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Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Melding om politiske vedtak: Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
2. Melding om politisk vedtak: Trondheim bussterminal – oppfølging etter selskapskontroll
3. Statusrapport – revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet
4. Folkehelseprofil for Trøndelag

Saksprotokoll
Plan for forvaltningsrevisjon 2018 -2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201836421
Hanne Kongsvik

Saksgang
1 Fylkesting

Møtedato
25.04.2018

Saknr
44/18

Fylkesting har behandlet saken i møte 25.04.2018 sak 44/18

Fylkestingets vedtak
1) Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 med følgende endring:
1) Et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg.
2) Kontrollutvalget får fullmakt til å endre prioriteringsrekkefølgen i planen.

Behandling
Forslag fremmet av Arnfinn Brechan (A) på vegne av A, SV, Sp, KrF og MDG
Forslag til nytt punkt 1 i kontrollutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 med følgende endring:
1) Et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg.
Begrunnelse:
Det er viktig at offentlige midler brukes til å bygge opp under et seriøst arbeidsliv og ikke til
å involvere aktører som utøver arbeidslivskriminalitet. En forvaltningsrevisjon bør derfor
belyse hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt for å unngå arbeidslivskriminalitet og å
luke ut de som ikke driver seriøst. Det bør sikres at regler og tiltak etterleves, og at den
eventuelle effekten av tiltakene kan måles.

Votering
Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 1 og forslag fra Arnfinn Brechan fikk
innstillingen 20 stemmer (H, Frp, V) og falt, mens Brechans forslag fikk 58 stemmer og ble
vedtatt.
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt
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TRØNDE
Enhet
Kontrollutvalgets innstilling:
1.
2.

Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020.
Kontrollutvalget får fullmakt til å endre prioriteringsrekkefølgen i planen.
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Saksprotokoll
Trondheim Bussterminal AS.. Oppfølging
av selskapskontroll og vurdering av
organisasjonsform
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201842654
Inge Fornes

Saksgang
1 Fylkesutvalget
2 Fylkesting

Møtedato
22.05.2018
13.06.2018

Saknr
144/18

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 22.05.2018 sak 144/18
Fylkesutvalgets vedtak
1. Fylkestingets bestillinger knyttet til eierstyringen i TB følges opp gjennom eierdialogen
med selskapet.
2. Trondheim Bussterminal AS avvikles. Etter avviklingen ivaretas virksomheten direkte av
fylkeskommunen.

Behandling

Votering
Fylkesrådmannens innstilling

Enstemmig vedtatt

Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestingets bestillinger knyttet til eierstyringen i TB følges opp gjennom eierdialogen
med selskapet.
2. Trondheim Bussterminal AS avvikles. Etter avviklingen ivaretas virksomheten direkte av
fylkeskommunen.

side 1 av 2

TRØNDE
Enhet
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Statusrapport

Status for oppfølging av revidert strategi mot
arbeidslivskriminalitet
Rapport 15. februar 2018
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Innledning
Regjeringen la fram strategien mot arbeidslivskriminalitet 13. januar 2015. Strategien ble
utarbeidet etter dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Arbeidslivskriminaliteten er
ifølge etatenes tilbakemeldinger blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt. Derfor
har regjeringen utarbeidet en revidert og styrket strategi. Den reviderte strategien mot
arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 13. februar 2017. En statusrapport med oversikt over
status for gjennomføringen av tiltakene i den reviderte strategien ble lagt frem 25. august
2017. Dette er den andre statusrapporten som skal gi oversikt over status for
gjennomføringen av tiltakene. Rapporten er oppdatert pr. 15. februar 2018.
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Gjennomføring av tiltak
Samarbeid med partene i arbeidslivet
1. Trepartssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet
Ansvar: Statsministerens kontor koordinerer
Strategien mot arbeidslivskriminalitet er utarbeidet i samarbeid med hovedorganisasjonene i
arbeidslivet, og som del av oppfølgingen holdes det toppmøte med deltakere fra berørte
myndighetsorganer og organisasjoner. Samarbeidet videreføres og strategien følges opp i
regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet. Det var møte i regjeringens
kontaktutvalg i februar 2017. I samsvar med strategien holdes det egnet toppmøter om
arbeidslivskriminalitet i år med hovedtariffrevisjon. Det skal holdes nytt toppmøte 26. februar
2018.
Myndighetene viderefører samarbeidet med organisasjonene i arbeidslivet for å fremme
gode og seriøse arbeidsforhold, forebygge og motvirke svart økonomi og kriminelle forhold i
arbeidslivet. Eksempler på slikt samarbeid er treparts bransjeprogrammer, Skatteetatens
samarbeid med partene om innsats mot svart økonomi (SMSØ), næringslivskontakter i hvert
politidistrikt, Byggenæringens seriøsitetsforum med flere.

2. Videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Treparts bransjeprogrammer er et virkemiddel for å bidra til anstendige og seriøse
arbeidsforhold i utvalgte bransjer der dette er en utfordring. Det er etablert treparts
bransjeprogrammer innen renhold, uteliv og transport. Bransjeprogrammene har en rekke
møter i løpet av året. I tillegg holdes halvårlige møter mellom statssekretær i Arbeids- og
sosialdepartementet og bransjeprogrammene for å drøfte saker som krever politisk
oppfølging. Det ble avholdt møter januar/februar og november/desember 2017. På møtet
med bransjeprogrammet transport deltok både statssekretær fra Arbeids- og
sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet.
Godkjenningsordningen for renhold ble innført i 2012 og har sin bakgrunn i treparts
bransjeprogrammet for renhold. Det har vært jobbet videre med å utvikle ordningen, dette
omtales nærmere i tiltak nr. 15. Arbeidstilsynet har gitt Fafo i oppdrag å kartlegge hvordan
sentrale arbeidslivsforhold i renholdsbransjen har utviklet seg siden 2012. En rapport vil
foreligge i løpet av første halvår 2018. Bransjeprogrammene i uteliv og transport startet to år
senere og det bør derfor gå noen år før det er aktuelt å kartlegge utviklingen i disse
bransjene.
Bransjeprogrammet for transport har i løpet av det siste året blant annet vært opptatt av
status for arbeidet med økt samarbeid mellom tilsynsetatene på veg- og trafikkområdet og
EU-kommisjonens transportpakke. Bransjeprogrammet har blant annet utarbeidet en veileder
for bestillere av godstransporttjenester og en veileder for bestillere av turbil. Formålet er å
3

