldingsreglene til det enkelte pensjonsselskap.

§ 2 Permisjon for utføring av tillitsverv/ombud
Definisjon
Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov, herunder
domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne, og som vedkommende ikke kan nekte å ta imot med mindre
det foreligger særlige fritaksgrunner.
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§ 2.1 Offentlige tillitsverv og ombud.
Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 12 dager/datoer pr. år for å utføre offentlige
tillitsverv. Det forutsettes at arbeidstaker må søke om å få beholde sin lønn. Det forutsettes også at
tillitsvervet ikke kan gjennomføres utenfor arbeidstid, jf. Hovedtariffavtalen § 14.1.
Dersom tillitsvervet medfører særskilt godtgjøring, kan kommunen gjøre fradrag for dette beløp. Det
skal likevel ikke gjøres fradrag for møtegodtgjøring og diettgodtgjøring.
Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på heltid,
innvilges permisjon uten lønn for valgperioden.
Muligheten til å få lønnet permisjon for arbeidstaker gjelder også om vervet utøves i en annen
kommune enn arbeidsgiverkommunen.

§ 2.2 Politisk arbeid - nominasjonsmøter
Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg, eller
kommunevalg innvilges permisjon med lønn.

§ 2.3 Tillitsverv/stilling i arbeidstakerorganisasjoner
I den utstrekning det er påkrevet, får tillitsvalgte permisjon med lønn for å utføre sine funksjoner, jf.
Hovedavtalen, Del -B § 3-4. Arbeidstaker som velges/tilsettes til fastlønnet tillitsverv i
organisasjonens sentrale eller distrikts fylkesorganer, eller ansettes som funksjonær i sin
organisasjon innvilges permisjon.

§ 2.4 Permisjonsregler for tillitsvalgte
Det vises i denne forbindelse til Hovedavtalen del B § 3-5:
Ved deltakelse i lokale og sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn. Valgte medlemmer av
vedtektsfestede sentrale og distrikts/fylkesorganer innvilges permisjon med lønn inntil 12
arbeidsdager pr. år. Ved opplæring som har betydning for arbeidstakernes funksjon som tillitsvalgt,
kan permisjon med hel eller delvis lønn innvilges, Jf. Hovedavtalen del C § 3-4

§ 2.5 Permisjon ved andre tillitsverv.
Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon med
hjemmel etter denne paragraf, med eller uten lønn. Dette kan også omfatte kurs når kurset har
betydning for vedkommende arbeide med å fremme funksjonshemmedes interesser.
Kommunen kan etter en konkret vurdering også innvilge permisjon for utførelse av andre tillitsverv.
En slik permisjon kan etter en konkret vurdering innvilges med eller uten lønn.
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§ 2.6 Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget har rett til å få fri og økonomisk godtgjørelse i
samsvar med Arbeidsmiljøloven Kap. 6. § 6-5 og Kap. 7. § 7-4.

§ 3 Permisjon ved overgang til ny stilling/annet arbeid
§ 3.1 Permisjon ved overgang til ny stilling.
Det gis som hovedregel ikke permisjon ved overgang til ny stilling. Permisjon kan likevel vurderes
dersom det dreier seg om et vikariat/engasjement som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er
til nytte for arbeidsgiver.
Permisjoner som følger av IA-avtalen, behandles særskilt.
Permisjon bør ikke gis for mer enn inntil 1 år om gangen.

§ 3.2 Permisjon etter 7 års sammenhengende tjeneste i Vennesla kommune.
Etter 7 års sammenhengende tjeneste i kommunen, gis det normalt rett til inntil 1 års permisjon uten
lønn. Retten til en slik permisjon må tas ut under ett.
Permisjon etter 1 ledd gis ikke direkte etterfulgt av annen fulltids permisjon. Det er en forutsetning at
tilfredsstillende vikar kan skaffes, eller at det kan løses ved midlertidige omdisponeringer slik at
tjenestetilbudet kan opprettholdes på en forsvarlig måte.

§ 3.3 Permisjon i forbindelse med tjenestegjøring som
dommerfullmektig/forskning m.m.
Det kan innvilges permisjon i inntil 2 år for arbeidstakere som tjenestegjør som dommerfullmektig.
Ansatte kan gis begrenset permisjon for å arbeide med forskning innen sitt fagområde. Det er en
forutsetning at forskningen skjer i tilknytning til en forskningsinstitusjon.
Det kan også gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstakere
mellom kommuner, fylkeskommuner, KS og Stat.

§ 3.4 Permisjon i forbindelse med hjelpetiltak i utviklingsland i offentlig
regi.
Ansatte kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeide i norsk offentlig hjelpetiltak i
utviklingsland o.l.

§ 3.5 Arbeidstakeres deltakelse i hjelpekorps.
Arbeidstaker som er knyttet til hjelpekorps, kan innvilges permisjon med lønn i forbindelse med
oppdrag for hjelpekorpset.

§ 4 Permisjon ved sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, omsorg i
hjemmet og tvungen verneplikt
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Det vises til Folketrygdloven Kap.3, Arbeidsmiljølovens Kap.12 og Hovedtariffavtalens Kap.l § 8 og 9.

§ 4.1 Sykepermisjon
Egenmelding ved sykdom kan benyttes inntil 8 kalenderdager om gangen og inntil 24 enkeltdager
pr.12 mnd.
Sykefravær utover 52 uker. Dersom en ansatte fortsatt er syk etter 52 uker, må det avtales skriftlig
med arbeidsgiver om tidspunkt for en eventuell retur til stillingen. Avtalen må inngås i god tid før 52
uker er gått jf. rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Normalt beholder den ansatte
stillingen i et år, etter at sykemeldingen er avsluttet.
Avgjørelsesmyndigheten ligger hos rådmannen etter påtegning fra kommunalsjef/enhetsleder.

§ 4.2 Permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon
Permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel blir gitt i overensstemmelse med
Arbeidsmiljøloven § 12. Rett til lønn er regulert i Folketrygdloven Kap. 3A f.f. og Kap. 3B (Tidskonto),
og Hovedtariffavtalen Kap l § 8.
Søknad om foreldrepermisjoner skal gis skriftlig i god tid før arbeidstakeren går ut i permisjon til
nærmeste overordnede.
Adoptivforeldre har rett til 2 ukers permisjon med full lønn i forbindelse med omsorgsovertakelse.
Dette gjelder ikke stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Jf. Hovedtariffavtalen Kap. 1, §
8,3,5.
I forbindelse med fødsel har far rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, for å bistå moren, jf.
Hovedtariffavtalen Kap. 1 § 8.3.5.
Foreldrepenger forbeholdt faren hjemles i Folketrygdloven Kap 14 (§§ 14-10 og 14-19) og
Arbeidsmiljøloven Kap. 12 § 12-5, samt HTA Kap l. §.8.3.5.

§ 4.3 Amming.
Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn, jf.
Hovedtariffavtalen § 8.3.4.

§ 4.4 Rett til redusert arbeidstid.
Det gis rett til redusert arbeidstid i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven Kap. 10 § 10-2,
punkt 4.
Arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få
redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten
vesentlige ulemper for virksomheten. Arbeidstaker skal søke skiftelig om dette snarest.
Avgjørelsesmyndigheten ligger hos rådmannen etter påtegning fra enhetsleder.

§ 4.5 Permisjon – barn og barnepassers sykdom
Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år har rett til 10 dagers permisjon med lønn pr.
kalenderår for nødvendig tilsyn av barnet når det er sykt eller dersom den som har det daglige
tilsynet med små barn er syk. Inntil 15 dager dersom vedkommende har omsorgen for mer enn 2
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barn. Jf. bestemmelsene i Folketrygdloven Kap.3 § 3-22, Aml. § 12-9 og Hovedtariffavtalen Kap. 1, §
8-4.

§ 4.6 Verneplikt/Repetisjonsøvelser
Det vises til Hovedtariffavtalens Kap. l § 9. Bestemmelsene omfatter vilkårene for lønn under
avtjening av verneplikt. Lønningens størrelse er avhengig av forsørgelsesbyrde.

§ 5 Utdanningspermisjoner
§ 5.1 Grunnutdanning.
Førstegangs utdanning som fører fram til yrkeskompetanse.
Arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt i Vennesla kommune
de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organisert
utdanningstilbud
Utdanning utover grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til
permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevante etter- og
videreutdanning.
Permisjon kan likevel ikke kreves hvis det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging
av drift og personaldisponeringer. For videre utdyping vises det til Arbeidsmiljøloven § 12-11

§ 5.2 Etterutdanning.
Kortvarig faglig ajourføring som forutsetter gjennomført grunnutdanning, men ikke fører fram til
eksamen og studiepoeng.
Det kan gis permisjon med eller uten lønn når utdanningen skjer som følge av de behov som
Vennesla kommune til enhver tid har for å følge utviklingen innenfor det aktuelle fagområde.

§ 5.3 Videreutdanning.
Kompetansegivende utdanning som bygger på grunnutdanning. Avsluttes med formell evaluering
som gir studiepoeng.
Det kan gis permisjon med eller uten lønn når utdanningen tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren
p.g.a utviklingen innefor det aktuelle fagområde.

§ 5.4 Permisjon i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte
Det vises i denne sammenheng til Hovedavtalens del B § 3-6 som regulerer permisjonsretten med og
uten lønn.

§ 5.5 Permisjon ved eksamen.
I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt 2
lesedager for hver eksamen. Eksamensform som varer mer enn 3 dager, skal drøftes med
arbeidsgiver. Jf. Hovedtariffavtalen § 14-4.
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Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeide de 2 dagene umiddelbart før
eksamen, og at faget har betydning for arbeidsgiver.

§ 5.6 Plikttjeneste - Bindingstid/refusjon.
Plikttjeneste kan bare pålegges dersom kommunen yter økonomisk stønad i form av lønn, stipend,
utgiftsdekning o.l.
Med plikttjeneste mener man den tid arbeidstakeren forplikter seg til å gjøre tjeneste i kommunen
etter endt utdanning.
Plikttjeneste skal pålegges dersom det blir gitt stønad som svarer til minst 2 brutto månedslønner.
Bindingstiden er 2 år for permisjoner over 1 år og 1 år for permisjoner til og med 1 år. Slutter
arbeidstakeren før bindingstiden er ute, skal godtgjørelsen betales tilbake til kommunen, helt eller
delvis i forhold til tjenestetiden.
Avgjørelsesmyndighet etter denne bestemmelse er lagt til rådmannen.

§ 6 Velferdspermisjoner
§ 6.1 Rammer for velferdspermisjoner.
Velferdspermisjoner med lønn etter bestemmelsene i dette kapittelet kan maksimalt gis for til
sammen 12 dager i løpet av et kalenderår med lønn. Fri utover 12 dager, men inntil ett år gis uten
lønn. For bestemmelsene i §§ 6-3 og 6-4 gjelder ikke begrensningene i første ledd.

§ 6.2 Alvorlig sykdom i nærmeste familie.
Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie kan det gis permisjon med inntil 5 dager med lønn. I spesielle
tilfeller kan rådmannen fatte vedtak utover de begrensningene i reglementet, jf. Aml § 12-10.
Med nærmeste familie menes i dette reglement: Ektefelle/samboer/partner, foreldre, besteforeldre,
egne barn, fosterbarn, fosterforeldre, og andre som står vedkommende arbeidstaker nær.

§ 6.3 Ved dødsfall.
Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær kan det innvilges
permisjon med inntil 3 dager med lønn. Eventuelle reisedager kommer i tillegg i den grad det er
nødvendig. I spesielle tilfeller kan rådmannen fatte vedtak utover begrensningene i reglementet.
(Nærmeste familie m.m. se. § 6-2.andre ledd)

§ 6.4 Tilvenning av barn i barnehage/første skoledag (SFO)
For tilvenning av barn i barnehage/ daginstitusjon/ dagmamma innvilges permisjon med lønn inntil 3
dager pr. år.
For følge den første skoledagen (SFO) innvilges permisjon med lønn inntil 1. dag pr. år.
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Forutsetning for å gi permisjon er at begge foreldrene er i arbeid eller at vedkommende arbeidstaker
er eneforsørger. Det må også være nødvendig at vedkommende må være tilstede.
For nattevakter som er på arbeid natten før tilvenning gjelder de samme reglene.

§ 6.5 Eget bryllup/partnerskap/konfirmasjon
I forbindelse med inngåelse av ekteskap/partnerskap innvilges en dags permisjon med lønn. Det er
en forutsetning at permisjonsdagen tas ut bryllupsdagen eller den påfølgende dag, dersom denne er
arbeidsdag. Når arbeidsdag faller på konfirmasjon til egne barn/fosterbarn innvilges permisjon med
lønn.

§ 6.6 Deltakelse i idrettsarangementer.
Ved deltakelse i internasjonale mesterskap, verdensmesterskap, De olympiske leker, eller
landskamper gis det permisjon med lønn i inntil 5 dager.
For deltakelse i finale i norgesmesterskap kan det gis permisjon med lønn i inntil 2 dager.
Første og andre ledd gjelder tilsvarende for ledere og trenere.
Det er en forutsetning for permisjon at vedkommende arbeidstaker deltar fra en idrettsgren eller et
forbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Arrangører/med-arrangører.
En slik permisjon kan etter en konkret vurdering innvilges med eller uten lønn.
Avgjørelsesmyndighet etter denne bestemmelse er tillagt rådmannen.

§ 6.7 Høytidsdager.
For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender kan det
gis inntil 2 dager permisjon pr. kalenderår med lønn.
Denne bestemmelsen gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.

§ 6.8 Andre velferdspermisjoner.
Permisjon med/uten lønn kan også innvilges for andre velferdspermisjoner dersom arbeidsgiver etter
en vurdering finner det rimelig.

§ 6.9 Legebesøk m.m.
Undersøkelse hos lege, tannlege, fysioterapeut, optiker, m.m. skal så langt som mulig legges til
fritiden. Dersom dette ikke er mulig kan det innvilges permisjon med lønn.
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Vedlegg 1
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Rekrutteringsprosedyre - Ledere har ansvar for at denne rutinen følges

1

Hva

Ansvar/utførelse

Behovet for ansettelse skal alltid drøftes med plasstillitsvalgt.

Leder

Leder fyller ut jobbanalyse etter fast mal som ligger på Compilo. Jobbanalysen
danner grunnlaget for innholdet i annonsen, som videre er bindende for den
videre prosessen. Det er derfor viktig at jobbanalysen er spesifikk knyttet til
kvalifikasjonskravene for stillingen og arbeidsoppgavene som skal utføres.
Jobbanalysen sendes ansvarlig rådgiver i organisasjonsseksjonen for
utarbeidelse av forslag til annonse.
2

Før utlysning:
Ansvarlig rådgiver i organisasjonsseksjonen sjekker med IA-konsulent om det er
ansatte som har behov for omplassering av helsemessige årsaker. Må være
kvalifisert til stillingen.

3

Før utlysning:
Ansvarlig rådgiver/Leder sjekker liste over ansatte som ønsker økt stilling.
Etter dialog med rådgiver tar Leder kontakt med aktuell(e) ansatt(e), eventuelt
vedkommendes leder. Egnethet og erfaring vurderes. Vedkommende må være
kvalifisert for stillingen.

Rådgiver

Rådgiver / Leder

Sekretær

Rådgiver er ansvarlig for å gi melding til sekretær i helse og omsorg hvis ansatte
på deltidslista øker fast stilling. Sekretær i helse og omsorg er ansvarlig for å
oppdatere deltidslista.
4

Rådgiver
Forslag til annonse utarbeides for drøfting i ansettelsesutvalget i Webcruiter.
Før annonsen publiseres må dato for intervju og videre prosess fastsettes.
Det må diskuteres hvorvidt annonsen skal publiseres i flere kanaler.
Organisasjonsseksjonen er ansvarlig for publisering.

5

Ved publisering opprettes det automatisk en sak i Public 360. Saksansvarlig er
rådgiver i organisasjonsseksjonen - Leder gis tilgang til saken i Public 360.

6

Innkomne søknader registreres elektronisk i Webcruiter/Public 360.
Søknad/CV er unntatt off. fram til søknadsfristens utløp.

8

Utvidet søkerliste blir gjort tilgjengelig i Webcruiter etter søknadsfristens utløp.
Ansettelsesutvalget er selv ansvarlig for å gjennomgå søkerlisten.
Offentlig søkerliste sendes til alle hovedtillitsvalgte.

Sekretær

Ansettelsesutvalget
Konsulent/
sekretær
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Hva

Ansvar/utførelse

9

Arbeidsgiver foretar utvelgelse av kandidater til intervju etter drøftinger med
hovedtillitsvalgte.

Ansettelsesutvalget

10

Ansvarlig i org.seksjonen må påse at status på innkalte kandidater loggføres i
Webcruiter. Endringer i status må også oppdateres fortløpende.

Rådgiver

11

Leder er ansvarlig for å innkalle kandidater til intervju per telefon.
Leder
Ved innkalling må leder informere om at originale attester og vitnemål skal tas
med til intervju, hvor intervjuet skal være, og hvem som er tilstede under
intervjuet.
Bekreftelse på innkalling sendes per e-post (se standardmail i Compilo).
Mail med oversikt over kandidater som er innkalt sendes til ansvarlig rådgiver i
organisasjonsseksjonen.

12

Ansvarlig i org.seksjonen vurderer å sende ut informasjon om
prosessen/foreløpig avslagsbrev til kandidater som ikke er innkalt til intervju

12

Ansvarlig rådgiver informerer Servicetorget om hvem som er innkalt til intervju,
samt tidspunkt for intervjuene og sted.
Leder utfører referansesjekk etter mal for referanseintervju.
Leder

13

Ansvarlig i
org.seksjonen

Oppsummering av kandidatene og leders anbefaling skrives i eget skjema (se
skjema for referanseintervju i Compilo). Dette sendes til ansettelsesutvalget.
Ansvarlig rådgiver lagrer dokumentet i ansettelsessaken i Public 360.

Rådgiver

14

Protokoll fra tilsettingsmøte skal skrives i Public 360 av
organisasjonssjef/rådgiver.

Leder /
Rådgiver

15

Leder er ansvarlig for å gi tilbakemelding til kandidater som har vært til intervju
(telefon eller e-post). Kandidaten(e) som tilbys stillingen skal alltid få
tilbakemelding per telefon.

Leder

16

Tilsettingsbrev og arbeidsavtale (egne maler) skrives i Public 360:
 For stillinger i helse og omsorg:
Ansvarlig sekretær i helse og omsorg
 For øvrige stillinger:
Ansvarlig konsulent i organisasjonsseksjonen

17

18
19

Sekretær /
konsulent

Arbeidsavtalen skal merkes med saks- og dokumentnummer. Arbeidsavtalen
sendes ut i to eksemplarer. Ved nyansettelse skal taushetserklæring, ITreglement, egenerklæringsskjema for tuberkulose og skjema for
ansiennitetsberegning sendes sammen med tilsettingsbrev og arbeidsavtale.
Når arbeidsavtalen kommer signert i retur, skal den registreres som innkommet Arkiv
dokument på ansettelsessaken i Public 360. Registreres på
Leder/avdelingsleder, med kopi til ansvarlig rådgiver i org.seksjonen. Arkivet
oppretter personalmapper når søker tar imot stilling.
For stillinger med krav om politiattest: Leder er ansvarlig for at politiattest er
Leder
mottatt og kontrollert/vurdert før oppstart i stillingen.
Rådgiver har ansvar for å gi beskjed til hhv. konsulent i org.seksjonen / sekretær Rådgiver
i helse og omsorg så snart kandidat skriftlig har tatt imot stilling.
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Hva

Ansvar/utførelse

20

Ansvarlig konsulent/sekretær sender ut mail til øvrige søkere med beskjed om
at stillingen er besatt. Mail overføres automatisk til Public.

21

Ansvarlig sekretær avslutter og arkiverer saken i Webcruiter.
Ansvarlig rådgiver i organisasjonsseksjonen avslutter saken i Public.

Konsulent/
sekretær
Sekretær /
rådgiver
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/04319-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Arbeidet med heltidskultur i Vennesla kommune
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
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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
- 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.
2.
3.
4.
5.

Motivere ansatte til å jobbe flere helger, gjennom innføring av bonustrapp ordning
Innføring av ulike turnusordninger
Innføring av årsplan hvor det legges inn planlagt fravær som ferier, kurs og stipulert sykefravær
Kombinere stillinger i for eks. skole/barnehage med stillinger i helse og omsorg
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. Planog 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- og
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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
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NYHETER

Fædrelandsvennen
Fredag 22. februar 2019

HEL- ELLER DELTID?