øke kjennskapen og overholdelsen av regelverket hos bestillere slik at det blir vanskeligere
for useriøse aktører i bransjen å få transportoppdrag. Veilederne er tilgjengelige på
Arbeidstilsynets nettsider. Bransjeprogrammet har videre tatt initiativ til at det skal
gjennomføres en kartlegging av arbeidsforholdene til rumenske og bulgarske sjåfører i Norge
innen sommer 2018.
Bransjeprogrammet for uteliv har gjennom flere år arbeidet med konkrete informasjonstiltak
rettet mot nye arbeidstakere og virksomheter. Bransjeprogrammet har fremmet forslag om
endringer i reguleringen av serveringsnæringen og tiltak for å redusere bruken av kontanter,
blant annet ved at det innføres forbud mot utbetaling av lønn i kontanter. Bransjeprogrammet
for uteliv arbeider nå med informasjons- og veiledningstiltak om seksuell trakassering, som
er en betydelig utfordring i næringen. Arbeidstilsynet og Likestillings- og
diskrimineringsombudet samarbeider med partene om disse tiltakene.
Erfaringene fra arbeidet med treparts bransjeprogram vil bli drøftet på det førstkommende
møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd i mars. Også andre aktuelle tiltak vil bli drøftet i
møtet. Hovedorganisasjonen Virke har foreslått at det innføres et bransjeprogram og en
egen godkjenningsordning for virksomheter innen bilvask og bilpleie. Partene i
byggenæringen har etterspurt en nærmere koordinering mellom ulike departementer i
oppfølgingen av tiltak som berører næringen.

3. Samarbeid mot svart økonomi
Ansvar: Finansdepartementet
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arbeider holdningsskapende og forebyggende mot
svart økonomi, og består av sentrale parter i arbeids- og næringslivet (LO, NHO, KS, Unio,
YS) og Skatteetaten.
SMSØs satsing "Spleiselaget" er rettet mot elever i videregående skole for at elevene får en
innføring i sammenhengen mellom verdiskaping, skatt og velferd. Den forebyggende
innsatsen mot lærlinger og elever på yrkesfag skal styrkes i løpet av 2018.
I 2016 utarbeidet SMSØ en anbefaling for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet
ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. Anbefalingen kan lastes ned her:
http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/slik-kan-kommunene-ta-grep-motarbeidslivskriminalitet/. I 2017 er anbefalingen gjort kjent for landets kommuner og
fylkeskommuner. Over 150 kommuner har vedtatt ordninger for å forhindre
arbeidslivskriminalitet og svart økonomi i sine anskaffelser. SMSØ vil i 2018 videreføre
arbeidet med bestillerrollen også i andre sektorer.
SMSØ lanserte i mai 2017 en holdningskampanje mot svart økonomi i forbrukermarkedet
(http://www.handlehvitt.no/category/kampanje/). Formålet med kampanjen er å bevisstgjøre
forbrukerne om at det er ulovlig å kjøpe svarte varer og tjenester og at det innebærer støtte
til kriminell virksomhet. SMSØ vil i 2018 videreføre dette arbeidet.
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4. Næringslivskontakter i politiet
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
Tiltaket er gjennomført og alle politidistrikter har nå en fast næringslivskontakt.
Næringslivskontaktene skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og kriminalitet rettet
mot næringslivet. De skal også bidra til å formidle trusselbildet slik at næringslivet og andre
kan lage gode risikovurderinger og iverksette tiltak for å beskytte sine verdier.
Næringslivskontaktene skal sørge for et godt lokalt samarbeid mellom politiet, næringslivet,
sikkerhetsmyndigheter, relevante organisasjoner og andre aktører i det sivile samfunnet.

5. Vurdering av ulike sider ved innleie av arbeidskraft
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet har over tid hatt dialog med partene i arbeidslivet om
aktuelle spørsmål og problemstillinger som gjelder innleie av arbeidskraft. Det har utviklet
seg en praksis med økt bruk av avtaleformer som ikke gir forutsigbarhet for arbeid og
dermed lønnsinntekt. Dette gjelder særlig i bemanningsbransjen med avtaler om "fast
ansettelse uten garantilønn", men også i andre bransjer. Bruken av innleie er blitt omfattende
i deler av arbeidslivet, særlig innen bygge- og anleggsnæringen. Regjeringen har valgt å
legge fram en samlet og helhetlig pakke for å regulere sentrale forhold knyttet til innleie av
arbeidskraft. Arbeids- og sosialdepartementet sendte juni 2017 tre forslag på høring, som
kan leses om her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-om-regulering-avarbeidskraftinnleie-pa-horing/id2563704/ Formålet med forslagene er å sikre at faste
ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere er hovedregelen i
arbeidslivet, gi tydeligere og mer forutsigbare regler for aktørene i bemanningsbransjen,
samtidig som den nødvendige fleksibiliteten som ligger i adgangen til å benytte innleid
arbeidskraft fortsatt beholdes. Høringsfristen var 29. september og saken er under
behandling.