Begge airbagene skal ha blitt
utløst da bilen krasjet i en
lyktestolpe. FOTO: MORTEN
BOSWARVA

LILLESAND

Bil kolliderte
med lyktestolpe
●●Én person ble torsdag tatt
med av ambulanse for sjekk
etter at en bil kolliderte med
en lyktestolpe. Klokka 11.07
fikk politiet melding om at en
bil hadde kjørt inn i en lyktestolpe ved Møglestu. – En person tas med av ambulanse for
sjekk. Det ser ikke ut til å være
alvorlige skader, opplyste operasjonsleder ved Agder politidistrikt. VTS er varslet for å
ta seg av lyktestolpen. Klokka
12.10 meldte politiet at det ble
en kortvarig stans i trafikken
mens bilbergingen pågikk.
MADS OMMUNDSEN

Ved enhet for hjemmetjenester, som holder til i Vennesla omsorgssenter, søker man etter tre ansatte som kun skal jobbe hver tredje helg. FOTO:
KJETIL NYGAARD/MONTASJE

Havari på E 39

Aksepterer ikke nye faste
stillinger på 17 prosent
Vennesla kommune har lyst
ut faste stillinger på 17
prosent. – Helt uakseptabelt,
sier varaordføreren.
VENNESLA
– Jeg hoppet i
stolen da jeg så
dette, sier varaordfører Berit
Kittelsen (Ap)
til Fædrelandsvennen.
Gjennom sine 32 år som politiker for Arbeiderpartiet har hun
vært en aktiv forkjemper for heltidskulturen. Men da hun tilfeldigvis så at kommunen søkte etter tre
faste ansatte i 17 prosent stilling,
ble hun svært overrasket.
– Folk skal ha jobber de kan leve av. Dette er stikk i strid med alt
jeg har stått for hele mitt politiske
liv, sier Kittelsen.
TRE STILLINGER
Stillingene som nå er lyst ut er tre
reine helgestillinger som helsefagarbeider i enhet for hjemmetjenester. De har altså en stillingsbrøk på 17 prosent og innebærer
arbeid hver tredje helg. For øvrig
er det også lyst ut to studentstillinger med samme stillingsbrøk.
– Dette er stikk i strid med alle
signaler vi politikere har sendt ut.
Vi har et klart ønske om at man

MANDAL

skal ha fulle stillinger, mener Kittelsen.
Hun gikk rett til rådmannen.
– Jeg ba om en forklaring, og poengterte at den forklaringen bør
være mer enn god, forteller varaordføreren.
KOMMUNEN BEKLAGER
Rådmann Svein Skisland henviser til organisasjonssjef Heidi Engestøl, som har jobbet mye med å
øke deltidsstillingene i Vennesla
de siste årene.
– Cirka 50 helsefagarbeidere som jobber deltid innen helse- og omsorgssektoren ønsker
høyere stilling.
Ingen av dem ønsket disse vaktene. Vi må bare
beklage at det
da må lyses ut små stillinger, sier
Heidi Engestøl.
I 2018 var det totalt 90 deltidsansatte som ønsker større stilling.
71 av disse jobber innen helse- og
omsorgssektoren.
– Vi jobber hardt med å få alle
våre fast ansatte opp i høyere stillingsprosent. I 2014 var det 100 ansatte som jobbet fulltid i helse- og
omsorgssektoren. I 2018 var tallet
186. Det er vi godt fornøyde med,
men jobber videre med å øke tallet ytterligere, sier Engestøl.

UTFORDRINGER I HELGENE
Organisasjonssjefen forteller at
de hele tiden vurderer tiltak for
å få ansatte til å jobbe mer helg.
Det vil føre til flere stillinger med
høyere stillingsprosent.
– I dag jobber noen langvakter hver fjerde helg, de fleste hver
tredje helg, mens noen jobber annenhver helg gjennom en frivillig
ordning som gir litt ekstra betalt.
Vi som arbeidsgiver har mulighet
til å tvinge ansatte til å jobbe annenhver helg, men da svarer enkelte tillitsvalgte at man vil miste
ansatte til kommunene rundt, siden ingen andre har den ordningen. Men vi ser på muligheter til
å for eksempel få ansatte til å jobbe to-tre ekstra helger i året, sier
Engestøl.
– Vi tar inn en del studenter også, og da forsøker vi å rekruttere
dem i høyere stillinger seinere.
Men i forhold til tjenestene er det
begrenset hvor mange studenter
vi kan ta inn, så derfor søkes det
etter helsefagarbeidere også, legger hun til.

ner kommunen i enda større grad
må belønne ansatte som ønsker å
jobbe flere helger.
– Her har vi flere som jobber
hver tolvte helg i tillegg. Altså fire helger ekstra i året. Da økes prosenten, og man slipper å ha flere
ansatte i små stillinger. Det hjelper
ikke å øke stillinger i uka dersom
man må ansette folk i små stillinger til å jobbe kun i helga, sier han.
– Er tvungen jobbing annenhver
helg et alternativ?
– Nei. Det ville kanskje løst alle verdens problemer, men det er
jo ikke vits å gå rett i krigen. Man
bør heller se på flere løsninger for
å belønne ansatte som kan tenke
seg å jobbe mer enn hver tredje
helg, svarer han.

MÅ JOBBE MER HELG
Venstre-politiker
Oddbjørn Hagen, som selv er
enhetsleder for
hjemmetjenester i Songdalen
kommune, me-

Helse- og omsorgssektoren i Vennesla kommune

TEKST: KJETIL NYGAARD
kjetil.nygaard@fvn.no

FAKTA

●●482 ansatte
●●342 årsverk
●●71 prosent stilling i snitt
●●Kilde: Vennesla kommunes årsrapport 2018

●●E 39 var ved 19-tiden onsdag kveld stengt i et felt ved
Valand på grunn av berging av
en havarert lastebil. Klokken
20.45 kom det melding om
at vogntoget var flyttet og at
trafikken igjen gikk som normalt. FVN.NO

Rettelse
●●I saken i pairavisen torsdag 21. februar om honorar
i Cultiva, er Bjarte Vestøl et
sted i artikkelen omtalt som
representant for Ap. Det er
feil. Han sitter i rådsforsamlingen for Frp.

FOTO: 03811-TIPSER

BYKLE

Barn hentet av
luftambulanse
●●– Jeg kan bekrefte at en person som ble skadet i bakken
ble fraktet til sykehus i ambulansehelikopter, opplyser
daglig leder Sture Christian
Bodahl-Pilegård i Hovden Alpinsenter.
Etter det Fædrelandsvennen kjenner til var det snakk
om ei ung jente. Klokken 22.10
onsdag kveld opplyste Sørlandet sykehus Kristiansand at
jenta ikke hadde pådratt seg
skader.
Bodahl-Pilegård sier at de
i år heldigvis har hatt færre
skader enn på samme tid i
fjor. TORBJØRN WITZØE
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HELTIDSKULTUR I VENNESLA KOMMUNE
SAMMENDRAG:
I saken fremmes det forslag til resultatmål for arbeidet med heltidskultur i enhetene
innen helse og omsorg gjeldene for 2018, 2020 og 2022.
Skoler, oppvekstsenter og barnehager blir inkludert i satsingen på heltidskultur ved at
det etableres et forprosjekt. Disse vil også inngå i tertialrapporteringen mht utviklingen
av heltid. Hovedmålet er at Vennesla kommune har en heltidskultur innen 2022.
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget vedtar målsettingene om heltidskultur slik de
fremgår av saken.

Vedlegg:
Utkast til prosjektplan for Årsplan i helse og omsorgsenhetene.
Kartlegging av stillingsstørrelser pr 31.12.17.
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Bakgrunn for saken:
Rådmannen ønsker å forsterke det langsiktige perspektivet på arbeidet med
heltidskultur. Dette er nødvendig for å gi saken prioritet i alle ledd over lang tid, og for å
oppnå de ønskede resultatene.
Fakta som viser utviklingen i helse og omsorgsenhetene:
I 2014 ønsket 124 personer større stilling.
Antallet ble redusert til 57 personer i 2017.
I 2014 hadde enhetene i seksjonen 292 årsverk.
I 2017 økte dette til 335.

I 2014 var det i seksjonen 497 ansatte.
I 2017 var dette redusert til 470.

I 2014 arbeidet 18 % i 100 % stilling.
I 2017 økte dette til 33 % i 100 % stilling. Tilsvarende tall i Kristiansand kommune var på
32%.
I 2014 var prosentandelen hele stillinger av total stillingsmasse på 31 %.
I 2017 økte dette til 46 %.
Rådmannen ønsker mer informasjon om heltidskultur i skoler og barnehager, og tar
derfor initiativ til å starte et forprosjekt. Man ønsker å kartlegge situasjonen og velge ut
innsatsområder for å forsterke heltidskulturen.
Merknader:
Det har som kjent over lang tid vært fokus på uønsket deltid ved helse- og
omsorgsenhetene, jf. den vedlagte tabellen som er datert 31.12.17. Denne viser at
arbeidet har gitt resultater. I oversikten dokumenteres utviklingen tilbake til 31.08.14.
Basert på erfaringen om at arbeidet nytter, ønsker rådmannen nå å forsterke det
langsiktige perspektivet, og invitere til å vedta resultatmål for 2018, 2020 og 2022.
I det vedlagte utkastet til prosjektplan fremmes det forslag til hovedmål og resultatmål
for nevnte periode. Måltallene er beregnet med utgangspunkt i dagens situasjon pr
31.12.17 og erfaringstall for utviklingen tilbake til 2014. Videre er det tatt hensyn til
tiltak som er planlagt gjennomført i 5 årsperioden. Disse fremgår blant annet av
fremdriftsplanen i utkast til prosjektplan.
Målsettingene som inngår i dokumentet gjelder alt arbeidet, som utføres for å innføre
en heltidskultur i helse- og omsorgsenhetene. Disse målsettingene er behandlet i
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prosjektets styringsgruppe/rådmannens drøftingsmøte med organisasjonene, og i
heltidsgruppa/helse og omsorgssjefens møte med enhetsledere og hovedtillitsvalgte.
Forsker Kari Ingstad har definert heltidskultur på følgende måte:
En situasjon der halvparten eller flere av de ansatte som arbeider i turnus, har 100 %
stilling.
Hun påpeker videre at man kan ha svake og sterke heltidskulturer. Det er rådmannens
oppfatning at målsettingene som foreslås i saken vil gi en heltidskultur, men denne vil
være svak. Det må derfor arbeides målbevisst for å fremme heltidskultur også etter
2022.
I tillegg til tiltakene i prosjektplanen, vil det høsten 2018 bli gjennomført
detaljplanlegging av bemanningskontor/ressurssenter med sikte på oppstart i 2019.
Prosjektleder for årsplan har fått forlenget avtale ut året for å gjennomføre dette i
dialog med enhetene.
Organisasjonssjefen har videre engasjert prosjektleder for det tidligere heltidsprosjektet
til å ha en ny systematisk samtale med alle søkerne som er registret på lista over
ufrivillig deltid. Dette sikrer nødvendig og god dialog med ansatte som har ufrivillig
deltid. Informasjonen som fremkommer, vil også bli tilgjengelig for
enhetsledere/tillitsvalgte og ansettelsesutvalg.
Ved flere av enhetene er det gjennomført forsøk med turnus med langvakter. Det er
utfordringer knyttet til dette. Erfaringene er likevel så gode at det ved flere enheter nå
vurderes en utvidelse ved driftsenheter som er egnet for denne type turnus. I denne
sammenhengen legges det vekt på at turnus med langvakter, f.eks. i helgene, gir gode
muligheter for økte stillinger.
I det følgende gjengis målsettingene for arbeidet med heltidskultur i helse- og
omsorgsenhetene de nærmeste 5 årene:
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 100 % stillinger økes til 185
- 55 % av stillingsmassen er hele stillinger
- 40 % av ansatte i helse og omsorgssektoren arbeider i hele stillinger
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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
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse økes til 80 %
- Ufrivillig deltid er redusert til 0.

I forbindelse med at administrasjonsutvalget har behandlet saker om heltid, har det
gjentatte ganger vært gitt uttrykk for at man også ønsker å sette fokus på heltid ved
skoler og barnehager. Rådmannen følger nå dette opp ved å etablere et forprosjekt.
Enhet for Barn og familie og NAV deltar ikke i forprosjektet fordi det stort sett allerede
er etablert 100 % stillinger i disse enhetene.
Ved enhetene i seksjon for helse og omsorg er det særlig to forhold som har vært en
drivkraft og motivasjonsfaktor for ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte:
- optimal kvalitet på tjenestene som leveres til innbyggerne.
- fjerning av ufrivillig deltid
Ved skolene og barnehagene vet vi foreløpig for lite om hva som er behovet hos ansatte
og ledere i forhold til heltidskultur. Vi vet derfor også for lite om hva som er de sterke
motivasjonsfaktorene, og hva som eventuelt hindrer utvikling av en heltidskultur. Ut fra
den informasjonen forprosjektet gir, vil det bli avklart resultatmål og innsatsområder.
Disse vil bli fulgt opp gjennom et hovedprosjekt.
Det rapporteres som kjent generelt på driftsutviklingen til politisk nivå for hver tertial i
driftsåret. Utviklingen innen heltidskultur ved skolene og barnehagene vil inngå i denne
rapporteringen.
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Årsplan i helse- og omsorgsenhetene i Vennesla kommune,
utkast til prosjektplan
Bakgrunn for prosjektet:
Vennesla kommune, vil skape en heltidskultur. Enheter med ansatte i turnus,
planlegger i dag hovedsakelig med turnus i perioder på 6 uker. Ved innføring av
årsplan vil det planlegges over 52 uker, der den enkeltes arbeidstid, ferie, fritid,
eventuelle permisjoner m.m. tilsvarende stillingsstørrelsen legges inn for ett år
frem i tid.
Det vil gi oss større muligheter til å redusere deltid
 Ved at man kan flytte midler fra vikar-, innleie-, og overtidsbudsjett over
til fast lønn .
 Små stillingsandeler kan slås sammen til større stillinger og/ eller
deltidsansatte kan tilbys utvidelse av sin stilling.
Ordningen vil i tillegg gi mer forutsigbarhet for brukeren og bedre
tjenestekvalitet. Brukeren vil få færre ansatte å forholde seg til.
Enhetene vil få bedre oversikt på kompetanse, ferie og høytider
Prosjektet skal etter planen gå over 1 år.
 Det skal utarbeides protokoller i samarbeid med tillitsvalgte, gis
opplæring til ledere/turnusansvarlige på hver enhet, informasjon til
ansatte.
 Fra august 2018 starter halvårsplan (21 uker) i alle enheter.
 Målet etter endt prosjekt, er å være rustet til å kunne starte opp med
helårsplan i alle enheter, fra januar 2019

Målsetning:
Arbeidet med heltidskultur i Vennesla kommune, videreføres nå gjennom
prosjektet årsplan. Høsten 2018 vil vi utrede opprettelsen av
bemanningskontor/ressurssenter.
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Resultatmålene nedenfor, gjenspeiler effekten av kommunens samlede arbeid,
for å etablere en heltidskultur i helse og sosialsektoren.
1.

Hovedmål:
Vennesla kommune har en heltidskultur.
Det normale skal være fulle stillinger, for ansatte med relevant
fagkompetanse. Ingen skal jobbe 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
- Korte vakter
1.2 Resultatmål innen 31.12.2020:
- Antall 100 % 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
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse økes til 80 %
- Ufrivillig deltid er redusert til 0.
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Tiltak:
Halvårsplan innføres i alle enheter fra august 2018
Helårsplan innføres i alle enheter fra januar 2019
Tidlig informasjon til ansatte
 Informasjon ut til alle enhetene, ved at prosjektleder informerer
om årsplan prosjektet, på personalmøter, i alle de ulike enhetene
innen Helse og Omsorg.
Opprette et godt samarbeid med tillitsvalgte, utarbeide protokoller
 Starte tidlig med protokoll utarbeidelse. Prosjektleder innkaller til
drøftingsmøter
 Tillitsvalgte deltar i alle prosesser
Opplæring til ledere/turnusansvarlige
 Turnuskurs med Svein Arne Thrana i august 2017
 Foredrag om heltid av Kari Ingstad i november 2017, for ledere,
tillitsvalgte
 Felles opplæring for ledere og tillitsvalgte i årsplan, ved Birgitte
Engestøl, soneleder i Kristiansand, i januar
 Foredrag om heltid av Kari Ingstad i februar 2018, for ansatte
 To felles opplæringer for enhetene i skriving av årsplan og
gjennomgang av protokoll, i februar ved prosjektleder
 Felles skrive dager i arbeidsperioden, hvor prosjektleder er
tilgjengelig for spørsmål

Kvalitet
 Heltidskultur vil være viktig for fremtidens helse-, og omsorgstjenester.
 Det må legges til rette for fleksible turnusordninger, f.eks. langturnus.
 Det vil gi oss bedre rekruttering av helsepersonell med nødvendig
kompetanse.
 Det vil sikre forutsigbarhet for brukeren og bedre tjenestekvalitet.
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Økonomi
 Det er bevilget et ½ årsverk til prosjektleder
 Enhetene prioriterer arbeid innen for vedtatt budsjettramme

Organisering:
Prosjektet organiseres i ei styringsgruppe som har overordnet ansvar. I tillegg
deltar prosjektleder på månedlige møter i heltidsgruppa og turnusgruppa, som
er en samarbeidsarena med enhetene. Framdrift og gjennomføring koordineres
av prosjektleder.
 Styringsgruppa har et overordnet ansvar for prosjektet:
- er en arena for medbestemmelse
- den har ansvar for fremdrift og måloppnåelse
- sikre forankring blant ansatte, verneombud og tillitsvalgte
Sammensetning:
 Rådmannen har sammen med kommunalsjefene månedlige
drøftingsmøter med hovedverneombudet og de hovedtillitsvalgte.
Styringsgruppefunksjonen legges til dette møtet.
 Heltidsgruppa
 Drøftingsgruppe
 Medvirkning fra tillitsvalgte
 Prosjektgruppa
 Arbeidsgruppe, for de tekniske detaljene rundt årsplan.

Prosjektleders oppgaver






Legge frem saker for styringsgruppen, heltidsgruppen, turnusgruppen
Sørge for at fremdriftsplanen følges
Motivere ledere og ansatte
Sørge for et godt samarbeid med tillitsvalgte
Holde fokus på måloppnåelse
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Fremdriftsplan
1.

Møter i heltidsgruppa hver måned

Første møte
20.09.17

2.

Møter i turnusgruppa 1 gang pr. mnd., før heltidsgruppa,
tettere møter ved behov. Ingen beslutningsmyndighet

Første møte
26.09.17

3.

Opprette kontakt med Fusa/Fjell, Kristiansand kommune.

September

Høste erfaringer
4.

Starte arbeid med protokoll

September

5.

Informasjon/besøk på alle enhetene.

Oktober november

Hva er årsplan
6.

Foredrag heltidskultur – Kari Ingstad (deltakere: ledere/alle
tillitsvalgte, verneombud) Presentere fremdriftsplan
årsplanprosjektet

15 november

7.

Opplæring av turnusansvarlige/ledere over 2 halve dager

Januar/februar

Opplæring turnusgruppa, slik at de kan fungere som
superbrukere på egen enhet.
8.

Opplæring av enhetsledere, ledere og tillitsvalgte i årsplan

26.januar

v/ Birgitte Engestøl (soneleder i Kristiansand)
9.

Hovedprotokoll underskrives seinest

31. januar

10.

«ønskeskjema sendes ut til de ansatte»

2. februar

11.

Opplæring av tillitsvalgte i turnusprogram + gjennomgang av
protokoll til ledere og tillitsvalgte, v/Prosjektleder

05. februar

12.

Kurs for ansatte med Kari Ingstad, Heltid

15. februar

13.

Innlevering av ønskeskjema

22. februar

14.

Ferdig drøfta bemanningsplan med tillitsvalgte

Innen 28.
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Fortsettelse fremdriftsplan

februar

15. 15.

Møte
mellom
og tillitsvalgte
for gjennomgang
av fra de
Møte
mellom
lederleder
og tillitsvalgte
for gjennomgang
av «ønsker»
«ønsker»
fraenhet
de ansatte på hver enhet
ansatte
på hver

Innen
2. mars
Innen
2 mars

16.

Siste frist for å underskrive protokoll på hver avdeling
Siste frist for å underskrive protokoll på hver avdeling

2 mars
2. mars

17.

Oppstart turnusskriving

Innen 5 mars

18.

Turnusutkast ut til de ansatte og tillitsvalgte

Innen 16 april

19.

Frist for innlevering av turnusutkast, forslag til endringer

30 april

20

Nytt turnusutkast leveres tillitsvalgte til endelig godkjenning

Senest 25. mai

21.

Endelig turnus klar, godkjent av TV, utleveres ansatte

Seinest 11 juni

22.

Oppstart halvårsplan

13.aug. 2018

23.

Evaluering halvårsplan på seksjonsmøte

August

24.

Oppstart helårsplan

07.01.2019

25.

Avklare løsning for årshjul. Helse og oms.sjefens stab etablerer
en arbeidsgruppe. Avklarer bruksområde, oppgavefordeling.

Oppstart fra 2019

16.

Vennesla 27.02.18
Birte Mønsted
Prosjektleder
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

19/00757-1
032/---/&24
Heidi Engestøl

Saksgang
Arbeidsmiljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Plan- og økonomiutvalget

Møtedato
19.03.2019
19.03.2019

ARBEIDET MED HELTIDSSTILLINGER - HVORDAN FÅ STØRRE STILLINGER
SAMMENDRAG:
Skriv inn sammendrag her.
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og økonomiutvalget tar saken til orientering

Bakgrunn for saken:
Arbeidet med å etablere en heltidskultur i Vennesla kommune har pågått over en lang
periode. I kommuneplanen for 2018 – 2030 er det vedtatt at hele stillinger skal være det
normale.
Det har skapt reaksjoner når man likevel, i enkelte tilfelle, lyser ut små
stillinger/helgestillinger. Rådmannen har forståelse for dette og synes det er beklagelig å
tilby våre ansatte så små stillinger.
Rådmannen legger med dette fram en sak til orientering for å forklare bakgrunnen for
hvorfor det enkelte ganger lyses ut små stillinger.
Det å lage en turnus er komplisert. Både Arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og lokale
avtaler regulerer arbeidstid for ansatte.
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Hvorfor lyser vi ut helgestillinger ?
Så lenge ansatte arbeider hver tredje helg, a 7,5 times vakter vil ikke turnusen gå opp
med bare hele stillinger. Vi vil ikke få dekket 7 dager i uka med kun hele stillinger.
Vi har i eksempelet nedfor forsøkt å forklare dette.

Eksempel på en bemanningsplan:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
4 dag
4 dag
4 dag
4 kveld
4 kveld
4 kveld
1 natt
1 natt
1 natt

Torsdag
4 dag
4 kveld
1 natt

Fredag
4 dag
4 kveld
1 natt

Lørdag
4 dag
4 kveld
1 natt

Søndag
4 dag
4 kveld
1 natt

For å dekke helgene der ansatte arbeider hver 3. helg må vi med denne
bemanningsplanen ha 9 personer på vakt pr helg, og totalt 27 personer for at alle
helgene skal være dekket. Dersom alle disse 27 personene skal arbeide heltid vil ikke
dette gå opp.
Til denne turnusen har vi for eksempel 22 ansatte for å dekke. Altså mangler vi 5
personer for å få dekket helgene. Dersom vi skulle tilby alle disse 5 personene fulle
stillinger ville vi være overbemannet tilsvarende differansen behovet og full stilling, ca
75 % stilling pr ansatt.
Førsteamanuensis ved Nord Universitet, Kari Ingstad, forklarer det slik :
«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 regnestykke går ikke opp med hele stillinger. Brukerne har behov 28 % av tiden,
mens ansatte kun arbeider 13 %.
Dette regnestykket viser at ansatte å arbeide flere timer på helg dersom man skal
etablere en heltidskultur»
Praksisen vi har i dag er at vi ved ledige hjemler benytter listen over ufrivillig deltid og
gir ansatte høyere stilling. Vi 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.
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Hva gjør vi i dag for å slippe å lyse ut små stilling:

1. Motivere ansatte til å jobbe flere helger, gjennom innføring av bonustrapp
ordning.
Vi har i dag 101 personer med bonustrapp-ordning. 8 med 4 helger ekstra og 93
med arbeid hver andre helg.
2. Innføring av ulike turnusordninger.
Vi har innført lange vakter, opp til 14 timer, med arbeid hver 4. helg.
3. Innføring av årsplan
Gjennom innføring av årsplan har vi lagt inn planlagt fravær (ferier, kurs ect) i
årsplanen og tilbud ansatte høyere stillinger. Enheten har også lagt inn en del
vikarmidler til å øke stillinger (man stipulerer et visst sykefravær).
4. Kombinere stillinger.
I enkelte tilfeller er det mulig å kombinere stillinger fra fesk. Skole/barnehage
med stillinger i helse og omsorg. Det kan være en utfordring av ansatte som
jobber helg da må ha fri enten fredagen eller mandagen. Det er også
kompetansekrav til stillinger innen helse- og omsorg og det er en forutsetning av
ansatte har nødvendig kompetanse.
5. Alle deltidsansatte som ønsker større stilling er registrert på ei egen liste som
tilsettingsutvalgene gjennomgår før en stilling lyses ut eksternt. Dette har vi plikt
til å gjøre både gjennom tariffavtalen og AML.
Endringer i Arbeidsmiljøloven per 01.01.2019 sier også at arbeidsgiver må dele
opp stilinger for å gi deltidsansatte større stilling, hvis ikke dette er til vesentlig
ulempe for arbeidsgiver.
6. Studentstillinger
Studentstillinger kan utgjøre en viss andel av bemanningen. Dette kan være et
godt virkemiddel for framtidig rekruttering.

7. Alle stillinger som lyses ut mindre enn 100% stilling må begrunnes for
ansettelsesutvalget. Utvalget vurderer om alle muligheter er tilstrekkelig vurdert.
8. Bemanningskontor
Gjennom etableringen av et bemanningskontor vil man kunne kombinere fast
helgestilling med oppstått vikarbehov i ukedagene.
Dette vil da gi større faste stillinger.
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Andre mulige tiltak
1. Flere helger for eksempel. 2 – 3 per år
Vi har startet et arbeid med å kartlegge mulighetene for at ansatte tar på seg for
eksempel 2 – 3 ekstra helger i året.

2. Ansette midlertidig
Arbeidsmiljøloven åpner for at man kan ansette midlertidig i 1 år.
Ved å ansette midlertidig i helgestilling ville man kunne ha ventet på annen ledig
hjemmel og slått stillingene sammen, der dette er mulig.
Plan- og økonomiutvalget har imidlertid vedtatt at man skal følge den tidligere
Arbeidsmiljøloven der det ikke er hjemmel for slik midlertidig tilsetting.
Det skal også sies at svært få kommuner benytter denne muligheten i
arbeidsmiljøloven til å benytte midlertidige ansettelser.

Vi ser også at de fleste andre kommuner jobber med å finne løsninger på
deltidsproblematikken. Gjennom å delta i ulike nettverk håper vi å kunne lære av andre
kommuner slik at vi, i størst mulig grad, kan unngå å lyse ut små stillinger.

Merknader:
Skriv inn rådmannens merknader her.

4

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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/04387-4
Sander Haga Ask

Saksgang
Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
19.03.2019

Orientering om ny varslingsrutiner i Vennesla kommune
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
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•
•

fremgangsmåte for varsling
fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

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
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Ytringsfrihet og varsling
– veileder for kommuner og fylkeskommuner

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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Forord

Innhold

Kommuner og fylkeskommuner* forvalter fellesskapets ressurser og løser
viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet er med på å sikre at de løser oppdraget
til det beste for innbyggerne. Det er også en forutsetning for å avdekke og
rette opp feil.
Et velfungerende demokrati er avhengig av en åpen og opplyst debatt. Ansatte med kunnskap og innsikt om fagområder og tjenester er viktige aktører
i det offentlige ordskiftet. Det er derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner
gjør det trygt å ytre seg kritisk om forhold i egen virksomhet.
Varsling er en spesiell form for ytring som handler om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen. 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. Slik vil eventuelle kritikkverdige forhold raskt
kunne avdekkes og stoppes. Ledere på alle nivåer har et stort ansvar for å
legge til rette for et ytringsklima.

01
Ytringsfrihet

02

Retten til å varsle

En god ytringskultur og gode rutiner rundt varsling er viktig for lokaldemokratiet. Det er også med på å sikre gode tjenester, et godt arbeidsmiljø og
god samhandling mellom ledere og medarbeidere.
Ytringsfrihet og varsling får stor oppmerksomhet i kommuner og fylkeskommuner. Sivilombudsmannen har uttrykt et behov for å styrke kommunalt
ansattes ytringsfrihet i praksis. Kommunalministeren har oppfordret fylkeskommuner og kommuner til å arbeide med å sikre ytringsfriheten og
Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser
om varsling.
Veilederen ble første gang utgitt i 2007. Dette er en revidert og utvidet versjon. KS håper den vil være nyttig i arbeidet med å utvikle åpne kommuner.

Lasse Hansen
Adm. direktør

Tor Arne Gangsø
Områdedirektør Arbeidsliv

*I det følgende benyttes kommune eller kommunesektoren som ensbetydende med både kommuner og fylkeskommuner.
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Ytringsfrihet

«Tilgang til en informert offentlig debatt
er viktig for et velfungerende demokrati. Ansatte vil kunne ha spesiell
kompetanse, innsikt og erfaring knyttet til arbeidsforholdet. Det vil ofte være
nettopp i egenskap av å ha førstehånds- kjennskap til området, at den
ansattes ytringer har betydning i den
offentlige debatten.»
Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB 2014-379

1.1 EN ÅPEN KOMMUNE

Kommunen bør være en åpen organisasjon som kjennetegnes av en god ytringskultur med stor takhøyde for at de
ansatte deltar i det offentlige ordskiftet.

og objektive forhold, som stilling i organisasjonen eller tilknytning til arbeidsplassen, vil påvirke opplevelsen til den enkelte.
Det er viktig at ledelsen er seg dette bevisst.

Ansatte bør ha spillerom til å ytre seg, også kritisk, om forhold
i virksomheten. De besitter viktig kunnskap som kan ha stor
allmenn interesse. Tilgang til en informert offentlig debatt er en
forutsetning for et velfungerende demokrati. Det vil normalt også være mindre behov for å varsle eksternt i en åpen kommune.

Ledere synes å oppleve ytringsbetingelsene som bedre enn
øvrige ansatte. Menn synes å oppleve ytringsbetingelsene
som bedre enn kvinner, og fast ansatte som bedre enn
midlertidige. Dersom det nettopp har skjedd nedbemanning
på arbeidsplassen, synes det også å påvirke opplevelsen av
ytringsbetingelsene på en negativ måte. Det er viktig at de
skrevne og uskrevne normene sikrer en kultur som gir trygghet for alle arbeidstakere om at det er rom for å diskutere
arbeidsrelaterte utfordringer og fremme sine synspunkter,
uavhengig av stilling eller tilknytning til arbeidsplassen.

Ledelsen har det overordnede ansvaret for å sikre og tilrettelegge for gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen. Særlig
øverste leders holdning til åpenhet er avgjørende. Det er av
stor betydning at ledere på alle nivåer praktiserer åpenhet
og møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte. Det må
legges til rette for at kritikk og uenighet kommer frem, både
i formelle og uformelle fora. Selv om det uttrykkes ønske om
åpenhet, er det reaksjoner og handlinger over tid som er det
viktigste for ansatte. Dersom ansatte opplever å bli møtt med
uvilje dersom det fremmes kritikk og uenighet, vil dette kunne
påvirke opplevelsen av ytringsbetingelsene på en negativ måte.
Også tillitsvalgte, verneombud og ansatte har en medvirkningsplikt til å skape et arbeidsmiljø hvor kritikk tas opp på en forsvarlig måte.

Gode varslingsrutiner er viktig for å sikre gode ytringsbetingelser. Arbeidstakere i kommuner med varslingsrutiner
vurderer ytringsbetingelsene som bedre enn arbeidstakere
som svarer at kommunen mangler slike rutiner. Det er viktig
at rutinene er kjent av alle ansatte.

REFLEKSJON:
Hva kan påvirke opplevelsen av
ytringsbetingelsene hos dere?

Opplevelsen av hvilke ytringsbetingelser som finnes på arbeidsplassen vil kunne variere. Individuelle forhold hos den enkelte

4
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EN ORGANISASJON MED GOD YTRINGSKULTUR KJENNETEGNES VED AT:

FORSKNING VISER FØLGENDE HOVEDFUNN:
• En av fire svarer at de risikerer å bli møtt med uvilje fra leder dersom
de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben.
• Rundt halvparten av ledere og medarbeidere som svarte mener også
at det er uakseptabelt å benytte media til å kritisere kommunen de
jobber i.
• Rundt fire av ti mener at deres muligheter til å omtale alvorlige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen offentlig, begrenses av deres overordnede.
• En ganske stor andel varslinger gjelder psykososiale arbeidsmiljøproblemer som ofte kjennetegnes av subjektivitet og ulike oppfatninger.
• En stor andel varslinger gjelder ledelse som er ødeleggende
for arbeidsmiljøet.
• Arbeidstakere med høyere utdannelse varsler mindre enn de med
lavere utdannelse, og kvinner varsler mer enn menn.
• Rundt én av fem har vært vitne til kritikkverdige forhold som burde
vært stoppet, og fire av ti av disse varsler ikke, blant annet fordi de
tror ubehagelighetene ville blitt for store.
Fafo 2017:4 Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

•
•
•
•
•

Ledere praktiserer åpenhet
Ledere møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte
Det legges til rette for dialog og diskusjoner på både formelle og uformelle arenaer
Kritikkverdige forhold avdekkes og håndteres
Varslere utsettes ikke for gjengjeldelse

1.2 YTRINGSFRIHET

Den alminnelige ytringsfriheten verner den enkelte borgers
frihet til å bestemme hva han eller hun ønsker å ytre seg om,
uavhengig av innhold, tid, form og medium. En kronikk, SMS,
tegning, eller til og med det å trykke «liker» på Facebook, vil
normalt være en ytring. Den alminnelige ytringsfrihet er nedfelt
i Grunnloven § 100 og i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Vernet strekker seg langt og det skal
mye til for at ytringsfriheten begrenses.

offentlige rom strekker seg likevel langt. Det er viktig å belyse
grensene for ytringsfriheten, selv om dette i praksis kan være
krevende. Det lar seg ikke gjøre å trekke opp en generell
grense; det må vurderes konkret.

Ytringsfrihetens kjerne er å verne om ytringer i det offentlige
ordskiftet, selv om synspunktene skulle avvike fra det mange
andre mener er sosialt akseptabelt. Også politisk ekstreme
synspunkter er i utgangspunktet vernet. Grensen for disse
trekkes iallfall mot hatefulle ytringer eller oppfordring til å utføre
straffbare handlinger. Begrensninger av ytringsfriheten kan
også følge av taushetsplikten og lojalitetsplikten i arbeidsforholdet. Her fokuserer vi på grensene som følger av lojalitetsplikten i arbeidsforholdet.

Arbeidstaker kan normalt uttale seg på egne vegne, også om
forhold som angår arbeidsplassen eller eget arbeidsområde.
Det er i praksis her de vanskelige vurderingene oppstår.

Ansattes ytringsfrihet er del av den alminnelige ytringsfrihet
som beskyttes av Grunnloven § 100.

En kommune vil for eksempel måtte tåle at en kommuneansatt
lærer uttaler seg kritisk om kommunens eldreomsorg eller at
en rektor kritiserer et vedtak om nedleggelse av skolen hun
arbeider ved. Arbeidsgiver bør normalt bruke motinnlegg og
korrigerende ytringer i stedet for arbeidsrettslige tiltak i møte
med uenighet og kritikk. Kommunens ledelse må vurdere
om det er nødvendig å imøtegå kritikken dersom denne er
uberettiget. Dette vil kunne ha betydning for kommunens
omdømme eller tiliten til kommunens myndighetsutøvelse.

Et ansettelsesforhold reiser imidlertid spørsmål om ytringsfrihet fordi arbeidsgiver har krav på lojalitet fra sine ansatte.
For å overholde sin lojalitetsplikt, kan den ansatte være nødt
til å avstå fra enkelte ytringer. Ansattes rett til å ytre seg i det

Varsling er en spesiell form for ytring om kritikkverdige forhold
på arbeidsplassen. Selv om varslingen kan skade arbeidsgivers legitime interesser, er varsler vernet mot gjengjeldelse
dersom varslingen er forsvarlig.

1.3 ANSATTES YTRINGSFRIHET

6

Arbeidsgiver bestemmer i kraft av styringsretten hvem som
uttaler seg på vegne av kommunen og på hvilken måte det
skal skje.
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«Av innholdet i to av de oppslagene [intervju og leserinnlegg] fremgår det at A,
som lege ved sykehjem og derved også som fagperson, er sterkt kritisk til hvilke
følger kommuneadministrasjonens budsjettforslag vil ha for eldreomsorgen. Dette
er oppslagenes hovedinnhold, og kommer tydelig til syne allerede i overskriftene.
Det fremstår som svært lite sannsynlig at slike innvendinger vil forstås som
uttrykk for kommunens syn på egen budsjettprosess. Innholdet i ytringene gir
et klart inntrykk av at uttalelsene er As egne synspunkter, i egenskap av hans
erfaring som sykehjemslege og fagperson. Dette selv om det er tatt bilde av
ham på sykehjemmet.»
Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB-2014-379

For noen stillinger kan muligheten til å uttale seg offentlig på
egne vegne begrenses dersom uttalelsen kan bli oppfattet
som et uttrykk for mer enn den ansattes personlige standpunkt, selv om det presiseres at uttalelsen skjer på egne
vegne. Det kalles gjerne identifikasjonsfare. For at ytringsfriheten skal begrenses som følge av identifikasjonsfare, må
det være en ikke ubetydelig risiko for at ytringen kan skade
arbeidsgivers interesser eller at skade faktisk er påført.
Identifikasjonsfaren er særlig stor for rådmannen, personer
i toppledergruppen, kommunens advokat eller kommunikasjonsansvarlig i kommunen.
Det vil ofte være en fordel om det fremgår klart at ytringen er
fremsatt på egne vegne. Ved vurderingen av om en ansatt har
fremsatt ytringer på egne eller virksomhetens vegne, må det
legges avgjørende vekt på hvordan ytringen er egnet til å bli
oppfattet. Momenter som vil ha betydning ved vurderingen av
om ytringen er fremsatt på egne vegne eller vil fremstå som
fremsatt på virksomhetens vegne, er blant annet ytringens
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innhold, sammenhengen den inngår i, billedbruk eller andre
forhold ved fremstillingen og hvordan den ansatte presenterer
seg selv.
1.4 LOJALITETSPLIKTEN

Det er flere momenter som er sentrale i vurderingen av om en
ytring strider mot lojalitetsplikten:
• Kan ytringen skade arbeidsgivers legitime interesser?
»» Bare ytringer som påviselig kan skade arbeidsgivers
interesser på en unødvendig måte bør som et utgangspunkt anses som illojale. Påstander om kritikkverdige
forhold som det åpenbart ikke er grunnlag for, kan
skape unødvendig frykt eller undergrave nødvendig tillit
blant innbyggerne og således skade kommunen.
»» Det er normalt større skaderisiko når arbeidstaker ytrer
seg på eget arbeidsfelt. På den annen side er det også
disse ytringene som er mest ønskelige sett fra allmennhetens side.

«Det er vid adgang for offentlig tilsatte å gi uttrykk for sine meninger i det
offentlige rom. Dette gjelder særlig der det er tale om ytringer som er ment
som innlegg i en debatt om generelle samfunnsmessige forhold som ligger
innenfor det fagområdet meningsytreren til vanlig arbeider med. Også ytringer
som gir uttrykk for kritikk av faglige forhold ved arbeidsplassen må arbeidsgiver tåle i atskillig utstrekning. Dersom kommunen mente at As avisartikkel
medførte en risiko for skade på arbeidsgivers interesser, kunne det i tilfelle
ha vært avverget gjennom et innlegg i samme avis som
imøtegikk As argumentasjon.»
Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB-2005-19
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Dersom arbeidsgiver utarbeider
skriftlige retningslinjer eller instrukser
om rammene for ansattes ytringsfrihet, er det viktig at formuleringene
ikke er for rigid utformet og dermed fremstår som en urettmessig
begrensning i ytringsfriheten. Ved
utarbeidelse av retningslinjer for
ansattes ytringsfrihet må arbeidsgiver være seg særlig bevisst denne
risikoen, og formulere seg deretter.

Lojalitetsplikten innebærer ikke at
arbeidsgiveren kan slå ned på ytringer som oppfattes som uønskede så
lenge de ikke fremstår som illojale.
En forutsetning for at det skal kunne
reageres på en «frimodig ytring» må
være at ytringen har medført en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens
interesser.
Sivilombudsmannens uttalelse
– SOMB-2005-19

Sivilombudsmannens uttalelse
– SOMB-2005-490

»» Det er kun kommunens legitime interesser som kan
påberopes. Med dette menes at lojalitetsplikten ikke
kan påberopes for å beskytte ulovlige, skadelige eller
uetiske handlinger.
• Hvilken stilling eller posisjon har arbeidstaker?
»» Stillingen eller posisjonen til den som uttaler seg vil være
et moment ved vurderingen av om en ytring er illojal.
Generelt må det antas at det kan stilles strengere
lojalitetskrav jo høyere plassert en arbeidstaker er.
»» Ytringsfriheten er større for ansatte som har faglig pregede oppgaver enn for ansatte som har rådgivnings-,
utrednings- og ledelsesoppgaver.
»» Stillingens plassering i forhold til politisk sekretariat har
betydning. Jo nærmere man er politisk sekretariat, jo
mer begrenses ytringsfriheten. Rådmannen har som
administrasjonens øverste leder en åpenbar nærhet til
politisk ledelse som vil påvirke vurderingen.
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• Skjer ytringen i eller utenfor arbeidssituasjonen?
»» En arbeidstaker har større spillerom til å delta i en
debatt og ytre seg utenfor arbeidssituasjonen enn i
arbeidssituasjonen. Ytringer utenfor arbeidssituasjonen
kan etter omstendighetene likevel være i strid med
lojalitetsplikten dersom uttalelsene har betydning for
kommunens virksomhet.
• Fakta- eller meningsytringer?
»» Ytringsfriheten strekker seg lengre for ytringer som uttrykker en arbeidstakers meninger enn for ytringer om
fakta. Hva som er meninger og hva som er fakta kan i
praksis gli noe over i hverandre og kan være vanskelig
å skille. Retten til å ytre sine meninger strekker seg
vanligvis langt.
»» Bevisst usanne faktiske ytringer er ikke vernet av
ytringsfriheten. Dersom arbeidstaker er i aktsomt god
tro om ytringens sannhet, vil ytringen kunne være vernet
av ytringsfriheten selv om den ikke er sann.