Kontroll og oppfølging
6. Videreutvikle et forpliktende og koordinert samarbeid mellom etatene
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer
Regjeringen har lagt til rette for et bedre og mer koordinert samarbeid mellom
Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og politiet i de samlokaliserte sentrene mot
arbeidslivskriminalitet. I 2017 ble det etablert to samlokaliserte sentre mot
arbeidslivskriminalitet i Tønsberg og Bodø slik at det nå er totalt sju sentre. Etatene
utarbeider felles handlingsplaner for tiltakene mot arbeidslivskriminalitet. 14. februar 2017
signerte etatene handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet for 2017-2019. Etatene utarbeider
også felles årsrapporter som oppsummerer aktiviteter og resultater. Årsrapporten for 2017
blir publisert medio mars 2018.
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Det er også andre relevante myndigheter som deltar i samarbeidet i de samlokaliserte
sentrene mot arbeidslivskriminalitet, blant annet kommunene, Tolletaten, Mattilsynet, Statens
vegvesen, El-tilsynet med flere. Etatene skal legge til rette for tettere samarbeid med partene
i arbeidslivet mot arbeidslivskriminalitet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet og påtalemyndigheten skal videreutvikles.
I tildelingsbrev for 2017 fikk de samarbeidende etatene i oppdrag å utvikle en felles
styringsmodell og arbeidet ble ferdigstilt høsten 2017. Formålet er å målrette og effektivisere
etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet gjennom en mer enhetlig organisering. Blant
annet ved å etablere felles retningslinjer for hvordan saker skal behandles i samarbeidet og
følges opp i "linjen" i hver enkelt etat, og fastsette hvordan de samlokaliserte sentrene skal
bemannes fra hver enkelt etat. Det arbeides nå videre med å utvikle felles mål og
styringsparametre for samarbeidet.
Innenfor transportsektoren pågår det også et arbeid med å øke samarbeidet mellom kontrollog tilsynsetatene. Et slikt samarbeid er også presisert i tildelingsbrevet til Statens vegvesen
for 2018. Statens vegvesen opprettet i 2016 en egen enhet for trafikk- og
kjøretøyskriminalitet som skal bidra til å skaffe kunnskap og avdekke kriminalitet innenfor
transportsektoren.

7. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
I 2016 ble det nasjonale tverretatlige analyse- og etterretningssenteret (NTAES) etablert for å
styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Senteret er lagt
til ØKOKRIM. Politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet deltar i samarbeidet.
Samarbeidet skal bidra til å utvikle og gjennomføre en mer målrettet, effektiv, slagkraftig og
treffsikker kriminalitetsbekjempelse. NTAES skal utarbeide nasjonale trussel- og
risikovurderinger og samle etterretning. Dette vil være et viktig grunnlag for etatenes
oppfølging.
NTAES utarbeidet i 2017 en ny situasjonsbeskrivelse av arbeidslivskriminalitet i Norge
(2017). Situasjonsbeskrivelsen viser at kriminelle aktører kontinuerlig utvikler metodene etter
hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og
ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage. Rapporten peker også på at innsatsen mot
arbeidslivskriminalitet er blitt mer målrettet, organisert og tverretatlig. Gevinstene av det
tverretatlige samarbeidet er også knyttet til samlokalisering og til den kjennskap
medarbeiderne får til de ulike etatenes avdekkings- og sanksjonsmuligheter.
NTAES har videre utarbeidet en trusselvurdering av nyere betalingstjenester, som beskriver
hvordan nye betalingstjenesters manglende sporbarhet utgjør en trussel for etatenes arbeid
med bekjempelse av kriminalitet. Nyere betalingstjenester er f.eks. forhåndsbetalte
betalingskort og virtuelle valutaer. Av trusselvurderingen fremkommer at nyere
betalingstjenester benyttes når økonomisk kriminalitet begås, og at det pga. rask teknologisk
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utvikling og et stadig økende antall tjenester å velge mellom er sannsynlig at bruken av
tjenestene vil øke i fremtiden.

8. Styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene og mellom kontrolletatene og
politiet
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjonsdeling er et av de viktigste premissene for å få til et effektivt tverretatlig
samarbeid mellom de ulike kontrolletatene og politiet, både på strategisk og operativt nivå.
Arbeidet følges nå opp gjennom flere prosesser. ØKOKRIM har i 2017 revidert «Nasjonal
veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private, for å bekjempe
kriminalitet». Forslag om et nytt kapittel i politiregisterforskriften for å sikre informasjonsdeling
ved NTAES ble sendt på høring. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med
oppfølgingen av høringen. Når det gjelder deling av informasjon i det operative samarbeidet
mellom etatene er det satt i gang oppfølging av tiltak innenfor lovgivningen for Skatteetaten,
Tolletaten og NAV. For politiets adgang til å dele informasjon med andre offentlige etater, er
det ikke behov for lovendringer. Politiregisterloven har allerede tilstrekkelige hjemler for
utlevering av opplysninger både i kriminalitetsforebyggende øyemed, og i konkrete
straffesaker. Når det gjelder Skatteetaten og Tolletaten, vil Finansdepartementet sende på
høring et forslag til lovhjemler som gir Skatteetaten og Tolletaten adgang til å dele
informasjon med de andre etatene ved de samlokaliserte sentrene.
Arbeids- og sosialdepartementet har nylig mottatt en utredning fra Arbeids- og
velferdsdirektoratet med forslag til endringer i NAVs regelverk for å legge til rette for økt
deling av informasjon fra NAV til de andre etatene som deltar i a-krimsamarbeidet. Arbeidsog sosialdepartementet vil sende et forslag om lovendring på høring tidlig i 2018.
Forvaltningslovutvalget er bedt om å vurdere forvaltningslovens regler om taushetsplikt opp
mot etatenes behov for informasjon fra andre myndigheter for å bekjempe kriminalitet.
Forvaltningslovutvalget skal komme med sin innstilling 1. februar 2019.
I juni 2017 ble det sendt et felles oppdragsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet,
Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet til etatene som deltar i
samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. I oppdragsbrevet bes de etatene som ikke allerede
har igangsatt et slikt arbeid, vurdere om det er regelverkstiltak som kan bidra til å styrke
deres muligheter for å dele informasjon, og sikre en mer ensartet praktisering av dagens
regelverk.
Det samarbeidet som er etablert de siste årene har bedret informasjonsflyten mellom
etatene, og gjort dem mer oppmerksomme på hvilke muligheter de har for å dele
informasjon. Bedre forståelse og utnyttelse av gjeldende regelverk, samt pågående
endringer og forbedringer av regelverket, vil legge til rette for et enda mer effektivt og
målrettet samarbeid mellom etatene.
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9. Mer effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen ønsker et sanksjonssystem der de enkelte etatenes ressurser og
sanksjonsmuligheter ses i sammenheng og utnyttes optimalt. På denne måten kan etatene
oppnå en mer effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. NTAES utarbeider en oversikt
over alle samarbeidende kontrolletaters og utlendingsforvaltningens sanksjonsmuligheter,
herunder bruken og potensialet. NTAES har avsluttet innhenting av tallmateriale og
vurderinger fra de involverte etater, Utlendingsdirektoratet og Kemneren i Oslo.
Systematisering av sanksjoner og pressmidler er påbegynt. Arbeidet er i rute og rapporten vil
bli ferdigstilt 15. februar 2018.
Riksadvokaten/Økokrims oppdrag med å avklare grensegangen og potensialet mellom
forvaltningssporet og straffesporet må sees i sammenheng med NTAES sitt oppdrag om
kartlegging av kontrolletatenes sanksjonsmuligheter. Da oppdraget berører kontrolletatenes
ansvarsområder minst like mye som påtalemyndighetens, må oppdraget utføres i samarbeid
med disse. Når NTAES leverer sin rapport, vil Det sentrale samarbeidsforum (DSSF), med
utgangspunkt i rapporten, vurdere hvordan oppdraget med å avklare grensegangen og
potensialet mellom forvaltningssporet og straffesporet, mest mulig hensiktsmessig kan
utføres. DSSF består av direktørene i Arbeidstilsynet, politiet, NAV, Skatteetaten og
Tolletaten, samt sjefene for ØKOKRIM og Riksadvokaten. Formålet med forumet er å styrke
samarbeidet mellom etatene for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder
arbeidslivskriminalitet.
Riksadvokaten har utarbeidet en nasjonal standard for etterforsking og påtalepraksis i mindre
økonomiske straffesaker. Etter at denne standarden har virket en stund, vil Riksadvokaten
vurdere hvorvidt det er behov for ytterligere direktiver om påtalepraksis.
I 2014 fikk Arbeidstilsynet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, i tillegg til eksisterende
virkemidler. Overtredelsesgebyr er et effektivt sanksjonsmiddel mot arbeidslivskriminalitet og
useriøse arbeidsforhold, blant annet når det gjelder brudd på reglene om pliktig HMS-kort.
Det ble i 2017 satt i gang et arbeid for å avklare retningslinjer for bruken av
overtredelsesgebyr, for på denne måten å øke bruken av sanksjonsmiddelet framover.
Arbeidet er sluttført høsten 2017.

10. Bo-koordinatorer i alle politidistrikt
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
Tverrfaglig samarbeid og god oppfølging fra politiet er vesentlig for å kunne behandle grove
konkurssaker på en tilfredsstillende måte. Egne stillinger som bo-koordinatorer i politiet vil
bidra til en raskere oppfølging av saker hvor det er mistanke om konkurskriminalitet.
Samtlige politidistrikt vil ha bo-koordinatorfunksjonen etablert i løpet av mars 2018. For å
sikre at rollen ivaretas på tiltenkt måte, planlegger Politidirektoratet, i samarbeid med
Konkursrådet og ØKOKRIM, en fagsamling for bo-koordinatorene våren 2018.
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Tilgang til konkursregisteret vil være et viktig hjelpemiddel i myndighetenes arbeid mot
konkurskriminalitet og konkursgjengangere. Justis- og beredskapsdepartementet har
påbegynt arbeidet med å vurdere om politiet og Skatteetaten kan gis tilgang til
konkursregisteret.

11. Bedre registrering og oppfølging av tjenesteytere og utsatte arbeidstakere
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen skal ha HMS-kort. Som
oppfølging av strategien mot arbeidslivskriminalitet er det blitt gjennomført flere tiltak for å
motvirke misbruk og bedre kontrollen med bruken av HMS-kortene. Byggherreforskriften
stiller krav om oversiktslister over alle som arbeider på en bygge- eller anleggsplass. Disse
listene skal blant annet inneholde navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på plassen.
I mai 2017 ble det fastsatt endringer i byggherreforskriften som innebærer at oversiktslistene
heretter skal føres elektronisk og at HMS-nummeret til de som utfører arbeid på bygge- eller
anleggsplassen skal føres i disse listene. Den 23. november 2017 varslet Arbeidstilsynet at
de vil begynne å ilegge virksomheter overtredelsesgebyr for brudd på plikten til å bære HMSkort.
Arbeids- og sosialdepartementet vurderer spørsmålet om å innføre en registreringsplikt for
utenlandske tjenesteytere som utfører oppdrag midlertidig i Norge. Dette kan være et
effektivt virkemiddel for å bedre tilsynsmyndighetenes muligheter til å føre kontroll med
virksomheter som det ellers kan være vanskelig å nå og som opererer i bransjer hvor det er
utfordringer. Det er lignende registreringsordninger i Danmark og Sverige. Arbeids- og
sosialdepartementet, i samarbeid med Finansdepartementet, ser nærmere på hvordan et
slikt tiltak kan gjennomføres og om det kan være mulig for Arbeidstilsynet å benytte deler av
de opplysningene som innrapporteres til Skatteetaten.