• Har ytringen allmenn interesse?
»» Jo større interesse ytringen har for allmennheten, eller
jo alvorligere forhold man ønsker å ytre seg om, jo mer
berettiget er arbeidstakeren til å uttale seg. Eksempler
kan være forslag til nedleggelse av en skole eller alvorlige kritikkverdige forhold som innebærer en trussel for
liv eller helse.
»» Interne konflikter, som personalkonflikter, har vanligvis
ikke allmenn interesse. Det er normalt ikke berettiget å
informere allmennheten om personalsaker eller personalkonflikter.
• Hva er tidspunktet for ytringen?
»» Dersom en arbeidstaker uttaler seg om en sak som
er til behandling i kommunen, og arbeidstakeren deltar
i forberedelse eller vil kunne påvirke utfallet av behandlingen, er spillerommet for å uttale seg normalt lite.
Dette for å ivareta allmennhetens eller parters tillit til
forvaltningen og ikke forstyrre saksbehandlingen
og beslutningsprosessen.
»» Vanligvis vil det likevel være adgang til å gi faktiske

til at presentasjonen av faktum fremstår som nøytral
og sannferdig.
• Hvordan er ytringens form og måte?
»» Det kan bli lagt en viss vekt på uttrykksform eller språkbruk. I rettspraksis er det uttalt at det må kunne stilles
krav til nøkternhet og balanse også når det gjelder form.
»» Arbeidsgiver må imidlertid være varsom med å tillegge
uttrykksform og språkbruk for stor vekt. Arbeidsgiver
må se hen til blant annet den situasjonen arbeidstakeren er i og om arbeidstakeren har hatt tid til å overveie
ordvalget.
• Hva er motivet bak offentliggjøringen?
»» Dersom uttalelsen er motivert ut fra et ønske om å fremme innbyggernes eller kommunens interesser, eller å
forbedre situasjonen på arbeidsplassen, skal det mer til
før det foreligger brudd på lojalitetsplikten. Dersom den
ansatte uttaler seg med den hensikt å henge ut eller
presse arbeidsgiver i en pågående konflikt, foreligger
det lettere brudd på lojalitetsplikten.

opplysninger om saken. Det bør da kunne stilles krav
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1.5 YTRINGSFRIHET OG SOSIALE MEDIER

Sosiale medier gir mulighet til raskt å kunne nå ut til et større
publikum. I svært mange tilfeller vil dette være å regne som
deling i det offentlige rom. Ytringer på sosiale medier har ofte
en annen karakter enn andre ytringer, for eksempel i media.
Ytringene kan ofte bære preg av umiddelbare følelser og
være mindre gjennomtenkte. Brukerne på sosiale medier
er sin egen redaktør, og ytringene er i liten grad omfattet
av kvalitetskontroll eller bearbeidelse av andre.
I sosiale medier kan enkeltpersoner kommunisere og dele
alt fra politiske synspunkter til private bilder. Også frustrasjon
over arbeidsmiljøet, leder eller kollegaer deles ofte på sosiale
medier. Ytringer som tidligere ble delt på bakrommet eller
ved middagsbordet, deles offentlig gjennom ulike sosiale
medier. Uenighet om ledelse, prioriteringer og annen kritikk av
arbeidsplassen kan derfor bringes over til det offentlige rom,
og andre, herunder ansatte i samme kommune, kan gjennom
å like innlegget, slutte seg til kritikken og uenigheten.
Spørsmålet om allmennhetens informasjonsbehov er ofte i
mindre grad gjeldende ved ytringer i sosiale medier.
Reglene om ansattes ytringsfrihet gjelder også i sosiale
medier. Ytringer i sosiale medier gir ofte arbeidsgiver mindre
mulighet til å fremme motytringer eller på andre måter fremme
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REFLEKSJON:
Finn et tenkt eksempel på dette fra egen
arbeidsplass. Hvordan kan det håndteres?

korrigerende ytringer. Ytringer vil da lettere kunne skade virksomhetens legitime interesser og derfor ha mindre vern.
Arbeidstaker vil i visse sammenhenger kunne assosieres med
kommunen på en slik måte at tilliten til kommunen kan svekkes. Rettigheten som den enkelte har gjennom ytringsfriheten
er forbundet med et visst ansvar for ikke unødig å skade
arbeidsgivers legitime interesser.
1.6 ARBEIDSRETTSLIGE SANKSJONER SOM
FØLGE AV ILLOJAL YTRING

Dersom ytringen er illojal, kan arbeidsgiver vurdere å ilegge
arbeidstaker sanksjoner. Dette vil i praksis være advarsel,
oppsigelse eller avskjed. Ofte er ytringene i gråsonen mellom
det som er lovlig og det som er ulovlig som følge av arbeidsforholdet. Arbeidsgiver bør være varsom med å sanksjonere
i tvilstilfeller. Dersom arbeidsgiver innkaller til samtale etter at
arbeidstaker har ytret seg, er det viktig at leder er seg bevisst
hvordan samtalen oppfattes for arbeidstaker. Også slike samtaler kan oppleves som sanksjoner for arbeidstaker.

Sosiale medier er ofte å regne som
et offentlig rom, og rettsreglene om
ytringsfrihet og lojalitetsplikt har derfor
fått et videre anvendelsesområde.
Terskelen for å ytre seg offentlig har
sånn sett blitt senket.
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02

Retten til å varsle

2.1 HVA ER VARSLING?

Varslingsreglene er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 2 A.
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.
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.
Varslingsreglene skal bidra til at kritikkverdige forhold kommer
frem i lyset slik at arbeidsgiver kan gjøre noe med det. Se
arbeidsmiljøloven § 2A-1 første ledd.
Mange ansatte kjenner ikke varslingsreglene. Det er ofte stor
usikkerhet om hva som er varsling, avviksrapportering eller
bekymringsmeldinger. Det er viktig å diskutere på arbeidsplassen hva varsling er for å skape trygghet i varslingssitasjoner. Manglende kjennskap til varslingsbestemmelsene
i arbeidsmiljøloven kan veies opp av slike diskusjoner.
2.2 KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Kritikkverdige forhold kan være lovbrudd eller straffbare forhold. Det kan også være brudd på interne regler og retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Hva som er kritikkverdige forhold bør diskuteres på den enkelte arbeidsplass.
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En rekke varslinger om kritikkverdige forhold synes å gjelde
destruktiv ledelse, som er ødeleggende for arbeidsmiljøet,
eller annen trakassering av kolleger. Det kan være vanskelig
i det enkelte tilfellet å trekke grensene mellom det som er
kritikkverdige forhold og annen uenighet. Det er likevel viktig
at ledelsen er seg bevisst dette i hverdagen.
Kritiske ytringer, som faglig og politisk uenighet, er ikke varsling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette er ikke kritikkverdige
forhold. Det kan i praksis være vanskelig å trekke grensen
mellom kritiske ytringer og kritikkverdige forhold. Varsel om
for lav grunnbemanning kan være et varsel om et uforsvarlig tjenestetilbud, men det kan også være uttrykk for faglig
uenighet om bemannings- eller budsjettsituasjonen. Faglig
kritikk vil ofte være vernet av ytringsfriheten selv om det ikke
et kritikkverdig fohold.

REFLEKSJON:
•

Tenk igjennom og kom med eksempler
på hva som kan være kritikkverdige forhold
på egen arbeidsplass.

•

Finn et eksempel fra egen virksomhet på
hva som er faglig uenighet - og ikke kritikkverdig forhold.

•

Hva er en varsling og hva er et avvik?

EKSEMPLER PÅ
KRITIKKVERDIGE FORHOLD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korrupsjon
Underslag/tyveri
Seksuelle overgrep
Brudd på taushetsplikt
Forhold som medfører fare for
liv og helse
Rettighetsbrudd
Maktmisbruk
Mobbing og trakassering
Diskriminering
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2.3 FORSVARLIG FREMGANGSMÅTE

Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig, se arbeidsmiljøloven § 2 A-1 andre ledd. Dette er en lovfesting av grensene for ytringsfrihet i varslingssituasjoner. Ved å legge vekt
på fremgangsmåten når det varsles har arbeidstaker som
utgangspunkt alltid rett til å varsle.

REFLEKSJON:
Nevn noen eksempler på fremgangsmåter
ved varsling som ikke er forsvarlige.

Vurderingstemaet er om arbeidstaker har saklig grunnlag for
kritikken og om det er tatt tilbørlige hensyn til arbeidsgivers og
virksomhetens legitime interesser med hensyn til måten det
varsles på. Det vektlegges også om arbeidstaker er i aktsomt
god tro med hensyn til opplysningene og om saken er forsøkt
tatt opp internt. Også opplysningenes skadepotensiale og om
de har allmenn interesse tillegges vekt. De samme momentene som gjelder for ansattes ytringsfrihet vil også være av
betydning for om varslingen var forsvarlig.
2.3.1 Intern varsling

Dersom en arbeidstaker kjenner til kritikkverdige forhold som
bør undersøkes nærmere, eller som nødvendiggjør tiltak, bør
det som hovedregel tas opp på egen arbeidsplass. Det kan
også varsles til nærmeste leder. Det kan varsles også til overordnet ledelse, særlig dersom varslingen gjelder egen leder
eller en leder som ikke gjør noe med forholdene. Dersom
varsleren vurderer varsling i linjen som utilstrekkelig, eller
varsler ikke ønsker å ta opp forholdene med ledelsen, kan
det varsles til tillitsvalgte eller verneombud.

Dersom varslingen skjer på en utilbørlig måte som unødvendig
skader samarbeidsklimaet, arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner
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i virksomheten, for eksempel ved gjentatte grunnløse påstander rettet mot kollegaer, vil intern varsling likevel kunne være
uforsvarlig. Dette er en sikkerhetsventil og vil være aktuelt kun
i spesielle tilfeller. Påstandene er sjelden grunnløse sett fra
varslers ståsted, mens leder kan ha en annen oppfatning
av situasjonen.
2.3.2 Varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige
myndigheter

Det er alltid forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter, som
Arbeidstilsynet og Fylkesmannen, eller andre offentlige
myndigheter. Tilsynsmyndighetene og andre offentlige
myndigheter har taushetsplikt om varslers navn eller andre
identifiserende opplysninger. Dersom opplysninger om
arbeidsplassen avslører varslers identitet, er disse opplysningene taushetsbelagte.
2.3.3 Varsling i samsvar med varslingsplikt

Jo større allmenn interesse de kritikkverdige forholdene har,
desto større vern har varsleren etter loven. Alvorlige lovbrudd
i kommunen, som mistanke om korrupsjon eller brudd på
anskaffelsesregelverket, vil ofte ha stor allmenn interesse.

grunn av varslinger som, for eksempel, dårligere lønnsutvikling, omplassering, endring av arbeidsoppgaver, oppsigelse
eller avskjed. Utgangspunktet er at varsler skal behandles på
samme måte som om vedkommende ikke hadde varslet.

Ved offentlig varsling er skadepotensialet større, og adgangen
til å varsle snevrere, enn ved varsling internt, til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Det er derfor sentralt
om varsler har tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsgivers legitime
eller saklige interesser og virksomheten med hensyn til måten
det varsles på. For eksempel kan det skade arbeidsgivers legitime interesser dersom allmennheten på grunn av feilaktige
opplysninger om et saksforhold mister tillit til at kommunen
har en forsvarlig saksbehandling. Det kan også være at
kommunen må sikre ro rundt tjenestetilbudet. Hvis en arbeidsgiver skal vinne fram med en påstand om at fremgangsmåten
ikke var forsvarlig, er det et minstekrav at varslingen har
skadet eller skapt en ikke ubetydelig risiko for skade på arbeidsgivers legitime interesser.

Ofte vil det være uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om det foreligger gjengjeldelse eller om det er en reaksjon som skyldes andre forhold.

I noen situasjoner er det plikt til å varsle. Det er alltid forsvarlig
å varsle i samsvar med varslingsplikt, enten til arbeidsgiver
eller til tilsynsmyndigheter, eventuelt andre offentlige myndigheter. Arbeidstaker skal for eksempel varsle arbeidsgiver eller
verneombud så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,
se arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd bokstav d). Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon
om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet,
se helsepersonelloven § 17. Varsling i henhold til varslingsplikt
har vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

2.3.5 Bevisbyrde for at varsling ikke er forsvarlig

2.3.4 Offentlig varsling

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med
loven er forbudt, se arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Forbud mot
gjengjeldelse er viktig for å sikre trygge rammer for varsleren.

Varsling kan skje offentlig for eksempel til media eller gjennom
sosiale medier. I hvilken grad det er forsvarlig å varsle offentlig
beror på en konkret vurdering, særlig med utgangspunkt i
om intern varsling har vært forsøkt, om varsler har forsvarlig
grunnlag for kritikken og om varsler er i god tro med hensyn
til det det varsles om.

De samme momentene som under kapittelet om ansattes
ytringsfrihet (se pkt. 1.4) gjelder også her.

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varslingen ikke er forsvarlig. Det innebærer at det er arbeidsgiver som må bevise at
varslingen har skjedd i strid med loven.
2.4 VERN MOT GJENGJELDELSE

Arbeidsgiver bør følge opp varsleren etter noe tid for å påse at
det ikke har skjedd gjengjeldelse overfor varsler.
2.4.2 Oppreisning

Arbeidstaker kan kreve oppreisning dersom det er gjengjeldt i
strid med loven. Dette er en kompensasjon for den urett som
er begått overfor varsleren. Denne oppreisningen vil være uavhengig av arbeidsgivers skyld, det vil si at arbeidsgiver ikke
må være å laste for at ansvar skal inntre. Det er tilstrekkelig å
påvise at det har skjedd en ugunstig behandling fra arbeidsgivers side som har sammenheng med varslingen.
2.4.3 Bevisbyrde ved gjengjeldelse

Det er delt bevisbyrde mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
når varsler påstår at det har skjedd gjengjeldelse. Dersom
arbeidstaker legger fram opplysninger som tyder på at
arbeidsgiver har gjengjeldt i strid med loven, må arbeidsgiver
sannsynliggjøre at slik gjengjeldelse ikke har funnet sted. Det
skal ikke stilles for strenge beviskrav overfor arbeidstaker. For
eksempel vil det normalt være nok at arbeidstaker kan vise at
varslingen har skjedd og at det har skjedd en ugunstig handling overfor varsler som kom tett på varslingen i tid. Dette gjør
det lettere for arbeidstaker å nå fram med påstand om ulovlig
gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

2.4.1 Ulovlig gjengjeldelse

Varsleren er beskyttet mot ugunstig behandling fra arbeidsgiver som har sammenheng med at det er varslet på en
forsvarlig måte. Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse på
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Rutiner for varsling

3.1 PLIKT TIL Å UTARBEIDE RUTINER FOR INTERN VARSLING

3.2 UTVIKLING AV GODE RUTINER FOR VARSLING

Kommunene har en lovpålagt plikt til å utarbeide skriftlige
rutiner for varsling og arbeidsmiljøloven stiller minimumskrav til
innholdet i slike rutiner, se arbeidsmiljøloven § 2 A-3.

Gode varslingsrutiner har positiv innvirkning på varslingsaktivitet og håndtering av varslingssakene. Det er også grunn
til å tro at rutiner gjør det tryggere å varsle. Varslingsrutinene
bidrar til at varslingsprosessen blir mer forutsigbar. Det forutsetter at varslingsrutinene er kjent av de ansatte. De må også
være utformet på en klar og hensiktsmessig måte.

Rutinene skal inneholde:
• En oppfordring til ansatte om å si fra om kritikkverdige
forhold.
• Fremgangsmåten for varsling, for eksempel hvem det
skal varsles til, hvordan det kan varsles, evt. ordning med
eksternt varslingsmottak og rutiner for anonym varsling hvis
det finnes.
• Arbeidsgivers fremgangsmåte ved mottak, behandling og
oppfølging av varsel. Det bør fremgå hvem som mottar
og har ansvar for oppfølging av varsel om kritikkverdig
forhold, og hvem som har ansvaret dersom varselet gjelder
kritikkverdig forhold hos varslers leder.
Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og
deres tillitsvalgte. De skal også være lett tilgjengelige for alle
arbeidstakere i virksomheten. Rutinene må ikke inneholde noe
som begrenser retten til å varsle.
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Varslings- og oppfølgingsrutiner skal være i samsvar med
arbeidsmiljølovens bestemmelser og bør ha legitimitet i organisasjonen. Videre bør de være kjent for alle og være enkle å
bruke. Rutinene skal ivareta rettssikkerheten både for varsleren og den eller de det varsles om. Det er viktig at de ansatte
oppfatter at varsler har reelt vern mot gjengjeldelse.
Mange ansatte varsler ikke fordi de frykter gjengjeldelse. Det
betyr at kritikkverdige forhold som burde vært stoppet, ikke
blir varslet om. Selv om det i praksis ikke gjengjeldes ofte,
vil likevel frykten for dette kunne være større enn den reelle
risikoen. Det er derfor viktig at rutinene utformes og implementeres på en slik måte at vernet oppleves reelt.

Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for intern varsling
i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet i kommunen.
Rutinene bør behandles i arbeidsmiljøutvalget i kommunen.
Plikten til å utarbeide rutiner faller inn under Arbeidstilsynets
tilsyns- og påleggskompetanse.
Det bør fremgå av kommunens rutiner og retningslinjer for
varsling at det alltid er forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter
eller andre offentlige myndigheter. Det bør også fremgå at disse har taushetsplikt om varslers navn og andre identifiserende
opplysninger om arbeidstaker.

på virksomhetens nettsider eller ved oppslag et egnet sted.
Erfaring viser at der rutinene er kjent, fungerer varslingsordningen bedre.
3.3 EKSEMPEL PÅ VARSLINGSRUTINE

Det er viktig at ledere og ansatte er kjent med varslingsrutinene og innholdet i disse. Nedenfor følger et eksempel på
en intern varslingsrutine som kan legges inn i kommunens
HMS-system. Mange kommuner vil kanskje også beskrive
hovedinnholdet i varslingsrutinen i andre dokumenter, for
eksempel i de etiske retningslinjene. Varslingsrutinen bør
holdes adskilt fra kommunens avvikssystem.

Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere, også
innleide arbeidstakere, for eksempel i personalreglement,
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EKSEMPEL PÅ RUTINE FOR INTERN VARSLING
1

Alle medarbeidere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold.

2

Varslingen skal være forsvarlig.

3

Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes.

4

Varsling i tråd med rutinen er forsvarlig.

5

Varsling i samsvar med varslingsplikt, for eksempel etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre
ledd, bokstav d) eller e), eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, er alltid forsvarlig.

RUTINE FOR INTERN VARSLING OG OPPFØLGING GJENNOM HMS-SYSTEMET I

KOMMUNE

6

Dette varselet bør leveres nærmeste overordnede leder eller tillitsvalgt/verneombud.

7

Du kan også levere varselet til kommunens
(Her lister kommunen opp hvilken/hvilke andre instanser man kan varsle til etter denne
rutinen.)

8

Arbeidsgiver ønsker at varselet skal underskrives med navn. Da kan arbeidsgiver
innhente ytterligere opplysninger fra varsleren og gi tilbakemelding om hva som gjøres
med forholdet. Du kan likevel velge å varsle anonymt. Arbeidsgivers mulighet til å følge
opp et anonymt varsel kan være begrenset.

9

EKSEMPEL PÅ SKJEMA FOR INTERN OPPFØLGING

Du vil innen XX dager få en bekreftelse på at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i
tråd med rutinen. Arbeidsgiver vil ta nærmere kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon i saken. Arbeidsgiver vurderer konkret om det er grunnlag for å gi deg
ytterligere informasjon om hva som skjer med saken du har varslet om. (Blant annet
lovbestemt taushetsplikt kan begrense arbeidsgivers mulighet for å gi deg ytterligere
informasjon om saken.)

TRINN

OPPFØLGING AV FORHOLDET

1

VARSEL MOTTATT AV

2

UNDERSØKELSER GJENNOMFØRT

3

KONKLUSJON

4

TILBAKEMELDING GITT TIL VARSLER

5

NØDVENDIG INFORMASJON GITT TIL DEN ELLER
DE DET ER VARSLET OM

6

TILTAK

7

VIDERE OPPFØLGING

8

VIDERE OPPFØLGING OVERFOR VARSLEREN

9

DEN DET ER VARSLET OM ER FULGT OPP

DATO

JEG ØNSKER Å VARSLE OM FØLGENDE KRITIKKVERDIGE FORHOLD:

VARSLET AV:
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DATO:
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3.4 INTERN VARSLING
3.4.1 Varsling i linjen

Mange meldinger eller kritiske ytringer mottas og behandles
av nærmeste leder uten at det problematiseres om det dreier
seg om kritikkverdige forhold.
Arbeidsgiver bør oppfordre ansatte til å varsle til nærmeste
leder eller eventuelt overordnet ledelse i rutinen. Dette er
normalt de som er nærmest til å undersøke og raskt stoppe
de kritikkverdige forholdene. Dersom dette fungerer i praksis,
vil det være mindre behov for varsling utenfor linje.
Det å motta opplysninger om mulige kritikkverdige forhold,
gjerne gjentatte ganger, kan være krevende. Det er viktig at
ledere på alle nivåer oppfordres til å møte opplysninger om
mulige kritikkverdige forhold på en konstruktiv måte.
Det er også viktig at ledere på alle nivåer kjenner reglene og
rutinene for varsling.

Det kan for eksempel opprettes et særskilt varslingssekretariat. Medlemmene i det særskilte varslingssekretariatet bør ha
kompetanse innen arbeidsmiljø, jus og økonomi. Tillitsvalgte
skal ha en fri og uavhengig stilling for å kunne ivareta arbeidstakerne. De bør derfor ikke være med i et sekretariat.
Et alternativ er å engasjere et advokatkontor for å ta imot
varslinger.
Det er viktig at varsling håndteres av kommunens organer slik
at det ikke er nødvendig å varsle offentlig. Saken vil da fort
kunne eskalere og bli vanskeligere å håndtere.
Saksbehandling av et varsel krever kjennskap til organisasjonen. Det må avklares hvor langt mandatet til varslingssekretariatet skal gå med hensyn til forundersøkelser før saken
oversendes linjen i kommunen. Rådmannens rolle (innsynsog instruksjonsrett) og saksbehandlingsregler bør derfor
avklares i mandatet.

3.4.2 Varsling til kommunens alternative varslingsordning

For de tilfeller der det ikke er ønskelig å varsle i linje, bør det
være en alternativ og uavhengig varslingsordning som har
nødvendig tillit blant ansatte. En slik varslingsordning kan
være sammensatt av ansatte i kommunen eller en eller flere
eksterne medlemmer. Hvilken ordning kommunen velger, vil
bero blant annet på kommunens størrelse og organisering.
Lokale forhold, kostnader og ressursinnsats må også vurderes,
selv om det ikke nødvendigvis blir avgjørende.
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Saksbehandlingsreglene må regulere hvilke forundersøkelser
som kan eller skal gjøres, hvor saken oversendes, hvem som
avslutter saken der det ikke er grunnlag for videre oppfølging,
arkivering av opplysninger, med mer. Hvor omfattende man
legger opp varslingssekretariatet og rutinene knyttet til dette,
avhenger blant annet av størrelsen på kommunen. Dersom
det velges en av de andre ordningene, må det utarbeides
tilsvarende retningslinjer.

I hvilken grad varslers identitet kan behandles fortrolig, det vil
si at varslers identitet kun er kjent for varslingssekretariat eller
av advokatkontor, må nærmere avklares i mandatet. Løfte om
fortrolighet vil aldri kunne være absolutt, særlig dersom det
blir rettslige etterspill i saken.
Uavhengig av hvilken ordning som velges må det særlig fremgå hvordan varsling på rådmannen skal håndteres. Hvor skal
det varsles, og hvilken saksbehandling skal gjøres hos mottaker av varsel? Hvem skal foreta nærmere undersøkelser av
varselet før det for eksempel opprettes setterådmann eller en
ekstern som kan undersøke varselet nøyere? Selv om varselet
også gjelder rådmannen, er ikke rådmannen uten videre inhabil.

Varselet kan i mange tilfeller likevel følges opp av rådmannen.
Så langt som mulig gjennomføres undersøkelser internt før
det iverksettes ekstern undersøkelse. Dette må vurderes
konkret ut fra innholdet i varselet.

REFLEKSJON:
Hvordan mener du en best kan
håndtere et varsel om rådmannen?
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Behandling av varsleren, varselet
og den det varsles om

Den som varsler bør får en tilbakemelding om at varselet
er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med rutinene. Videre at
arbeidsgiver vil ta kontakt dersom det er behov for ytterligere
informasjon. Det må likevel vurderes konkret om ytterligere
informasjon kan og bør gis varsleren. Et eksempel på dette er
tilbakemelding om at varselet ikke anses å gjelde «kritikkverdige forhold.»

4.1.2 Tilbakemelding til den som varsler

I mange tilfeller ønsker varsleren informasjon om saken og
hvordan denne eventuelt er håndtert av arbeidsgiver. Normalt
vil ikke varsleren ha større rett til å få innsyn i saken enn andre.
Et annet spørsmål er om og eventuelt hvilken tilbakemelding
varsleren skal få fra arbeidsgiver om at saken er mottatt og
vil bli undersøkt/håndtert. Dette kan få betydning for om
varsleren eventuelt velger å gå videre med saken.

Terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold kan være høy.
For den som varsler og ikke vet hvordan varselet blir fulgt
opp, og heller ikke kan se at det skjer noen endringer i de
forhold det ble varslet om, kan det synes som det ikke nytter
å varsle. Vedkommende vil ofte heller ikke vite om de kritikkverdige forholdene opphører eller om det vil være forsvarlig å
varsle videre. Varsleren unnlater kanskje også å varsle om nye
kritikkverdige forhold. Det kan tilsi at den som varsler bør gis
noe informasjon.

4.1.1 Varsleren er normalt ikke part

Varslerens rett til innsyn i sakens dokumenter beror på om
vedkommende er «part» i saken. En part er en «person som
en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte
gjelder», se forvaltningsloven § 2 første ledd, bokstav e).
Dersom det varsles om kritikkverdige forhold begått av andre
kan den det varsles om være part. Varsleren er i så fall ikke
part i saken.
Om en ansatt varsler om at lederen trakasserer kolleger, vil
lederen være part dersom det er aktuelt å gi en reaksjon,
for eksempel oppsigelse, overfor denne lederen. I utgangspunktet vil ikke de som blir trakassert være parter fordi de
kun har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø fritt for trakassering.
Dette gjelder også dersom varsler er blant dem som er utsatt
for trakassering.
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Hensynet til den det varsles om setter begrensninger for hva
som bør og kan gis av informasjon. Taushetsplikten kan også
være til hinder for tilbakemelding til varsler, for eksempel fordi
oppfølgingen gjelder personlige forhold om den det er varslet
om. Dersom det fremgår av varslingsrutinen at varsleren vil få
en tilbakemelding i de tilfellene undersøkelser viser at det ikke
foreligger kritikkverdige forhold, vil manglende tilbakemelding
gi signal om at det foreligger kritikkverdige forhold. Dette kan
– avhengig av hva varselet går ut på – komme i strid med
taushetsplikten.
Arbeidsgiver skal heller ikke gi varsler flere opplysninger,
for eksempel om personaloppfølging overfor enkeltansatte,
utover det som er naturlig å gi til øvrige ansatte.

I varslingsrutinen bør det åpnes opp for at det også kan
varsles anonymt. Det er imidlertid viktig at arbeidstakerne
gjøres kjent med dilemmaene knyttet til anonym varsling
og at arbeidsgiver ønsker at varsler står frem.

4.2 TAUSHETSPLIKT OM VARSLERS IDENTITET
OG MULIGHET TIL Å VARSLE ANONYMT

4.1. VARSLERENS RETT PÅ INFORMASJON

Anonym varsling kan åpne for sladder og ubegrunnede
påstander ettersom ingen må stå ansvarlig for innholdet
i varselet.

Ved ekstern varsling til tilsynsmyndighetene eller andre offentlige myndigheter har disse taushetsplikt om varslers identitet
og andre identifiserende kjennetegn, for eksempel arbeidssted og stilling, se arbeidsmiljøloven § 2 A-4. Det innebærer
at tilsynsmyndigheten ikke har adgang til å opplyse om navnet
på den som varsler, som for eksempel tjenestested, dersom
varsler med dette blir identifisert.

Tillitsvalgte kan også motta varslinger og anonymisere varslers identitet før varselet formidles til arbeidsgiver.
Det fins også løsninger der arbeidsgiver kan kommunisere
med anonyme varslere gjennom systemet uten at varsler avslører sin identitet for arbeidsgiver. Da vil arbeidsgiver ha mulighet til å opplyse saken nærmere selv om varsler er anonym.
4.2.2 Når varslers identitet er kjent/taushetsplikt om

Taushetsplikten gjelder overfor sakens parter og deres representanter og går dermed foran reglene om partsinnsyn
i forvaltningsloven § 18.
Bestemmelsen om taushetsplikt gjelder ikke ved intern varsling i kommunen.
4.2.1 Anonym varsling

Det er lov å varsle anonymt også ved intern varsling. Muligheten for å varsle anonymt kan i noen tilfeller være avgjørende for at det i det hele tatt varsles, for eksempel av frykt for
gjengjeldelse.
Anonyme varslinger skal behandles og undergis passende undersøkelse. I enkelte tilfeller vil det være slik at det er
vanskelig for arbeidsgiver å følge opp disse varslingene fordi
det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon. Om det derimot
er en varsling hvor det vises til konkrete faktiske forhold som
arbeidsgiver har mulighet til å undersøke, spiller det mindre
rolle at arbeidsgiver ikke kjenner varslers identitet.

varslers identitet

Varslingsrutinen bør ikke inneholde løfte om fortrolighet eller
anonymitet for varsler. Både den det varsles om og allmennheten kan ha rett til å få kunnskap om varselet og varslers
identitet, så sant det ikke varsles til tilsynsmyndighetene hvor
taushetsplikten gjelder. Den det varsles om vil i mange tilfeller
være part, og i utgangspunktet ha rett til å gjøre seg kjent
med sakens dokumenter, enten etter ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper eller fordi det er innsyn etter forvaltningsloven §§ 18 og 19. Disse åpner for at det kan gjøres unntak
fra partsinnsyn for enkelte opplysninger. Praktisk i varslingssaker er det § 19 andre ledd, bokstav b) som gir anledning til
å unnta fra partsinnsyn opplysninger «som av særlige grunner
ikke bør meddeles videre», forutsatt at det ikke er av «vesentlig betydning» for parten å gjøre seg kjent med opplysningene.
Partens rett til å bli kjent med opplysningene i saken og imøtegå disse er viktig. Identiteten til varsler kan i noen tilfeller unntas i de tilfeller hvor parten vil kunne imøtegå opplysningene
uten at varslers identitet gjøres kjent.
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Den det varsles om vil også kunne ha rett til innsyn etter
personopplysningsloven § 18 uavhengig av om vedkommende er part eller ikke. Personopplysningsloven åpner opp for
unntak for opplysninger i nærmere angitte tilfeller. Praktisk i
varslingssaker er § 23 bokstav b) og f) som i konkrete tilfeller
kan gi grunnlag for å unnta varslers identitet.
Etter hovedregelen i offentleglova § 3 kan både den det varsles om og allmennheten ha innsynsrett i varselet og varslers
identitet. Unntak for innsyn gjelder taushetsbelagte opplysninger. Det kan også være adgang til å unnta varslers identitet
etter andre bestemmelser i offentleglova.
4.3. OPPFØLGING AV VARSELET

Arbeidsgiver må vurdere konkret videre oppfølging ut fra varselets innhold og hvem det varsles om. Det er kunnskap om
potensielle kritikkverdige forhold som utløser en handlingsplikt
for ledelsen, ikke selve varselet i seg selv.
I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig at nærmeste leder
som mottar varselet iverksetter enkle korrigerende tiltak for at
det kritikkverdige forhold skal opphøre. I andre tilfeller kan det
være nødvendig med en ekstern undersøkelse fra en uavhengig og nøytral tredjepart. Det siste gjør seg særlig gjeldende
der varselet gjelder alvorlige forhold og involverer mange
ansatte eller øverste ledelse.
Det er viktig at en nærmere undersøkelse av varselet tilpasses
målet, nemlig at det kritikkverdige forholdet opphører. Om det
varsles om straffbare forhold som ikke åpenbart er grunnløse,
bør forholdet vurderes anmeldt. Den videre oppfølging av varselet bør tilpasses politiets eventuelle etterforskning dersom
det er forsvarlig.
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4.4. NÆRMERE OM DEN DET VARSLES OM

Den det varsles om kan, avhengig av den videre oppfølging
av varselet, ha partsrettigheter, se forvaltningsloven § 2 første
ledd bokstav e) som definerer en part som en «person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder».
Igangsettelse av videre undersøkelser av varselet utløser ikke
automatisk partsrettigheter for den det varsles om. Det kan
være vanskelig å forutse hva en undersøkelse vil avdekke
tidlig i saksbehandlingen. Mulige konsekvenser for den det
varsles om – også av mulig negativ omtale – kan tilsi at vedkommende har partsrettigheter eller bør behandles i overensstemmelse med dette. Den videre saksbehandlingen må
ivareta ulovfestede krav til en forsvarlig saksbehandling og kontradiksjon uavhengig av om vedkommende har partsrettigheter.
Dersom varsleren ikke er vernet mot gjengjeldelse som følge
av at varslingen ikke har vært forsvarlig, kan det gi grunnlag
for arbeidsrettslige reaksjoner mot varsleren. Det vil i så fall
være et forhold mellom varsler og arbeidsgiver. Den det ble
varslet om har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, men ellers
ingen rett til innsyn eller informasjon om hvordan arbeidsgiver
eventuelt følger opp dette hos varsler.
Et varsel som inneholder opplysninger og vurderinger som
kan knyttes til enkeltpersoner, vil være personopplysninger
i henhold til personopplysningsloven. I noen tilfeller kan det
være sensitive personopplysninger. Opplysningene må da
behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.
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Informasjon om reviderte varslingsrutiner
Rutine for varsling
Ny rutine er en utvidelse av den gamle rutinen, ved at følgende nå er inkludert:









Ansatte oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold (jf. aml. § 2 A-3 (5))
Viser til forskjellen mellom avvik og varsling
Viser til forskjellen mellom klage og varsling
Viser til ytringsfriheten
Presiserer håndteringen av varselet dersom varselet gjelder et medlem i varslingsgruppen,
rådmannen eller ordføreren
I tidligere rutine stod det «Varsling i samsvar med varslingsplikt, eller varsling til
tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, er også alltid forsvarlig».
I revidert rutine har vi valgt å inkludere mer informasjon om hva det vil si å varsle i samsvar
med varslingsplikt, samt hva varsling til tilsynsmyndighet og offentlig varsling eksempelvis
kan være.
Det foreligger nå mer informasjon om hva som vil skje med varselet som er levert (tidligere
stod det kun at man ville motta en tilbakemelding innen 10 dager). Nå fremgår det bl.a. at
varslingsgruppen kan vurdere hvilken informasjon som skal gis ut til hvem, og informasjon
om i hvilke tilfeller man kan være/ikke være «part i saken».

Varslingsrutinen er også tilpasset nytt avviks- og kvalitetssystem (Compilo), slik at det fremgår at det
er ønskelig at varsler leveres direkte til varslingsgruppen gjennom Compilo.

Rutine for saksbehandling i varslingssaker
Det er også utarbeidet en rutine for saksbehandling i varslingssaker (jf. aml. § 2 A-3 (5)).
Tidligere forelå det kun en sjekkliste som vedlegg til varslingsrutinen. Den som mottok varselet skulle
fylle ut hvilke undersøkelser som var gjennomført, hvilken konklusjon man kom til, hva slags
tilbakemelding som ble gitt til varsler, hvilke tiltak som var igangsatt osv. Sjekklisten inneholdt lite
informasjon om hvordan man skulle håndtere varselet med tanke på bl.a. arkivering, habilitet,
kontradiksjon, beskyttelse av varsler, hvordan foreta undersøkelser og videre oppfølging.
Ny rutine gir mer presis 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.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00145-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Orientering fra revisor 19.03.2019
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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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00146-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

19.03.2019

Eventuelt 19.03.2019
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
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Invitasjon til Vårkonferansen
26.04.19 i Arendal

Vårkonferansen
09:30-10:00

Registrering og kaffe

10:00-10:10

Velkommen – Åpning av høstkonferansen

Dilemmaer oss journalister møter i forhold til åpenhet og
behov for hemmelighold når vi dekker vanskelige saker i
forvaltningen
Journalist Tarjei Leer-Salvesen fra Fædrelandsvennen

11:30-12:30

Lunsj/representantskap

Kontroll og tilsyn sett fra Riksrevisjonen og Storinget
Riksrevisor Per Kristian Foss og Svein Harberg, nesleder i kontroll og
konstitusjonskomiteen på Stortinget

15:00

Avslutning
v/daglig leder Line Bosnes Hegna

*Endringer i tidspunkt kan forekomme frem mot konferansen

Temark

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
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Invitasjon til Vårkonferansen
26.04.19 i Arendal

Representantskapsmøte
Representantskapsmøte (egen innkalling)

Praktisk informasjon
Påmelding til marianne.lundeberg@temark.no / 90114543, innen 31.03.19.
De som skal møte i representantskapet må også melde seg på konferansen dersom de ønsker å
delta på den.
Konferansen finner sted på Clarion hotel Tyholmen
Teaterplassen 2, 4800 Arendal.
Konferanse: kr 1000.
Overnatting med frokost kommer i tillegg: kr. 1195.
Bestilling av overnatting tlf.: 37 07 68 00/ e-post: cl.tyholmen@choice.no
Oppgi at du deltar på konferansen ved bestilling.
Togavganger:
Sørlandsbanen fra Oslo med bytte på Nelaug, kommer til Arendal rundt 09:40 og 11:40, og
retur mot Oslo kl 14:08 og 16:15.
Bussavganger:
Kristiansand-Arendal 08:15-09:42 (Buss nr. 100)
Arendal-Kristiansand 15:30-16:55 (Buss nr. 100)
P-hus rett ved hotellet.
NB: BINDENDE PÅMELDING!
Ta gjerne kontakt med en av oss i Temark dersom du har spørsmål.

Med vennlig hilsen
Line Bosnes Hegna
Daglig leder
Tlf: 90 65 64 26
E-post: line.bosnes@temark.no

Temark

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
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FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Kristiansand | 4 - 5. juni 2019
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 4. juni 2019

#fkt2019
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Dag 1

Tirsdag 4. juni 2019

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.15

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10.15 – 11.00

Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle?
Journalist Marte Danbolt, Kommunal Rapport,

11.00 – 11.15

Kort pause

11.15 – 12.00

Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep?
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45

Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen?
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13.45 – 13.55
Kort pause
13.55 – 14.25

Kommunale arkiv – råtner de på rot?
Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet

14.25 – 14.55

Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et
FR-case
Tittel, Frode Løvlie Deloitte

14.55 – 15.20

Paneldebatt

www.fkt.no
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ÅRSMØTE 2019 I FKT
15.30 – 15.45

Registrering til årsmøte 2019

15.45 – 16.45

Årsmøte 2019

17.30 – 19.00

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya

Ca. 20.00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 5. juni 2019

09.00 - 09.45

Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune

09.45 – 10.00

Pause/utsjekking

10.00 – 10.30

Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig?
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.15

Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim

11.15 - 11.40

Paneldebatt

11.40-11.50

Pause

11.50 – 12-50

Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget?
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO

12.50 – 13.00
Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 -14.00

Lunsj

www.fkt.no
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PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019.
Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no
| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med
båttur.
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET
Clarion Ernst, Kristiansand
Hvordan finner du fram?
Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand
Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet
Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil
Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter
Parkering
I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har
også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er
kr 190 NOK /døgn

www.fkt.no
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PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.
DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)
Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 400)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290

www.fkt.no
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

18/02936
Gerd Signe Eieland

Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
13.12.2018

Saknr
75/18

SAKSPROTOKOLL
Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser

Kommunestyret har behandlet saken i møte 13.12.2018 sak 75/18.
Behandling i møtet:
Inger Turid Tonstad (KrF), Magne Hunsbedt (FrP) og Øyvind Andersen (H) fratrådte som
inhabile pga styreverv i boligstiftelsen. Knut Arne Løvdal (KrF) tiltrådte som vara. Saken ble
behandlet med 25 deltakere i kommunestyret.
Votering:
Ved votering ble Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar revisjonens notat om kommunens bruk av stiftelser til
orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger.
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

18/02937
Gerd Signe Eieland

Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
13.12.2018

Saknr
76/18

SAKSPROTOKOLL
Orientering om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken

Kommunestyret har behandlet saken i møte 13.12.2018 sak 76/18.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

19/00333-1
252/U71
Gerd Signe Eieland

Saksgang
Plan- og økonomiutvalget
Kommunestyret

Møtedato
05.02.2019
14.02.2019

ØKT RAMME STARTLÅN 2019
SAMMENDRAG:
I kommunestyrets møte 13.12.18 ble det gitt en orientering om saksbehandlingen av
startlån fra Husbanken. I denne orienteringen kom det frem at Vennesla kommune har
liten utlånsramme sammenlignet med andre kommuner. I følge saksbehandler er
vedtatt ramme på 15 mill. kroner for liten til å gi lån til de som burde får lån.
Handlingsplanen Bolig for Velferd 2018-2020 (Husbanken) har som en av sine strategier
at kommunen skal bidra til at flere vanskeligstilte barnefamilier kan kjøpe seg egen
bolig. For å gjøre boligsituasjonen til barnefamilier mer stabil kan et virkemiddel være
bruk av startlån.
På bakgrunn av dette foreslår rådmannen å øke låneopptaket fra Husbanken fra 15 mill.
kroner til 25 mill. kroner i 2019.
Rådmannens forslag til innstilling:
1.