12. Bedre registerkvalitet i offentlige registre
Ansvar: Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet
Det er viktig at informasjonen i offentlige registre blir kontrollert i tilstrekkelig grad. Man kan
ellers risikere at virksomheter eller enkeltpersoner oppnår urettmessige fordeler eller unndrar
seg sine plikter. Det er utarbeidet flere tiltak for å sikre god kvalitet på opplysningene i de
offentlige registrene. Det er gjennomført en opprydding i d-nummerdatabasen i
Folkeregisteret. Om lag 1 million d-nummer som ikke har hatt aktivitet i et utvalg av
Skatteetatens registre de siste tre årene er satt til inaktive. I tillegg vil alle aktive d-nummer
gis en gyldighet på fem år. Ved å tilføre nye statuskoder reduseres risikoen for at et dnummer som ikke er i bruk benyttes av andre og Folkeregisteret vil være mer korrekt og
oppdatert. Brukerne av Folkeregisteret har da også mulighet til å vurdere om en person med
d-nummer bør gjennomgå ID-kontroll før et d-nummer reaktiveres. Dette vil det blant annet
være relevant å vurdere før personer med d-nummer kan bruke offentlige tjenester, motta
ytelser eller få utstedt HMS-kort.
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Det arbeides målrettet med å identifisere og gjennomføre relevante tiltak for å sikre kvalitet
og pålitelige registerdata i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Folkeregisteret spiller
en viktig rolle for Enhetsregisteret i dette arbeidet. Folkeregisteret skal være grunndatakilden
på personområdet, og arbeidet med modernisering av Folkeregisteret vil også kunne bidra til
bedre kvalitet i Enhetsregisteret. Videre er det igangsatt et større arbeid i samarbeid mellom
Brønnøysundregistrene og Skatteetaten med å slette virksomheter som ikke kan
dokumentere at de er aktive – såkalte uvirksomme-enheter.
God kvalitet i merverdiavgiftsregisteret er en forutsetning for forsvarlig avgiftsforvaltning. Det
har betydning for alle brukerne av registeret og for å forebygge, bekjempe og avdekke mva.svindel og arbeidslivskriminalitet. Det gjennomføres omfattende analysearbeid og
virksomhetsavklaringer for å identifisere virksomheter med høy sannsynlighet for
arbeidslivskriminalitet. Dette har så langt medført at om lag 400 virksomheter har blitt slettet
fra registeret.

Innkjøp
Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med en stortingsmelding om effektivisering og
profesjonalisering av anskaffelser, som er planlagt fremlagt høsten 2018. Meldingen vil
omtale hvordan behovet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet best kan ivaretas innenfor
rammen av en effektiv, helhetlig offentlig anskaffelsespolitikk.
Regjeringen har også startet et arbeid med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk som
Barne- og likestillingsdepartementet skal legge fram i 2019. I meldingen vil også temaet
forbrukerutfordringer med svart økonomi og arbeidslivskriminalitet bli behandlet.

13. Informasjon og oppfølging av regelverket for offentlige anskaffelser
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og
Kunnskapsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet fortsetter samarbeidsprosjektet med kommunesektorens
organisasjon KS. Formålet er å utarbeide informasjons- og kompetansetiltak slik at forskriften
om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter blir bedre kjent og at kravene i forskriften
blir fulgt av innkjøpere i kommunene. Arbeidstilsynet er også involvert i dette arbeidet.
Nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017 og inneholder nye bestemmelser som
skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. For det første skal
oppdragsgiver stille krav om maksimalt tre ledd i leverandørkjeden, det vil si en
hovedleverandør med maksimalt to ledd under seg i kontrakter om bygge- og
anleggsarbeider og renholdstjenester. For det andre skal oppdragsgivere stille krav om bruk
av lærlinger i kontrakter over en viss størrelse og varighet. Det er viktig med informasjon til
oppdragsgiverne slik at bestemmelsene følges opp i samsvar med formålet. Berørte
departementer har i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) utarbeidet
veiledere om regelverket, som er tilgjengelig på www.anskaffelser.no. Dette arbeidet følges
opp av Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Difi.
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Både andelen søkere som har tegnet lærekontrakt og antallet lærekontrakter har økt i 2017.
Det er for tidlig å fastslå at dette skyldes kravet om bruk av lærlinger.
Kunnskapsdepartementet tar sikte på å starte en evaluering av ordningen i 2019.
Det er videre gitt en fellesføring til alle offentlige virksomheter i tildelingsbrevene for 2018 om
at anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker
arbeidslivskriminalitet. Fellesføringen er knyttet til virksomhetenes oppfølging av de pliktene
de er de allerede er pålagt som oppdragsgivere gjennom lov om offentlige anskaffelser.
Dette gjelder blant annet krav til attest for skatt- og avgift, krav til lønns- og arbeidsvilkår,
kontroll med leverandørkjeden og bestemmelsen om begrensning i antall ledd i
leverandørkjeden. Gjennom fellesføringen kreves det i tillegg at virksomhetene skal i sin
årsrapportering redegjøre for hvilke rutiner de har for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sine
anskaffelser og hvordan det følges opp. Denne rapporteringen vil utgjøre et viktig
kunnskapsgrunnlag for alle offentlige virksomheter, og vil blant annet kunne bidra til å
målrette det videre arbeidet med oppfølging og veiledning for å forhindre
arbeidslivskriminalitet ved offentlige anskaffelser.

14. Utvikle ordning som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse
Ansvar: Nærings- og fiskeridepartementet
Difi og Brønnøysundregistrene er i gang med å utvikle en elektronisk løsning for norske
offentlige oppdragsgivere slik at de kan kontrollere opplysninger om leverandører. Det tas
sikte på at løsningen kan tas i bruk høsten 2018 og vil i første omgang omfatte norske
oppdragsgivere og leverandører. Tjenesten vil gi tilgang til relevant informasjon i enkelte
offentlige registre, eksempelvis Skatteetaten for betalt skatt og merverdiavgift,
Brønnøysundregistrene for regnskapsinformasjon fra Enhetsregisteret og Konkursregisteret.
Når tjenesten er etablert kan det være aktuelt å utvide til flere brukergrupper og
bruksområder.