Kommunestyret godkjenner for 2019 et opptak av tilsammen kr.
25.000.000,- som startlån til videre utlån.

2.

Rådmannen gis fullmakt til å velge lånetype, godkjenne løpetid, rente og
avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. reglement for
finansforvaltning av 15.12.16.

3.

Rådmannen gis fullmakt til å gi lånetaker utvidet løpetid og rentebinding
dersom det er hjemmel i forskrift om startlån fra Husbanken, og dette
anses å være hensiktsmessig. For øvrig gjelder kommunens
økonomireglement av 24.05.18 kap. 10.

4.

Budsjettmessige konsekvenser tas hensyn til i 1. tertialrapport 2019.

1

9/19 Eventuelt 19.03.2019 - 19/00146-1 Eventuelt 19.03.2019 : Vennesla kommuenstyre sak 12-19 - Økt ramme startlån 2019

Vedlegg:
Klikk her for å skrive inn vedlegg.
Bakgrunn for saken:
I vedtatt budsjett for 2019 er det budsjettert med 15 mill. kroner i opptak av lån til
videre utlån fra Husbanken (startlån).
I kommunestyrets møte 13.12.18 ble det gitt en orientering om saksbehandlingen av
startlån fra Husbanken. I denne orienteringen kom det frem at Vennesla kommune har
liten utlånsramme sammenlignet med andre kommuner. I følge saksbehandler er
vedtatt ramme på 15 mill. kroner for liten til å gi lån til de som burde får lån.
På bakgrunn av dette foreslår rådmannen å øke låneopptaket fra Husbanken fra 15 mill.
kroner til 25 mill. kroner i 2019.
Merknader:
Handlingsplanen Bolig for Velferd 2018-2020 (Husbanken) har som en av sine strategier
at kommunen skal bidra til at flere vanskeligstilte barnefamilier kan kjøpe seg egen
bolig. For å gjøre boligsituasjonen til barnefamilier mer stabil kan et virkemiddel være
bruk av startlån.
Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som et topplån der andre banker
gir grunnfinansiering. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i
kombinasjon med tilskudd til etablering.
Som hovedregel skal startlånet nedbetales over en periode på maksimalt 30 år. I særlige
tilfeller åpner Husbanken for at lånet kan nedbetales over 50 år (Forskrift om startlån fra
Husbanken § 6, 2. ledd). Dette er i de tilfeller hvor lånesøker oppfyller kravene til lån,
men inntektene er for lav til å kunne betjene lånet innenfor normal nedbetalingstid.
Lengre nedbetalingstid og bruk av fast rente kan bidra til at flere vanskeligstilte kan
kjøpe egen bolig. I kommunens økonomireglement av 24.05.18 er maksimal løpetid satt
til 30 år. Rådmannen foreslår at det åpnes for å tilby lengre løpetid dersom Husbankens
vilkår til dette er oppfylt.
For å gi flere lavinntekts barnefamilier mulighet til å eie sin egen bolig foreslår
rådmannen å øke kommunens opptak av startlån til 25 mill. kroner i 2019.
Dette vil gi høyere inntekter og utgifter til rente og avdrag enn budsjettert.
Løpetiden på kommunens lån i Husbanken har pleid å være 20 år. Økt låneopptak vil gi
kr. 500.000,- i økt avdragsutgift og ca. kr. 160.000,- i økt renteutgift pr. år. Da legges
dagens rentenivå til grunn. Økt rente- og avdragsinntekt avhenger av når midlene lånes
ut og hvilke vilkår som velges (eks. fast eller flytende rente). Rådmannen foreslår at vi
kommer tilbake til forslag om budsjettendring i 1. tertialrapport.
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

19/00333
Gerd Signe Eieland

Behandlet av
1 Plan- og økonomiutvalget
2 Kommunestyret

Møtedato
05.02.2019
14.02.2019

Saknr
11/19
12/19

SAKSPROTOKOLL
Økt ramme startlån 2019

Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.02.2019 sak 12/19.
Votering:
Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Kommunestyret godkjenner for 2019 et opptak av tilsammen kr.
25.000.000,- som startlån til videre utlån.

2.

Rådmannen gis fullmakt til å velge lånetype, godkjenne løpetid, rente og
avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. reglement for
finansforvaltning av 15.12.16.

3.

Rådmannen gis fullmakt til å gi lånetaker utvidet løpetid og rentebinding
dersom det er hjemmel i forskrift om startlån fra Husbanken, og dette
anses å være hensiktsmessig. For øvrig gjelder kommunens
økonomireglement av 24.05.18 kap. 10.

4.

Budsjettmessige konsekvenser tas hensyn til i 1. tertialrapport 2019.
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Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og
revisjonsforskrift
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, januar 2019
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1. Innledning
Stortinget vedtok 22. juni en ny kommunelov. Loven er sanksjonert, og mesteparten av loven
trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget
ved oppstart av valgperioden 2019-2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Denne loven vil i
dette notatet bli omtalt som "kommuneloven (2018)" eller "den nye loven."
Den nye loven har gjort det nødvendig å gjennomgå forskriftene som er hjemlet i dagens
kommunelov. Dette med sikte på å revidere dem i samsvar med den nye loven.
Gjennomgangen i dette høringsnotatet tar utgangspunkt i forskrift 15. juni 2004 om
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kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) og forskrift 15. juni
2004 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften).
Departementet har arbeidet for at strukturen i forskriften og det språklige innholdet skal være
enkel og lett tilgjengelig for brukerne av forskriften. Det er en målsetning at klare og tydelige
forskrifter gir grunnlag for god regeletterlevelse.
I arbeidet med ny kommunelov ble noen av forskriftsbestemmelsene løftet inn i loven. Med
unntak av disse, viderefører departementet i dette forslaget grunnstammen i dagens to
forskrifter. Departementet har ikke erfart at det er behov for vidtgående endringer i
forskriften. Det er likevel gjort noen tilføyelser og justeringer som har realitetsbetydning. For
øvrig har de fleste bestemmelsene fått en annen ordlyd rent språklig.
Forskriftene skal utfylle lovens bestemmelser. Det betyr at forskriftene som hovedregel ikke
skal gjenta lovens bestemmelser. I dette høringsforslaget har departementet derfor som
hovedregel ikke tatt inn i forskriften bestemmelser som allerede følger av loven. En slik
opprydding vil spisse forskriftene til kun å utfylle lovens bestemmelser, som er målet med
forskriftene. Videre vil det gjøre forskriftene mindre omfattende og dermed også gjøre
regelverket enklere. For oversikten og sammenhengens skyld, har det likevel helt unntaksvis
være aktuelt å gjenta en lovbestemmelse eller deler av den.
Som følge av at forskriftene ikke skal gjenta lovbestemmelser, vil mange av dagens
bestemmelser være tatt ut i dette høringsforslaget.
Da den nye kommuneloven ble vedtatt, ble som nevnt en del viktige bestemmelser løftet fra
forskriftene til loven. Dette gjelder eksempelvis loven § 23-7 om kontrollutvalgssekretariatet
og loven § 24-5 om regnskapsrevisjonens innhold. Departementet omtaler ikke særskilt de
bestemmelsene i dagens forskrifter som ikke videreføres som følge av at bestemmelsen
fremgår av loven.
Forskriftsbestemmelser som departementet av andre grunner foreslår at ikke videreføres, vil
i det vesentlige omtales i dette høringsnotatet.
I Prop. 46 L (2017–2018) om ny kommunelov har departementet vist til at Revisor- og
regnskapsførerlovutvalget i NOU 2017: 15 har foreslått endringer i revisorloven. Det kan
være hensiktsmessig at enkelte av disse endringene i revisorloven også medfører
tilsvarende endringer i kommunelovens regler om revisjon. Departementet mener at en
nærmere vurdering av dette bør gjøres i forbindelse med endringene i revisorloven, se
proposisjonen side 298.
Departementet vil opplyse om at eventuelle endringer i revisorloven også vil kunne tilsi
endringer i denne nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Departementet vil vurdere
dette på et senere tidspunkt, i forbindelse med innføring av endringene i revisorloven.
Departementet sender med dette på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.
Det reduserte antallet forskriftsbestemmelser tilsier at dagens kontrollutvalgsforskrift og
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dagens revisjonsforskrift kan slås sammen til én forskrift. De to forskiftene regulerer også en
nært beslektet tematikk, siden begge forskriftene handler om kommunens egenkontroll.
Dette har departementet lagt vekt på når vi nå sender forslag til én forskrift på høring.
Forslaget til forskrift er rettslig forankret i tre bestemmelser i den nye kommuneloven. Etter
§ 23-2 kan departementet gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling.
Ifølge § 24-2 kan departementet gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av
revisor og begrensninger i revisors taushetsplikt. Den siste forskriftshjemmelen følger av
§ 24-4, som sier at departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og
vandel.

2. Kontrollutvalgets oppgaver mv
2.1 Gjeldende rett
2.1.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg. Kontrollutvalgets obligatoriske oppgaver følger av
kommuneloven (1992) § 77. Kontrollutvalget vil likevel kunne utføre andre typer kontrolltiltak
enn de som følger av loven. Den gjeldende kontrollutvalgsforskriften har hjemmel i
kommuneloven (1992) § 77 nr. 10.
I kontrollutvalgsforskriften er det er ikke satt noen eksplisitte begrensninger for
kontrollutvalgets myndighet. Forskriften § 4 andre ledd sier at kontrollutvalget ikke kan
overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Dette er
en videreføring av begrensningen som framgikk i departementets merknader til den tidligere
kontrollutvalgsforskriften av 13. januar 1993.
2.1.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd bestemmer at kontrollutvalget utarbeider forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sier den at utvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Av andre ledd
framkommer det at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon, avgir
revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.
2.1.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 6 at kontrollutvalget skal påse at kommunens
årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. I
dette ligger det blant annet å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.
Kontrollutvalgsforskriften § 8 første ledd bestemmer at når revisor påpeker forhold i
årsregnskapet, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. I merknaden til
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bestemmelsen er det presisert at det er kommunens administrasjonssjef som har ansvar for
oppfølgingen av kommunestyrets merknader.
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd første punktum at kontrollutvalget skal
rapportere om tidligere saker som etter kontrollutvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en
tilfredsstillende måte.
2.1.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
Etter kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke
forvaltningsrevisjoner (§ 11) og selskapskontroller (§ 15 andre ledd) som er gjennomført og
om resultatene av disse.
2.1.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
revisjoner og eierskapskontroller
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd andre punktum at kontrollutvalget skal
gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp.
Bestemmelsen gjelder oppfølging av regnskapsrevisjonsmerknader.
§ 12 første ledd bestemmer at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i
tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp. Andre ledd sier at
kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til
forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp og at det også skal rapporteres om tidligere saker som
ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
Det er ingen pålagt oppfølging av selskapskontroller i dagens forskrift.
Det skal likevel nevnes at kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd e) sier at kontrollutvalget
skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir
fulgt opp. Denne bestemmelsen gjelder altså alle typer av revisjonsrapporter.
2.1.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 19 at innkalling til møte i kontrollutvalget skal sende
med høvelig varsel til utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens oppdragsansvarlig(e)
revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt
saksdokumenter.

2.2 Departementets forslag
2.2.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalgets viktigste myndighet og lovpålagte oppgaver følger av den nye loven § 23-2
og gjentas derfor ikke i den nye forskriften. Departementet vil likevel presisere at det er viktig
at kontrollutvalget har rettslig handlingsrom til å utføre et vidt spekter av kontrolloppgaver.
Dette legger også den ny kommuneloven opp til, og forskriften skal ikke begrense dette.
Denne delen av forskriften har for øvrig hjemmel i kommuneloven (2018).
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Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om at kontrollutvalget ikke kan overprøve
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens politiske organer, se forslag til § 1.
Departementet foreslår i den forbindelse at uttrykket "politiske organer" erstattes med
"folkevalgte organer eller andre kommunale organer". Dette er kun ment som en språklig
presisering. Departementet mener det er åpenbart at en slik type avgrensning må gjelde for
kontrollutvalgets virksomhet. Skal kontrollutvalget ha legitimitet og tillit, er det viktig at
kontrolloppgavene ikke blandes eller suppleres med overprøving av politiske prioriteringer.
Departementet vil likevel presisere at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for
eksempel kritikk av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at
dette ikke vil være i strid med § 1. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av kommunens
praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av hvordan et
folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har fått
delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve politiske
prioriteringer i forskriftens forstand.
2.2.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 første
ledd, se forslag til § 3. I dagens forskrift benyttes både uttrykket "kontroll- og tilsynsarbeidet"
og uttrykket "kontroll- og revisjonsarbeidet", se § 18 første ledd henholdsvis første og andre
punktum. Det var ikke en tilsiktet realitetsforskjell mellom disse to uttrykkene da gjeldende
forskrift ble fastsatt. Selv om departementet ikke er kjent med at den språklige forskjellen har
skapt problemer i forbindelse med anvendelsen av bestemmelsen, mener departementet det
må ryddes opp i denne begrepsforskjellen. Departementet mener det er dekkende å bruket
uttrykket "kontrollarbeidet". I dette inngår da utgifter til kontrollutvalget,
kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen.
Departementet foreslår også å erstatte uttrykket "budsjettramme" i kontrollutvalgsforskriften §
18 første ledd med "årsbudsjett" i forslag til § 3, men det er kun ment som en språklig
presisering.
I forslaget er det også tatt inn en henvisning til kommuneloven (2018) § 14-3 tredje ledd, som
er en saksbehandlingsregel for behandlingen av årsbudsjettet i kommunen. Forslaget til
forskriftsbestemmelse utfyller altså kommuneloven på dette punktet, og ved å ta inn denne
henvisningen sikrer departementet at kontrollutvalgets forslag følger med både i kommuner
som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner som er styrt etter
parlamentarismemodellen.
Departementet foreslår å ikke videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18
andre ledd, som sier at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir
revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet mener det
er prinsipielt betenkelig at revisjonen skal gis en direkte innstillingsrett i forskriften. Dette bør
det være opp til kommunestyret å avgjøre når det behandler delegeringsreglementet.
Departementet viser også til at gjeldende bestemmelse er en særordning som kun gjelder
der kommunen har en egen revisjon. Departementet mener at forskriften bare bør inneholde
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slike særordninger der hvor det er et særlig behov for det, og kan ikke se at slikt behov
finnes i dette tilfellet.

2.2.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om kontrollutvalgets påse-ansvar.
Departementet ønsker å løfte fram kontrollutvalgets overordnede oppgave om å holde seg
løpende orientert om revisjonsarbeidet. Denne oppgaven framgår av forslaget til ny § 2
første ledd, og er en videreføring av gjeldende rett.
§ 2 vil ellers utfylle kommuneloven (2018) § 23-2 a), som slår fast at kontrollutvalget skal
påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, ved at departementet
foreslår å føye til årsberetning i bestemmelsen, se forslaget til § 2 første ledd bokstav a.
Ellers inneholder forslaget utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets påse-ansvar. Disse
retter seg mot de oppgavene som revisor skal gjøre etter kommuneloven (2018) §§ 24-5 til
24-9. Departementet mener denne forskriftsbestemmelsen er med på å sikre at
kontrollutvalget foretar de nødvendige handlingene for å kunne oppfylle sitt påse-ansvar.
I § 2 første ledd bokstav b videreføres ansvaret for å påse at regnskapsrevisjonen utføres i
samsvar med lov og forskrift, og kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor.
Departementet foreslår å fjerne "god kommunal revisjonsskikk" fra oppramsingen over hva
kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med. Dette er ikke ment
som en endring av gjeldende rett. Etter kommuneloven (2018) § 24-2 andre ledd er det
uansett klart at god kommunal revisjonsskikk gjelder. Departementet antar derfor at det er
overflødig å nevne dette i forskriftsbestemmelsen.
I § 2 første ledd bokstav c er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med dagens
forskrifter. Bestemmelsen sier at kontrollutvalget også skal påse at regnskapsrevisjonen blir
utført av revisor som oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel 2 og kravene til uavhengighet i
kapittel 3. Det kan argumenteres med at dette følger implisitt av plikten til å påse at
regnskaper og årsberetninger blir revidert på en betryggende måte i første ledd bokstav a.
Departementet mener likevel at dette er en såpass viktig del av kontrollutvalgets kontroll med
revisjonen at denne påse-plikten uttrykkelig bør forskriftsfestes. Departementet viser også til
at etter kapittel 3 skal revisjonen avgi en skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet
til kontrollutvalget. Dette er med på å legge til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle påseplikten.
Etter forslaget § 2 andre ledd første punktum skal kontrollutvalget påse at nærmere bestemte
forhold som regnskapsrevisor påpeker, blir rettet opp eller fulgt opp. Dette er en utvidelse av
gjeldende bestemmelse, siden den kun handler om forhold i årsregnskapet. For det første vil
bestemmelsen gjelde for nummererte brev, jf. kommuneloven (2018) § 24-7. For det andre
vil den gjelde for revisjonsberetningen, jf. § 24-8 (som i dag). For det tredje vil bestemmelsen
gjelde når revisor påpeker forhold på bakgrunn av forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen, jf. § 24-9. Departementet viser til at forhold som blir rapportert etter de
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nevnte bestemmelsene i kommuneloven, er av en viss alvorlighetsgrad. Dette tilsier at
forholdene blir rettet opp eller fulgt opp, og at kontrollutvalget påser at dette skjer.
Departementet presiserer at kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget
ansvar for å følge opp feil.
Som oftest vil det være kommunedirektøren som har ansvaret for å rette opp eller følge opp
de påpekningene som revisor gjort, men dette gjelder ikke ubetinget. Dersom for eksempel
forholdet retter seg mot et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som har
dette ansvaret. Departementet mener derfor det ikke er hensiktsmessig å presisere i
ordlyden hvem som har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Departementet legger til
grunn at det vil følge av revisors påpekning.
Siden forholdene som revisor rapporterer etter kommuneloven (2018) §§ 24-7 til 24-9 er av
en viss alvorlighetsgrad, er det viktig at kommunestyret får rapport om eventuelle forhold
som ikke blir rettet eller fulgt opp. Departementet foreslår derfor i § 2 andre ledd andre
punktum at kontrollutvalget skal rapportere om slike forhold som ikke er blitt rettet opp eller
fulgt opp.
2.2.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
Departementet foreslår en bestemmelse som sier at kontrollutvalget skal rapportere til
kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller, og resultatet
av disse, se forslag til § 4. Departementet mener det samme følger av kommuneloven (2018)
§ 23-5, som sier at kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret. Departementet mener likevel det er et visst behov for å tydeliggjøre at alle
forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller skal legges fram for kommunestyret.
Etter hva departementet har inntrykk av, er ikke dette konsekvent gjennomført i dag.
Betydningen av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og hvilken læring man kan
utlede av dem, tilsier at alle rapportene sendes videre fra kontrollutvalget til kommunestyret.
Departementet viser også til kommuneloven (2018) § 30-7, som handler om samordning
mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner. Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin
planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn blant annet ta hensyn til relevante
forvaltningsrevisjonsrapporter. Det er derfor viktig at disse legges fram for kommunestyret
som det øverste organet i kommunen.
2.2.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
revisjoner og eierskapskontroller
Oppfølging av merknader fra regnskapsrevisor
Kontrollutvalget skal etter kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd bokstav e) påse at
vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Forslaget til § 5 gjentar delvis lovbestemmelsen ved å pålegge kontrollutvalget en plikt til å
påse at vedtak fra kommunestyret blir fulgt opp. Dette er et unntak fra strukturen i forskriften
ellers, hvor departementet ikke foreslår å forskriftsfeste bestemmelser som allerede følger av
loven. Grunnen til dette unntaket er å få en helhetlig forskriftsbestemmelse. Departementet
9
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foreslår nemlig også å videreføre at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om
vedtaket er fulgt. Rapportering er en naturlig følge av påse-plikten.
Kontrollutvalget må derfor følge med på hvordan kommunedirektøren, eller eventuelt andre
som er adressat for vedtaket, følger opp det vedtaket som kommunestyret treffer på grunnlag
av regnskapsrevisors merknader. Når det gjelder oppfølging på grunnlag av nummererte
brev, viser departementet til kommuneloven (2018) § 24-7 fjerde ledd. Denne bestemmelsen
sier at revisor skal gi en årlig skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt
opp i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller tilstrekkelig fulgt opp. Denne
oppsummeringen vil være til støtte for kontrollutvalget når det skal rapportere videre til
kommunestyret. Departementet antar at kontrollutvalget også ellers må kunne la seg bistå
både av revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet i kartleggingen av hvordan
kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Dagens kontrollutvalgsforskrift § 8 andre ledd første punktum fastsetter at kontrollutvalget
skal rapportere om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en
tilfredsstillende måte. Departementet foreslår ikke å ta denne setningen inn i forslaget til ny
forskrift. Dette er ikke ment som en endring av gjeldende rett. Departementet mener
imidlertid at plikten til å rapportere om disse sakene allerede ligger i plikten til å "rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt". Dagens bestemmelse har derfor
karakter av dobbeltregulering. Dette er bakgrunnen for at departementet ikke viderefører § 8
andre ledd første punktum i ordlyden i ny forskriftsbestemmelse.
Den samme plikten til å påse og eventuelt rapportere vil kontrollutvalget også ha når det
gjelder forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller.
Det er en naturlig oppfølgingsoppgave for kontrollutvalget å rapportere tilbake til
kommunestyret om hvordan kommunestyrets vedtak er blitt fulgt opp. Kommunestyret bør ha
stor interesse i en slik rapportering. Rapporteringen skal inneholde både saker som er fulgt
opp på en tilfredsstillende måte og saker som ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
2.2.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget
Kommuneloven (2018) har regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte organer, se
§ 11-3. Disse reglene gjelder også for kontrollutvalget. Dermed vil det i den nye forskriften
bare være behov for regler som utfyller denne lovbestemmelsen.
Departementet ønsker å videreføre den delen av dagens bestemmelse som sier at også
ordfører og oppdragsansvarlig(e) revisor(er) skal innkalles til møter i kontrollutvalget. Dette er
en naturlig forlengelse av kommuneloven (2018) § 6-1 tredje ledd, som sier at ordføreren har
møte- og talerett i kontrollutvalget. Departementet ser ikke bort ifra at det allerede av loven §
6-1 tredje ledd følger en plikt til å innkalle ordføreren, men ved å bestemme dette uttrykkelig i
forskriften, vil det ikke være noen tvil om dette. Den samme vurderingen gjør departementet
også for oppdragsansvarlig revisor, som har møte- og talerett med hjemmel i kommuneloven
(2018) § 24-3.
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Departementet foreslår derfor for ordens skyld å videreføre bestemmelsen om at ordfører og
oppdragsansvarlige revisor(er) skal innkalles til møte i kontrollutvalget, se forslag til § 6.