15. Styrking av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter er et viktig bidrag i forebygging av svart
arbeid i renholdsbransjen. Fra 1.1.2018 kan Arbeidstilsynet avvise søknader om godkjenning
som synes fremsatt i den hensikt å omgå reglene. Fra 1.4.2018 får godkjente virksomheter
plikt til å sende inn dokumentasjon hvert tredje år som viser at de fortsatt oppfyller vilkår for å
være godkjent.
Arbeidstilsynet har lansert ny nettside om renholdsregisteret. Nettsiden skal gjøre det enklere
for brukerne å finne frem til de godkjente virksomhetene.
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Kunnskap
16. Godkjenning av utenlandsk fagutdanning
Ansvar: Kunnskapsdepartementet
Fra 1. august 2016 trådte en ny bestemmelse i opplæringsloven i kraft som gir
departementet hjemmel til å godkjenne utenlandsk fagopplæring som er likestilt med norsk
fag- eller svennebrev. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) forvalter
godkjenningsordningen, og startet med fem utvalgte lærefag blant annet rørlegger og tømrer.
Fra mai 2017 omfatter ordningen 15 fag i Polen, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen. Ifølge
NOKUT dekker dette rundt 85 % av arbeidsinnvandringen fra EU. Ordningen vil utvides
fortløpende til nye lærefag og land.

17. Videreutvikle ordningen med sentral godkjenning for foretak i bygge- og
anleggsnæringen, og innføre en registerordning for seriøse foretak
Ansvar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal sette ned et hurtigarbeidende
ekspertutvalg som skal vurdere alternativer til sentral godkjenning. Utvalget skal evaluere
dagens system med frivillig sentral godkjenning for ansvarlige foretak og det planlagte
seriøsitetsregisteret for private forbrukere innen ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og
tilbygg), og vurdere andre alternativer. Utvalget skal ta utgangspunkt i en vurdering av
verktøy i plan- og bygningslovgivningen som er innført for å sikre god byggkvalitet og for å
hindre useriøse og dårlig kvalifiserte foretak. Mandatet for utvalget er under utarbeiding.

18. Kartlegge tilknytningsformer i arbeidslivet og bruk av utenlandsk arbeidskraft
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Utviklingen av bruken av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet kartlegges gjennom et flerårig
forskningsprosjekt som gjennomføres av Fafo i samarbeid med Samfunns- og
næringslivsforskning (SNF). Prosjektet sluttføres i løpet av 2018. Partene i arbeidslivet deltar
i en referansegruppe. Det er gjennomført flere tilleggsundersøkelser til Statistisk sentralbyrås
Arbeidskraftundersøkelse for å få oppdaterte tall om bruken av midlertidige ansettelser,
innleie og omfanget av selvstendig næringsdrivende i arbeidslivet. Bruken av innleie er
særlig omfattende i bygge- og anleggsnæringen. Det blir gjennomført en nærmere studie av
bruken av innleie innen bygg og anlegg, blant annet for å belyse regionale forskjeller.
Resultatene legges fram i sluttrapporten fra prosjektet om tilknytningsformer, som kommer
høsten 2018.
Arbeids- og sosialdepartementet har satt i gang en kartlegging av hvilke ordninger og
reguleringer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, herunder dekning av utgifter til reise, kost og
losji, som gjelder for arbeidstakere som sendes fra et EØS-land til et annet i forbindelse med
midlertidige tjenesteytelser (utsendte arbeidstakere). Kartleggingen gjelder ordninger og
reguleringer både i EØS-land arbeidstakeren sendes fra, og i EØS-land som mottar utsendte
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arbeidstakere. Kartleggingen er begrenset til et utvalg EØS-land, men skal i utgangspunktet
dekke alle bransjer. Kartleggingen skal være ferdig i løpet av april 2018.

19. Styrket kunnskap om skatteunndragelser og svart økonomi
Ansvar: Finansdepartementet
Skatteetaten er i gang med et analysearbeid for å øke kunnskapen om omfanget og
utviklingen av arbeidslivskriminalitet i ulike bransjer, samt effekten av ulike virkemidler.
Analysearbeidet har til hensikt å tilrettelegge for en mer kunnskapsbasert innretning av
etatens samlede innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Dette er et langsiktig
analysearbeid som vil bygges opp over tid, blant annet i forlengelsen av at etaten innfører
såkalte kunnskapskontroller.
Foreløpige analyser gjennomført av Skatteetaten har så langt fokusert på omfanget og
utviklingen av arbeidslivskriminalitet, næringslivets holdninger, etterlevelse hos utenlandske
arbeidstakere og om effekter av forebyggende tiltak. En del av dette analysearbeidet gjengis
i Skatteetatens Analysenytt (http://www.skatteetaten.no/nn/Om-skatteetaten/Statistikk-oganalyse/Skatteetatens-analysenytt).