Kapittel 3. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og
uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
3.1 Gjeldende rett
3.1.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd at der det er en egen revisjon i
kommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret om saker om ansettelse,
suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. I andre ledd bestemmes det at
kontrollutvalget foretar ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige
personale når dette ikke er delegert til revisor.
3.1.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Revisjonsforskriften § 2 første ledd første punktum sier at kommunestyret skal påse at
kommunens og kommunalt foretaks årsregnskap blir revidert. Det følger videre av § 2 første
ledd andre punktum at det skal velges én revisor for revisjon av kommunens årsregnskap.
Revisjon av kommunale foretaks årsregnskap kan foretas av annen revisor enn den som er
valgt for revisjon av kommunens årsregnskap, jf. tredje punktum.
Revisjonsforskriften § 11 stiller krav til utdanning og praksis for både oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Disse bestemmelsene er hjemlet
i dagens kommunelov § 78 nr. 8.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller
høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og
statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra
universitet/høyskole.

3.1.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll
Det følger av revisjonsforskriften § 2 andre ledd andre punktum at der en interkommunal
revisjonsenhet eller et revisjonsselskap er valgt, skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke
en oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for hvert oppdrag. Det samme gjelder ved
forvaltningsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 6 andre ledd.
Etter gjeldende rett er ikke selskapskontroll (eierskapskontroll) definert som en
revisjonsoppgave. Den kan altså utføres av andre enn revisor. Det er derfor heller ingen
bestemmelser som innebærer at det må utpekes en oppdragsansvarlig revisor for
eierskapskontroll.
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3.1.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Revisjonsforskriften § 17 pålegger ny og forrige revisor enkelte plikter i forbindelse med en
overgang av et revisjonsoppdrag. Bestemmelsen er skrevet etter mønster av revisorloven §
7-2. Den nye revisoren skal be om en uttalelse fra den forrige revisoren om hvorvidt det
foreligger forhold som tilsier at den nye revisoren ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige
revisoren skal begrunne sin fratreden.
§ 17 andre ledd bestemmer videre at den forrige revisoren skal uten hinder av
taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om sitt revisoroppdrag når den nye
revisoren ber om det og dette kan ha betydning for den fremtidige revisjonen. Dersom en
revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette
dokumenteres, jf. § 17 tredje ledd.
3.1.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Etter revisjonsforskriften § 16 har revisor som har fått et revisjonsoppdrag etter en
anbudsrunde rett til, under visse vilkår, å si fra seg sitt oppdrag. Bestemmelsen bygger på
revisorloven § 7-1. I merknaden til revisjonsforskriften § 16 er det presisert at bestemmelsen
også omfatter tilfeller hvor en interkommunal enhet er valgt som revisor etter anbudsrunde.
Retten til å si fra seg sitt oppdrag inntrer når revisor under sitt arbeid har avdekket og påpekt
vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den
revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene.
Ellers har revisor bare rett til ensidig å si fra seg oppdraget dersom revisor ikke gis mulighet
til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift, eller det foreligger andre særlige grunner.
Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg
oppdraget som revisor.
3.1.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av
revisors virksomhet
I revisjonsforskriften § 18 er det tatt inn en hjemmel for en forenklet prosedyre for tilfeller hvor
revisjonsselskaper slår seg sammen eller omorganiseres, og når en personlig drevet
revisjonsvirksomhet blir opptatt i et revisjonsselskap. I disse tilfellene vil revisjonsoppdragene
fortsette i det sammensluttete selskapet, eller i det selskapet som har tatt opp i seg et
personlig drevet revisjonsvirksomhet. Det er presisert i bestemmelsen at denne adgangen til
overføring av revisjonsoppdrag ikke medfører noen innskrenkninger i oppdragsgiverens
adgang til å bytte revisor.
3.1.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Det følger av revisjonsforskriften § 8 andre ledd at administrasjonssjefen skal gis anledning
til å gi uttrykk for sitt syn på de forholdene som framgår av forvaltningsrevisjonsrapporten.
Disse kommentarene skal framgå av rapporten. Styret og daglig leder skal gis tilsvarende
anledning der et kommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon.
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Etter kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd skal selskap som er omfattet av
selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, alltid gis anledning til å gi
uttrykk for sitt syn på de forholdene som omtales i selskapskontrollrapporten. Eventuelle
kommentarer skal fremgå av rapporten.

3.2 Departementets forslag
3.2.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Departementet foreslår å videreføre kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd, som handler
om saker om ansettelse osv. av ansvarlig revisor og saker om ansettelse osv. av revisjonens
øvrige personale, se forslag til § 7. Departementet foreslår likevel å erstatte uttrykket
"ansvarlig revisor" med "revisjonens leder". Etter hva departementet erfarer kan det herske
noe uklarhet om uttrykket "ansvarlig revisor". Departementet vil slå fast at det er lederen av
revisjonen som er omfattet av forslaget til § 7. Dette er altså den samme personen som
kommunestyret skal velge i medhold av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd.
Kommunestyret velger altså lederen av revisjonen. Når det gjelder utpeking av
oppdragsansvarlige revisorer for det enkelte oppdrag, har kommunestyret ingen rolle i dette.
Siden det allerede følger av loven at det er kommunestyret som ansetter revisor (altså
revisjonens leder) på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, synes det å være prinsipielt
riktig at den samme framgangsmåten benyttes også ved suspensjon, oppsigelse og avskjed.
Dette er alvorlige arbeidsrettslige virkemidler hvor det er viktig at kontrollutvalget får mulighet
til å innstille, og hvor det er kommunestyret som har myndigheten til å treffe beslutningen.
Når det gjelder revisjonens øvrige personale, vil det være argumenter som taler for å
videreføre dagens ordning hvor det er kontrollutvalget som har myndigheten til å foreta de
nevnte beslutningene, suspensjon, oppsigelse og avskjed. Kontrollutvalget har blant annet
ansvar for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte. Det kan tale
for at kontrollutvalget derfor også bør ha myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige
personale.
På den andre siden kan det hevdes at det er lederen av revisjonen som bør ha denne
myndigheten. Han eller hun er øverste ansvarlige for arbeidet i revisjonen, og bør av den
grunn også selv kunne rå over den nevnte myndigheten. Til sammenlikning viser
departementet her til kommuneloven (2018) § 13-1 sjuende ledd, som gir
kommunedirektøren det løpende ansvaret for den enkelte ansatte i kommunen, inkludert
myndigheten til å foreta ansettelse, oppsigelse osv. Som begrunnelse for denne
bestemmelsen, er det blant annet pekt på at kommunedirektørens ansvar for
administrasjonen tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for de som er ansatt i
administrasjonen og for at de rette personene blir ansatt, se Prop. 46 L (2017–2018) side 63.
Departementet mener at det sistnevnte hensynet bør tillegges avgjørende vekt. Det betyr at
departementet i forslaget til § 7 andre punktum foreslår å endre gjeldende rett slik at det blir
lederen av revisjonen som får myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige personale.

13

9/19 Eventuelt 19.03.2019 - 19/00146-1 Eventuelt 19.03.2019 : horingsnotat_kontrollutvalgs_og_revisjonsforskriften

3.2.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Departementet ønsker å slå fast i forskriften at kommunens årsregnskaper og årsberetninger
skal revideres. Dette er til dels en videreføring av gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd
første punktum, men årsberetning er nå særskilt nevnt, se forslag til § 8 første ledd. Dette
klargjør revisjonsplikten, men er i realiteten en videreføring av gjeldende rett.
Departementet foreslår også å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd andre
punktum om at det skal velges én revisor for revisjonen av kommunens årsregnskap. Også
her foreslår departementet å gjøre endringer i ordlyden for å presisere innholdet. For det
første presiseres det at det er kommunestyret som velger hvem dette skal være. For det
andre presiseres det at valget også inkluderer den som skal revidere årsberetningen, se
forslag til § 8 andre ledd.
Departementet foreslår ikke å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd tredje
punktum om at det kan velges en annen revisor enn den som reviderer kommunens øvrige
årsregnskaper og årsberetninger, til å revidere årsregnskapet til kommunalt foretak. Dette er
ikke ment å endre gjeldende rett, men at man har dette valget følger av forslaget til § 8 andre
ledd, som sier at kommunestyret skal velge regnskapsrevisor for hver av kommunens
årsregnskaper og årsberetninger.
Det er på det rene at det fortsatt er behov for å stille krav til utdanning og praksis for
oppdragsansvarlig revisor. Hjemmelen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018)
§ 24-2.
For oppdragsansvarlig regnskapsrevisor foreslår departementet å videreføre gjeldende krav,
se forslag til § 8 tredje ledd. Det er likevel gjort noen endringer i ordlyden.
Når det gjelder kravet til utdanning for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, foreslår
departementet at dette ikke videreføres. Departementet mener på generelt grunnlag at det i
stor grad bør være opp til kommunene selv å vurdere hvilken kompetanse de trenger for å
løse sine oppgaver og oppfylle pliktene som er stilt til dem i lov og forskrift. Dette taler som et
generelt utgangspunkt mot å stille krav til utdanning og praksis. I tillegg mener departementet
at det ikke er innlysende hvilke krav som eventuelt burde vært stilt. I motsetning til ved
regnskapsrevisjon, hvor det finnes en egen utdannelse, finnes det ingen egen treffende
utdannelse for dem som utføre forvaltningsrevisjon. Et generelt krav som dagens forskrift
stiller, kan departementet vanskelig se for seg at faktisk sørger for en rett kompetanse hos
de det gjelder.
I forslaget til § 8 fjerde ledd er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med gjeldende
rett. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) kapittel 18 og 19, som
inneholder bestemmelser om henholdsvis interkommunalt politisk råd og kommunalt
oppgavefellesskap.
Det følger av kommuneloven (2018) § 24-1 fjerde ledd at representantskapet i
interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor hvis
ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Departementet foreslår at denne
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lovbestemmelsen også kommer til uttrykk i forslaget til § 8 fjerde ledd. Som utgangspunkt ser
departementet ikke behov for å gjenta lovbestemmelser i forskriften, men mener det er
behov for å gjøre et unntak i dette tilfellet, siden forslaget til § 8 delvis handler om
kommunestyrets myndighet til å velge regnskapsrevisor. For å unngå eventuelle
misforståelser og for sammenhengens skyld, er det derfor hensiktsmessig å gjenta denne
lovbestemmelsen i forskriften.
I kommuneloven (2018) § 14-8 er det gjort unntak for plikten til å utarbeide årsregnskap og
årsberetning for nærmere bestemte interkommunale politiske råd og kommunale
oppgavefellesskap. I disse tilfellene vil inntektene og utgiftene til det interkommunale
samarbeidet inngå i kontorkommunens årsregnskap og årsberetning. Da er det svært
nærliggende at det er kommunens regnskapsrevisor som foretar revisjonen, som en del av
revisjonen av kommunens årsregnskap. Departementet kan ikke se noe behov for at
representantskapet velger en egen revisor i disse tilfellene hvor det ikke utarbeides eget
årsregnskap og egen årsberetning.
3.2.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll
Departementet foreslår å videreføre bestemmelsene om at det skal utpekes en
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for hvert
oppdrag, se forslag til § 9. Ordlyden er endret sammenliknet med gjeldende forskrift. Dette er
for å få fram at denne utpekingen skal gjøres også der hvor kommunen har egne ansatte
revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert enkelt revisjonsoppdrag.
I tillegg er det i forslaget en ny bestemmelse, som sier at det også skal utpekes en
oppdragsansvarlig revisor ved hvert oppdrag om eierskapskontroll. Dette er en naturlig følge
av at eierskapskontroll er blitt en revisjonsoppgave etter den nye kommuneloven.
Ved å innføre krav om utpeking av oppdragsansvarlig revisor også ved eierskapskontroll, gis
det en helhetlig og sammenhengende regulering i forskriften av spørsmålet om når ansvarlig
revisor skal utpekes.
Departementet presiserer at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen revisor for å
utføre forvaltningsrevisjon enn den som er valgt som regnskapsrevisor.
3.2.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Forslaget til § 10 første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje
ledd, med enkelte språklige endringer.
§ 10 andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd.
Forslaget til § 10 tredje ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 17
andre ledd, men her foreslår departementet en realitetsendring. Departementets
utgangspunkt er at den forrige revisoren skal gi opplysninger og dokumentasjon hvis dette
kan ha betydning for den framtidige revisjonen. Slike opplysninger og dokumentasjon kan gis
uten hinder av taushetsplikt. Departementet går ikke inn for å oppstille noe vilkår i denne
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bestemmelsen om at den nye revisoren ber om opplysninger, og derfor foreslår
departementet å fjerne dette vilkåret. Departementet mener det sentrale hensynet er å sørge
for at den nye revisoren får opplysninger som har betydning for den framtidige revisjonen.
Det kan etter omstendighetene være tilfeldig om den nye revisoren spør om dette, og det er
derfor vanskelig å se at dette bør være et vilkår i bestemmelsen.
3.2.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Departementet foreslår å videreføre regnskapsrevisors rett til å si fra seg sitt oppdrag, se
forslag til § 11. Det er gjort enkelte strukturelle og språklige endringer i forslaget, men disse
endrer ikke realiteten i bestemmelsen.
3.2.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av
revisors virksomhet
Departementet foreslår å videreføre den forenklete prosedyren ved overføring av
revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering, se forslag til § 12. Også i denne
bestemmelsen er det gjort enkelte språklige endringer, som ikke endrer realiteten.
3.2.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Departementet foreslår at revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse
til kommunedirektøren, kommunerådet eller fylkesrådet, se forslag til § 13 første ledd. Dette
er en videreføring av gjeldende rett, og bygger også på kommuneloven § 23-5.
Uttalelsesretten knytter seg til forhold administrasjonen har helt eller delvis ansvar for. Det
betyr for eksempel at selv om det er et kommunalt foretak som er gjenstand for
forvaltningsrevisjon, kan kommunedirektøren tenkes å ha uttalelsesrett hvis en del av
forvaltningsrevisjonen berører samhandlingen mellom foretaket og administrasjonen.
Når det gjelder kommunale foretak, foreslår departementet i det vesentlige å videreføre også
deres uttalelsesrett til forvaltningsrevisjonsrapporter, se forslag til § 13 andre ledd.
Departementet foreslår likevel ikke videreføre at det er "styret og daglig leder" som har rett til
å gi kommentarer. I forslaget vises de kun til "det kommunale foretaket". Det betyr at
myndigheten i utgangspunktet ligger hos styret i foretaket, som kan delegere denne til daglig
leder. Etter forslaget vil ikke begge disse ha uttalelsesrett samtidig. Departementet mener
det er tilstrekkelig og mest ryddig at det kommer én uttalelse fra foretaket.
Departementet foreslår å utvide bestemmelsen, slik at også aksjeselskap og interkommunalt
selskap skal få uttalelsesrett der hvor selskapet er gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Hensynet til å opplyse saken best mulig og hensynet til kontradiksjon, tilsier en slik rett.
Etter § 13 tredje ledd skal revisor sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til
selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierfunksjon.
Kommentarene skal framgå av de respektive rapportene, jf. § 13 fjerde ledd.
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4. Krav til revisor og revisors medarbeidere
4.1 Gjeldende rett
4.1.1 Krav til revisors uavhengighet
Kommuneloven (1992) § 79 har en lengre bestemmelse om revisors uavhengighet. Den
retter seg blant annet mot tilknytning til den reviderte virksomheten som det kan tenkes at
revisor eller hans eller hennes nærstående kan ha. I bestemmelsen er det tatt inn hva som
menes med "nærstående".
Bestemmelsen slår også fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen,
eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler
nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Kommuneloven (2018) har en mye knappere bestemmelse, idet den i § 23-3 bare slår fast at
revisor skal være uavhengig.
I revisjonsforskriften 13 er det tatt inn nærmere krav til revisors uavhengighet. Reglene i
forskriften er hjemlet i dagens kommunelov § 78 nr. 8. Bestemmelsen lyder:
Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos
kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller
fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.
Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet
som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.
Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når
dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til
oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.
Etter revisjonsforskriften § 14 er det også forbud mot at den som foretar revisjon utfører
rådgivingstjenester for kommunen dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om
revisors uavhengighet.
4.1.2 Krav til egenvurdering av uavhengighet
Revisjonsforskriften § 15 første ledd bestemmer at oppdragsansvarlig revisor hvert år, og
ellers ved behov, skal avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
§ 15 andre ledd bestemmer at en skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.
4.1.3 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere
Taushetsplikt for revisors medarbeidere
Ifølge revisjonsforskriften § 22 gjelder revisors taushetsplikt etter kommuneloven tilsvarende
for revisors medarbeidere.
Unntak fra taushetsplikten
Det er gjort enkelte unntak for revisors taushetsplikt i revisjonsforskriften § 21, som lyder:
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Uten hinder av revisors taushetsplikt kan oppdragsansvarlig revisor avgi forklaring og
fremlegge dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdrag eller andre tjenester til politiet når
det er åpnet etterforskning i straffesak. Revisor kan videre underrette politiet dersom det i
forbindelse med revisjonsoppdrag eller andre tjenester fremkommer forhold som gir grunn til
mistanke om at det er foretatt en straffbar handling.
Uten hinder av revisors taushetsplikt kan revisor gi opplysninger til skatteetaten om
en persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen, der det er nødvendig for å
fremme skatteetatens kontroll oppgaver etter lov, forskrift eller instruks.
Revisors taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollører engasjert av
bransjeorganisasjoner kan foreta kontroll av utførelsen av revisjonen, herunder av skriftlig
dokumentasjon.
4.1.4 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Dokumentasjon av revisjonen
Revisjonsforskriften § 9 gir regler for dokumentasjon av revisjonens utførelse. Det følger av
første ledd i denne bestemmelsen at revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er
gjennomført, samt resultatet av revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne
underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. Videre følger det at forhold som tilsier at det
kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse av hva revisor
har foretatt seg i den anledning.
I § 9 tredje ledd bestemmes det at ved utføring av rådgivning og andre tjenester for
revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere oppdragets art, omfang og eventuell
anbefaling.
Oppbevaring
I revisjonsforskriften § 10 første ledd er det bestemt at revisor skal oppbevare
dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse etter revisjonsforskriften på en
ordnet og betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til
rådgivning.
§ 10 andre ledd sier at originaldokument av papir kan erstattes av kopi i annet medium. I så
fall skal papiroriginalen oppbevares på en velordnet måte i 3 år og 6 måneder etter slutten av
regnskapsåret som dokumentet gjelder. Dokumentasjon som lagres elektronisk, skal
oppbevares og gjengis i standard dataformat.