20. Målrettet informasjonsarbeid overfor utenlandske arbeidstakere i Norge
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer
Det er etablert fem servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) som er lokalisert i
Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. Her samarbeider Arbeidstilsynet, politiet,
Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gi god veiledning og rask
søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. Arbeidstakerne som
kommer hit får informasjon om plikter og rettigheter i det norske arbeidslivet, og etatene får
gjennom disse møtene viktig informasjon om mulige useriøse virksomheter og arbeidsgivere
som bryter loven. Denne kunnskapen brukes i etatenes innsats for å forebygge og bekjempe
useriøsitet og arbeidslivskriminalitet.
Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV, UDI og politiet har også et bredt informasjonstilbud til
utenlandske arbeidstakere. Etatene samarbeider om nettsiden www.workinnorway.no som
viser brukerne videre til informasjon på nettsidene til de respektive etatene. Det skal
gjennomføres en brukerundersøkelse som kan danne grunnlag for hvordan nettsiden bør
utvikles videre. Videre har også www.skatteetaten.no egne informasjonssider for
utenlandske arbeidstakere.
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Internasjonalt samarbeid
21. Forsterke samarbeidet med tilsynsmyndigheter i andre land – oppfølging av EUs
innsats mot svart arbeid
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer
Statsministeren har overfor EU-kommisjonen fremmet forslag om styrket europeisk
samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. I november 2017 ble både brev og rapport med forslag
til tiltak sendt fra statsministeren til EU-kommisjonens president. Ett av forslagene er at det
bør vurderes å utarbeide en samlet strategi mot arbeidslivskriminalitet på europeisk nivå. Det
er naturlig å se en slik strategi i sammenheng med EU-kommisjonens forslag om å etablere
European Labour Authority, for blant annet å styrke samordningen mellom medlemslandene
og bedre mulighetene for å utveksle informasjon mellom myndigheter på tvers av
landegrenser. Forslaget kan bidra til å gjøre det enklere å gjennomføre felles innsats mot
arbeidslivskriminalitet. Kommisjonen har varslet at de vil legge fram sitt forslag til European
Labour Authority i mars 2017. Norske myndigheter deltar i den europeiske plattformen mot
svart arbeid ("undeclared work") ved Arbeidstilsynet. I samarbeid med de andre etatene som
deltar i samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet følger Arbeidstilsynet opp dette internasjonale
samarbeidet.
Et av forslagene i Norges initiativ overfor EU er styrket samarbeid med tilsynsmyndigheter i
andre land. I løpet av 2018 starter Arbeidstilsynet et operativt samarbeid med
arbeidstilsynene i Polen, Litauen, Bulgaria og Romania. Formålet er å styrke samarbeidet om
konkrete tilsynssaker og dele kunnskap om god praksis. Tiltakene finansieres gjennom EØSmidlene. Norske myndigheter har også tatt initiativ til et pilotprosjekt med et annet europeisk
land hvor etatene som samarbeider mot arbeidslivskriminalitet i Norge samarbeider med
tilsvarende etater. Saken følges nå opp overfor myndighetene i land hvor det kan være
aktuelt å påstarte et slikt samarbeid.
Arbeidstilsynene i Norden samarbeider om å utvikle metoder og utveksle informasjon og
kunnskap om innsats mot arbeidslivskriminalitet. Prosjektet støttes økonomisk av EUs
plattform mot svart arbeid. De baltiske land inviteres til oppsummering av prosjektet i mai
2018.
Av andre tiltak som Norge har foreslått ovenfor EU er felles informasjonstiltak til
arbeidstakere og arbeidsgivere på europeisk nivå og i samarbeid mellom avsenderland og
mottakerland, et styrket europeisk kontrollsamarbeid innen vegtransport, bedre ID-kontroll og
tiltak for å forhindre misbruk av nye elektroniske betalingstjenester. Tiltakene følges opp av
ansvarlige departementer som blant annet tar opp initiativet i møte med myndighetene i
andre europeiske land.
Også andre sentrale samarbeidsinitiativer følges opp på internasjonalt nivå, blant annet
innen OECD. Siden høsten 2016 har Skattedirektoratet ledet arbeidet Shadow economy
workstream hvor tilsammen 27 land har deltatt i OECD, Forum of Tax Administrations (FTA)
Arbeidet har resultert i en OECD-rapport, "Shining light on the shadow economy", som ble
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publisert 29. sept. 2017, http://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadoweconomy-opportunities-and-threats.htm.

22. Gjennomføre håndhevingsdirektivet til utsendingsdirektivet i norsk rett
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Tiltaket er gjennomført i norsk rett fra 1. juli 2017. Håndhevingsdirektivet (2014/67/EU) er
fulgt opp med endringer i blant annet arbeidsmiljøloven og forskrift om utsendte
arbeidstakere. Endringene skal sikre at arbeidstakere som er utsendt i forbindelse med
tjenesteyting i andre land får den beskyttelsen de har krav på etter utsendingsdirektivet, og gi
virksomheter rettferdige konkurransevilkår. Direktivet gir blant annet flere effektive
virkemidler for å føre kontroll med at norske lønns- og arbeidsvilkår etterleves. De nye
reglene innebærer for eksempel at utsendingsvirksomheten har en plikt til å ha
arbeidsavtale, oversikt over arbeidstid og lønnsslipper for utsendte arbeidstakere tilgjengelig
på arbeidsplassen i utsendingsperioden. Videre legger endringene til rette for at
overtredelsesgebyr ilagt av norske myndigheter mot en utenlandsk virksomhet kan inndrives
i virksomhetens hjemland. Dette er tiltak som vil bidra til en styrket innsats mot
arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører.

Sikrere identitet og identitetsforvaltning
23. Gjennomgang av sikkerhetsnivåer i ID-dokumenter
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer
Det er blitt arbeidet med sikrere ID-dokumenter (pass og nasjonalt ID-kort med eID) siden
2013. Disse blir etter planen lansert i 2018.
En tverrdepartemental arbeidsgruppe er etablert, som består av Justis- og
beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.
Arbeidsgruppen skal foreta en gjennomgang av hvilke fysiske og elektroniske identitetsbevis
som skal godkjennes i ulike sammenhenger, basert på en vurdering av de enkelte
identitetsbevisenes sikkerhetsnivå.
Underliggende etater gjør et betydelig arbeid opp mot ID-forvaltningen, herunder har
Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Nasjonalt ID-senter arbeidet med kravene til
identifisering. Mye av dette arbeidet vil være et viktig bidrag inn i den tverrdepartementale
arbeidsgruppens oppfølging av tiltaket.
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24. ID-kontroll ved utstedelse av D-nummer og helhetlig ansvar for EØS-borgere
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer
Justis- og beredskapsdepartementet har sammen med Finansdepartementet og Arbeids- og
sosialdepartementet, fått i oppgave å utrede om én etat skal ha et mer helhetlig ansvar for
ID-forvaltningen for EØS-borgerne. Justis- og beredskapsdepartementet og
Finansdepartementet skal også vurdere om politiet skal overta ID-kontrollen ved rekvirering
av D-nummer (identifikasjonsnummer som gis til alle utenlandske statsborgere som
oppholder seg i Norge under seks måneder). Finansdepartementet og Justis- og
beredskapsdepartementet vil januar 2018 sende felles oppdragsbrev om nærmere utredning
til Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Skattedirektoratet.