4.2 Departementets forslag
4.2.1 Krav til revisors uavhengighet
Departementet mener det er behov for å videreføre gjeldende rett når det gjelder krav til
revisors uavhengighet. Forskriftsbestemmelsene vil være hjemlet i kommuneloven (2018)
§ 24-4. Departementet vil imidlertid regulere uavhengigheten i flere bestemmelser enn i dag.
Dette for å gi et mer oversiktlig regelverk.
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I forslaget til § 14 første ledd foreslår departementet å forskriftsfeste regelen som i dag følger
av kommuneloven § 79 første ledd andre punktum. Departementet mener denne regelen er
en grunnleggende del av reguleringen av uavhengighet.
Forslaget til § 14 andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller
fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at
revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både
oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av
gjeldende rett, men er viktig at er klart.
4.2.2 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten
I forslaget til § 15 har departementet tatt inn bestemmelsen som i dag følger av
kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, jf. andre ledd. Det er gjort enkelte
strukturelle og språklige endringer, men disse endrer ikke innholdet i bestemmelsen.
Departementet foreslår også å endre overskriften. Selv om innholdet for så vidt handler om
uavhengighet, er det særlig tilknytning til den reviderte virksomheten og dens betydning for
uavhengigheten som reguleres i denne bestemmelsen.
4.2.3 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha
Forslaget til § 16 bokstav a til c er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften §
13. I dagens forskrift har bestemmelsen overskriften "Spesielle krav til uavhengighet".
Departementet mener "Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha" gir
en bedre beskrivelse av innholdet i bestemmelsen.
I forslaget til § 16 første ledd bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem
av styrende organer som kommunen deltar i eller er eier av. Departementet foreslår likevel å
innføre et unntak fra dette forbudet. Etter forslaget skal ikke forbudet gjelde interkommunale
revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller
samvirkeforetak etter samvirkeloven.
Forslaget til § 16 bokstav e–f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14.
4.2.4 Krav til egenvurdering av uavhengighet
I forslaget til forskrift § 17 første ledd fremkommer det at den som utfører revisjon eller annen
kontroll for en kommune skal løpende vurdere sin uavhengighet. Også her er "annen
kontroll" tatt inn i forskriftsteksten. Det bør stilles like krav til dem som utfører revisjon og til
dem som utfører annen kontroll. Hensynet til tillit, legitimitet og omdømme gjør seg gjeldende
også for dem som utfører andre kontrolloppdrag. I mange relasjoner er det ingen grunn til å
skille mellom de som utfører revisjon og de som utfører annen kontroll.
Departementet foreslår under en viss tvil å videreføre plikten til å levere en erklæring om
uavhengighet til kontrollutvalget, se forslaget til § 17 andre ledd. Det som taler for en slik
bestemmelse er at det vil uttrykkelig framgå at revisjonen har vurdert sin uavhengighet til den
revisjonspliktige. Det kan også tenkes at kravene til uavhengighet i større grad vil bli
19

9/19 Eventuelt 19.03.2019 - 19/00146-1 Eventuelt 19.03.2019 : horingsnotat_kontrollutvalgs_og_revisjonsforskriften

etterlevd hvis det også finnes en slik dokumentasjonsbestemmelse. På den andre siden vil
en slik dokumentasjonsbestemmelse også kunne få karakter av å bli en mindre relevant
pliktbestemmelse, som i praksis betyr lite. Departementet ber særskilt om
høringsinstansenes syn på dette spørsmålet.
Dagens revisjonsforskrift pålegger den oppdragsansvarlige revisoren plikten til å levere
erklæringen, og den skal gjelde bare sin egen uavhengighet. I forslaget til ny bestemmelse er
plikten lagt til "revisjonen". Dette betyr at det er daglig leder av en kommunerevisjon eller et
interkommunalt samarbeid, eller den oppdragsansvarlige revisoren i et privat
revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er bestemmelsen utvidet i den forstand at
erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere som er involvert i revisjonsoppdraget for
kommunen.
4.2.5 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere
Taushetsplikt for revisors medarbeidere
Departementet foreslår å videreføre at revisors taushetsplikt også skal gjelde for revisors
medarbeidere, se forslag til § 18 første ledd. Det er neppe grunn til å ha forskjellige
bestemmelser for revisor og revisors medarbeidere i denne sammenhengen.
Unntak fra taushetsplikten
I dagens revisjonsforskrift er det tatt inn enkelte begrensninger i revisors taushetsplikt.
Departementet foreslår å videreføre denne bestemmelsen, se forslag til § 18 andre til fjerde
ledd, men mener det er språklig mer presist å kalle dette for unntak fra taushetsplikten,
istedenfor begrensninger.
Departementet er opptatt av at unntaket fra taushetsplikten er enkel å forstå. Det er også
viktig at unntaket er relevant og at det er reelt behov for unntaket. Departementet ber derfor
særskilt om høringsinstansenes syn på dette forslaget.
Det er gjort enkelte språklige endringer i forslaget. Når det gjelder unntaket som retter seg
mot å gi opplysninger til skatteetaten, er henvisningen til at skatteetatens kontrolloppgaver
skjer etter lov, forskrift eller instruks tatt bort. Dette er bare en språklig forenkling av
bestemmelsen, siden det må være klart nok at disse kontrolloppgavene må ha et tilstrekkelig
rettslig grunnlag.
4.2.5 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Dokumentasjon av revisjonens utførelse
Departementet ser behov for å videreføre bestemmelsen om dokumentasjon av revisjonen,
se forslag til § 19. Noen språklige endringer er gjort, men de endrer ikke realiteten. Med
"revisjonen" menes alle former for revisjon; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.
Oppbevaring
Departementet foreslår en kortere og forenklet bestemmelse om oppbevaring, se forslag til §
19 tredje ledd. Der sies det at revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og
betryggende måte i minst 10 år. Dette er en videreføring av gjeldende rett, selv om ordlyden
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er mindre omfangsrik. Kravet til oppbevaring innebærer også at dokumentasjonen må kunne
leses eller hentes ut hvis det skulle være behov for det. Dette er en nokså selvsagt del av en
bestemmelse om oppbevaring, så departementet mener det ikke er behov for eksplisitt å si
dette i forskriften.
Departementet er kjent med at i revisorlovutvalgets forslag til ny revisorlov er det foreslått at
oppbevaringsplikten skal være 5 år, jf. NOU 2017: 15. Selv om departementet foreslår å
videreføre 10-årsregelen, slik gjeldende rett etter revisorloven også er, vil departementet
følge med på den videre oppfølgingen av NOU 2017: 15.
Når det gjelder særregelen i revisjonsforskriften § 10 andre ledd om oppbevaring i "annet
medium", bærer den etter departementets vurdering preg av å være foreldet. Departementet
mener det ikke er behov for en slik særregel. Det innebærer at kravet til oppbevaring slik det
fremkommer av forslaget til § 19 tredje ledd, gjelder for alle typer oppbevaring.
Oppbevaringen skal altså være "ordnet og betryggende", både når oppbevaringen skjer i
papirform og når den skjer elektronisk. Den nye regelen skal være teknologinøytral.

5. Omtale av enkelte bestemmelser som foreslås opphevet av
andre grunner enn at de er lovfestet.
Kontrollutvalgsforskriften § 5 andre ledd bestemmer at dersom kommunen har egen ansatt
revisor, kan kontrollutvalget be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kreve
opplysninger av revisjonen. Departementet har ikke foreslått å videreføre denne
bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder dersom kommunen har egen ansatt revisor.
Departementet er skeptisk til at bestemmelser i forskriften kun skal gjelde enkelte
revisjonsordninger. Slike særbestemmelser må i så tilfelle være godt begrunnet.
Departementet kan i utgangspunktet ikke se at denne bestemmelsen er godt begrunnet eller
ivaretar et særlig behov. Departementet viser ellers til at kontrollutvalgets innsynsrett hos
kommunen er regulert i kommuneloven (2018). Denne bestemmelsen hjemler også innsyn
hos den kommunalt ansatte revisoren, og er sannsynligvis tilstrekkelig for kontrollutvalgets
behov for innsyn hos denne.
Kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd første punktum bestemmer at kontrollutvalget selv
fastsetter hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket
innhold slik rapport skal ha. Siden eierskapskontroll blir en definert revisjonsoppgave, mener
departementet at revisor også må ha innflytelse på hvordan rapporteringen skjer, blant annet
på grunnlag av god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget vil likevel innenfor disse
rammene – som bestiller – øve innflytelse på hvordan rapporteringen skal skje.
Bestemmelsen om at kontrollutvalget skal kunne fastsette hvilket innhold rapporten skal ha,
er ikke ønskelig å videreføre. Som bestiller vil kontrollutvalget selvsagt ha innflytelse på
hvilket type innhold rapporten skal ha. En slik bestemmelse vil likevel kunne tenkes å være i
strid med revisors ansvar for det konkrete innholdet i rapporten.
Kontrollutvalgsforskriften § 18 andre ledd bestemmer at der kommunen har en egen revisjon,
avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet kan
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ikke se at det er behov for en slik særregel for kommuner med egen revisjon. Det er også
prinsipielt noe betenkelig å gi revisor innstillingsrett til et folkevalgt organ. Departementet
regner med det vil være kontakt mellom kontrollutvalget og revisjonen (uansett
revisjonsordning) i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet uten at dette er særskilt
forskriftsregulert.
Revisjonsforskriften § 12 stiller enkelte krav til vandel mv. til revisor. Disse kravene består i
a) å ha ført en hederlig vandel, b) være i stand til å oppfylle sine forpliktelser og c) være
myndig. Departementet mener disse kravene er lite relevante å stille i forskriften. Etter loven
skal revisor ha god vandel. Departementet antar at dette er et tilstrekkelig regelkrav, og
mener i utgangspunktet at de nærmere vurderingene av revisors egnethet kan gjøres av den
som skal ansette revisor eller tildele revisoroppdrag.
Departementet vil likevel be høringsinstansene særskilt vurdere forslaget om å oppheve
bestemmelsene som er omtalt i dette kapitlet.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til ny forskrift innebærer i begrenset grad nye regler, og i enda mindre grad regler
som pålegger kommunene nye oppgaver eller plikter. I det alt vesentlige er forslaget til ny
forskrift videreføring av gjeldende rett. Det vil derfor ikke være behov for at kommunene
bruker ressurser av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften. Departementet legger
etter dette til grunn at forslaget ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser
av betydning for kommunene.

7. Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsforslaget
Til § 1 Begrensing av kontrollutvalgets myndighet.
Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2. Den regulerer hva
kontrollutvalget skal gjøre. Kontrollutvalget vil også kunne utføre annet kontrollarbeid, selv
om det ikke følger som en skal-oppgave av loven.
Forskriften § 1 er en begrensning av kontrollutvalgets myndighet. Men heller ikke denne
bestemmelsen kan lese som en uttømmende regulering av hvordan kontrollutvalgets
myndighet er regulert.
Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 4 andre ledd. Det ligger ikke til
kontrollutvalget å overprøve politiske prioriteringer eller å vurdere den politiske
hensiktsmessigheten av vedtak som er truffet at folkevalgte organer eller andre kommunale
organer.
Det presiseres likevel at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for eksempel kritikk
av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at dette ikke vil
være i strid med denne bestemmelsen. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av
kommunens praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av
hvordan et folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har
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fått delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve
politiske prioriteringer i forskriftens forstand.
Til § 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Bestemmelsen viderefører kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd, men med enkelte
språklige endringer. Det er kontrollutvalget som skal utarbeide forslag til budsjett for
kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. I uttrykket kontrollarbeidet inngår da
utgifter til kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag
skal følge innstillingen om årsbudsjett, som går til kommunestyret eller fylkestinget.
Henvisningen til kommuneloven § 14-3 tredje ledd sikrer at kontrollutvalgets forslag følger
med innstillingen både i kommuner som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner
som er styrt etter parlamentarismemodellen.
At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å
gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen.
Til § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Første ledd bokstav a og b er en videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 6, og utfyller
kommuneloven (2018) § 23-2 a) om at kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir
betryggende revidert, ved også å ta inn årsberetninger. Første ledd bokstav c er ny
sammenliknet dagens forskriftstekst.
Andre ledd er en delvis videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 8, men den er også en
utvidelse siden § 8 kun handler om forhold i årsregnskapet. Bestemmelsen nevner eksplisitt
forhold som regnskapsrevisor påpeker etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9.
Kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget ansvar for å følge opp feil.
Bestemmelsen angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, blir
rettet opp eller fulgt opp. Dette vil i det vesentlige framgå av revisors påpekninger.
Dersom forholdene ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget en plikt til å
rapportere dette til kommunestyret.
Til § 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
Bestemmelsen tydeliggjør at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller
fylkestinget om alle gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet
av dem.
Til § 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
revisjoner og eierskapskontroller
Andre ledd fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om revisjoner og
eierskapskontroller som kommunestyret eller fylkestinget fastsetter, blir fulgt. Hvordan
vedtakene blir fulgt må kontrollutvalget rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om.
Til § 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget
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Bestemmelsen presiserer at også ordfører eller fylkesordfører og oppdragsansvarlige
revisorer skal få innkalling til kontrollutvalgets møter.
Til § 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd. Etter bestemmelsen skal
kontrollutvalget der det er en egen revisjon i kommunen avgi innstilling til kommunestyret
eller fylkestinget i saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av revisjonens
leder. Revisjonens leder er den samme personen som kommunestyret skal velge i medhold
av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd.
Andre ledd er noe endret sammenliknet med kontrollutvalgsforskriften § 17 andre ledd. Etter
bestemmelsen legger forskriften myndigheten til å foreta ansettelse, suspensjon, oppsigelse
og avskjed av revisjonens øvrige personale, direkte til revisjonens leder. Det innebærer at
kontrollutvalget ikke vil ha noen myndighet i slike saker.
Til § 8 revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Første ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 2. Nytt i
bestemmelsen er at også årsberetning er særskilt nevnt. Det er også gjort noen språklige
presiseringer.
I andre ledd er det presisert at det er kommunestyret som velger hvem som skal være
regnskapsrevisor. Det er også presisert at det er den samme revisoren som da får i oppgave
å revidere årsberetningen.
Tredje ledd stiller kvalifikasjonskrav til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Dette er en
videreføring av gjeldende krav.
Fjerde ledd er en ny bestemmelse, og er tatt inn først og fremst av pedagogiske grunner.
Den skal få tydelig fram at det er representantskapet i interkommunalt politisk råd og
kommunalt oppgavefellesskap som velger regnskapsrevisor, altså ikke kommunestyret.
Til § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll
Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende rett, men den er utvidet til å
gjelde også der hvor kommunen har egne ansatte revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert
enkelt revisjonsoppdrag. Det presiseres at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen
revisor til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll enn den som er valgt som
regnskapsrevisor.
Til § 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje ledd, med enkelte
språklige endringer.
Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd.
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Tredje ledd pålegger den den forrige regnskapsrevisoren uten hinder av taushetsplikten å gi
opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye revisoren, hvis det kan ha
betydning for den framtidige revisjonen.
Til § 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 16. Den bygger på revisorloven §
7-1. Revisorloven § 7-1 vil derfor ha relevans for tolkningen av forskriften § 11.
Når det gjelder "særlig grunn" i bokstav c, vises det særlig til Norsk Lovkommentar av Bror
Petter Gulden. I note 201 gis det eksempler på hva som kan være en "særlig grunn".
Til § 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors
virksomhet
Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 18. Det presiseres at med
"revisjonsselskaper" menes også interkommunale samarbeid selv om de ikke er organisert
som et selskap.
Til § 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende regler. Se høringsnotatet pkt.
3.2.7. for enkelte presiseringer.
Etter andre ledd skal revisor sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til
aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Dette er nytt.
Til § 14 Krav til revisors uavhengighet
Første ledd er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd andre punktum.
Bestemmelsen bygger på revisorloven § 4-1. Revisorloven § 4-1 vil derfor ha relevans for
tolkningen av § 14 første ledd.
Andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen,
eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler
nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både
oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av
gjeldende rett, men er viktig at er klart.
Til § 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten
Bestemmelsen er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum,
jf. andre ledd.
Til § 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha
Bokstav a til d er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 13.
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I bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem av styrende organer som
kommunen deltar i eller er eier av. Forbudet gjelder imidlertid ikke interkommunale
revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller
samvirkeforetak etter samvirkeloven.
Bokstav e til f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14.
Til § 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet
Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd første punktum.
Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd andre punktum, men er
endret slik at det er "revisjonen" som skal avgi egenvurderingen. Dette betyr at det er daglig
leder av en kommunerevisjon eller et interkommunalt samarbeid, eller den
oppdragsansvarlige revisoren i et privat revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er
bestemmelsen utvidet i den forstand at erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere
som er involvert i revisjonsoppdraget for kommunen.
Tredje ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 andre ledd, men også den er
endret slik at det er "revisjonens" uavhengighet som skal vurderes.
Til § 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere
Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 22.
Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 21.
Til § 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 10.

8. Forslag til forskrift
Utkast til forskrift om kontrollutvalg og revisjon
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.yy 2019 med hjemmel i kommuneloven
§§ 23-2, 24-2 og 24-4.

Kapittel 1. Kontrollutvalgets oppgaver mv.
§ 1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens
eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer.
§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen om årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3
tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.
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§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger blir revidert på en
betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser
og avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §§ 24-7 til
24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.
§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem.
§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og
eierskapskontroller
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.
§ 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget
Innkalling til møte i kontrollutvalget skal sendes til utvalgets medlemmer, ordfører eller
fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlige revisorer.
Kapittel 2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll
§ 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon er det kommunestyret eller
fylkestinget selv som ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjonens leder.
Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens leder ansetter, suspenderer, sier opp og
avskjediger revisjonens øvrige ansatte.
§ 8 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Kommunens og fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger skal revideres.
Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal være regnskapsrevisor for hver av
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.
Den oppdragsansvarlige for revisjonen av årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven,
skal ha en bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til
registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra
regnskapsrevisjon.
Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når et interkommunalt politisk råd eller et
kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven § 14-8 første ledd utarbeider eget årsregnskap
og egen årsberetning og hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen.
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§ 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og
oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll
Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert
forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.
§ 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Før en revisor tar på seg ansvaret for å revidere et årsregnskap og en årsberetning etter
kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om
det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren
skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren om begrunnelsen for sin fratreden.
Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en annen revisor å ta på seg oppdraget,
skal revisor dokumentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også den nye revisoren skal
dokumentere sin begrunnelse for å ta på seg oppdraget i strid med den tidligere revisorens råd.
Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, skal den forrige regnskapsrevisoren
uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye
revisoren.
§ 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Når en kommune eller fylkeskommune deltar i et interkommunalt revisjonssamarbeid eller
har inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har regnskapsrevisoren rett til å si fra seg
oppdraget hvis
a) revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov eller forskrift som den
reviderte virksomheten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter tiltak som er
nødvendige for å rette opp forholdene
b) revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift
c) det foreligger andre særlige grunner.
Revisoren skal varsle den reviderte virksomheten, om at han sier fra seg oppdraget, i god nok
tid til at virksomheten kan innrette seg.
§ 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors virksomhet
Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, viderefører det nye selskapet de
revisjonsoppdragene som selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme gjelder ved
selskapsrettslig omorganisering av et revisjonsselskap og når en personlig drevet revisjonsvirksomhet
tas opp i et revisjonsselskap.
Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til
å bytte revisor.
Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig
melding til oppdragsgiveren om sammenslutning, omorganisering eller opptak.
§ 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren,
kommunerådet eller fylkesrådet.
Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale
foretaket, det fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er
gjenstand for forvaltningsrevisjon.
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Revisor skal sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er
omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierfunksjon.
Kommentarene skal fremgå av rapporten.
Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere
§ 14 Krav til revisors uavhengighet
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen
hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og
objektivitet.
Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal
samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og
objektivitet.
§ 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen
hvis revisoren eller revisorens nærstående har en tilknytning til den reviderte eller kontrollerte
virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn, som er egnet til å svekke revisorens
uavhengighet og objektivitet.
Som nærstående etter første ledd regnes
a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken
b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje
c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere.
§ 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha
Revisor kan ikke
a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen
b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er
eier av
c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen
deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er
organisert som et interkommunalt selskap eller samvirkeforetak
d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens
interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren
e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen,
hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet
f)

yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og
kontrolloppgaver

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker
etter domstolsloven § 218.
§ 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet
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Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal
løpende vurdere sin uavhengighet.
Revisjonen skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget
om revisjonens uavhengighet.
En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.
§ 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere
Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 femte ledd gjelder også revisors
medarbeidere.
Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller annen kontroll framkommer forhold som
gir grunn til mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan revisor og revisors medarbeidere
underrette politiet uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etterforskning i en straffesak, kan
revisor og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring og framlegge
dokumentasjon til politiet om revisjonsoppdrag eller annen kontroll.
Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor
og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til skatteetaten om en
persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som er engasjert av bransjeorganisasjoner,
kan kontrollere hvordan revisjonen er utført.
§ 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført og resultatet av revisjonen.
Dokumentasjonen skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors konklusjoner.
Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse
av hva revisor har foretatt seg.
Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte virksomheten, skal revisor dokumentere
oppdragets art, omfang og en eventuell anbefaling.
Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år.
Kapittel 4. Ikrafttredelse og opphevinger
§ 20 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og
fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.
Fra samme tidspunkt oppheves
a) forskrift 15. juni nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
b) forskrift 15. juni nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
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