25. Utrede knytning av biometri mellom Folkeregisteret, passregisteret og
utlendingsregisteret
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer
Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Skattedirektoratet har levert en utredning om
forutsetningene for knytningen mellom biometriregistrene i justissektoren og Folkeregisteret
for å kunne øke kvaliteten på opplysningene i Folkeregisteret. Den videre oppfølgingen av
tiltaket pågår.
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FOLKEHELSEPROFIL 2018

Trøndelag
Noen trekk ved fylkets folkehelse
Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på
mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid.
Indikatorene tar høyde for fylkets alderssammensetning, men all
statistikk må også tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.
b

Befolkning
•

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som
helhet.

Levekår

Folkehelseprofilen er et bidrag til arbeidet
med å skaffe oversikt over helsetilstanden i
fylket og oppgaven med å understøtte
folkehelsearbeidet i kommunene, jamfør lov
om folkehelsearbeid. Statistikken er fra
Norgeshelsa statistikkbank per mars 2018 og
er basert på fylkesgrenser per 1.1.2018.
Nye indikatorer i 2018:

•
•
•

Alkoholomsetning, basert på tall fra
dagligvarehandel og Vinmonopol
Trangboddhet
Hjerte- og karsykdom, sykehusinnleggelser
og dødsfall

•

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i
landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal
medianinntekt.

•

Andelen barn (0-17 år) som bor trangt, er lavere enn i landet som helhet.
Trangboddhet defineres her ut ifra boligens areal og antall rom.

Miljø
•

Skole
•

Skjenketidsslutt for kommuner i ditt fylke,
se figur på midtsidene

Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet
som helhet. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet. I Norgeshelsa
statistikkbank kan du se hvordan frafallet i fylket varierer med foreldrenes
utdanningsnivå.

Levevaner
•

Andelen i aldersgruppen 16-44 år som oppgir at de snuser daglig, er ikke
entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter tall fra SSBs reise- og
ferievaneundersøkelse.

•

Andelen med overvekt inkludert fedme ser ut til å være høyere enn i landet som
helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for jenter og gutter (17 år).

•

Tall for alkoholomsetningen i fylket er presentert på midtsidene og i
folkehelsebarometeret. Statistikken er basert på omsetningen i
dagligvarebutikker og Vinmonopol. I fylker med mye grensehandel vil tallene
kunne gi et skjevt bilde av alkoholforbruket. Det er delvis tatt hensyn til
turisme og handelslekkasje mellom fylker, les mer om dette i Norgeshelsa
statistikkbank.

Andre nyheter:

•

Andelen i aldersgruppen 0-14 år som skades i ulykker, er høyere enn i landet
som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser.

Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Avdeling for helse og ulikhet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo
E-post: kommunehelsa@fhi.no

Helse og sykdom
Redaksjon:
Camilla Stoltenberg (ansv. redaktør)
Else Karin Grøholt (fagredaktør)
Fagredaksjon for folkehelseprofiler
Idékilde: National Health Observatories, Storbritannia
Foto: Colourbox og Scanpix
Bokmål

•

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste
utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig
forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på
sosiale helseforskjeller i fylket.

•

Andelen 9-åringer som har blitt vaksinert mot meslinger, er ikke entydig
forskjellig fra landsnivået.
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Elektronisk distribusjon:
www.fhi.no/folkehelseprofiler
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Alkohol, narkotika og folkehelse
Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler i
befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst
og bidra til å minske sosial ulikhet i helse.

Figur 2. Alkohol kjøpt i dagligvarebutikker og på Vinmonopol i
fylket, omregnet til liter ren alkohol per innbygger per år for
aldersgruppen 15 år og eldre.

Alkohol- og narkotikabruk er blant de viktigste risikofaktorene
for helsetap og tidlig død. Grupper med lavere utdanning
og/eller dårligere økonomi rammes i større grad enn andre.
Alkohol forårsaker mest problemer
Alkohol er årsak til betydelig mer helsemessige og sosiale
problemer i samfunnet enn narkotika. I 2016 var det litt over 80
prosent av voksne som hadde drukket alkohol siste år. De ti
prosentene som drikker mest, står for om lag halvparten av det
totale forbruket. Det er ingen skarp grense mellom bruk og
skadelig bruk. Mest utsatt er de som har et stort alkoholinntak
over tid og/eller store inntak per gang (drikker til de blir
beruset). Menn drikker mer og blir oftere beruset enn kvinner.
Jo høyere alkoholforbruket er i befolkningen, jo flere er det som
har en risikofylt alkoholbruk. Totalforbruket er derfor en god
indikator på hvor mange som har et svært høyt alkoholinntak,
og dermed økt risiko for helsemessige og sosiale skader.
Figur 1 viser at tilgjengeligheten av alkohol påvirker
totalforbruket i befolkningen. I det enkelte fylke kan den
registrerte alkoholomsetningen være et mål på totalforbruket og
dermed en indikator på omfanget av skader knyttet til alkohol.
Figur 2 viser mengden alkohol kjøpt i dagligvarebutikker og på
Vinmonopol i fylket. Det er delvis tatt hensyn til turisme og
handelslekkasje mellom fylker, men disse faktorene må likevel
tas i betraktning i tolkningen av tallene. Det er ikke korrigert for
grensehandel, så det må vurderes om også dette kan ha
påvirket tallene. Separate tall for dagligvarehandel og
Vinmonopol er tilgjengelig i Norgeshelsa statistikkbank.

Cannabis er det vanligste narkotiske stoffet

Figur 3, på neste side, viser hvor stor andel den alkoholen som
er kjøpt i dagligvarebutikker og på Vinmonopol, utgjør av det
totale alkoholforbruket på landsnivå.

En liten andel av befolkningen bruker andre narkotiske stoffer
enn cannabis. Bruken er hyppigere i 20-30-årsalderen enn blant
yngre og eldre. Inntak av stoff med sprøyter øker risikoen for
overdose og bidrar til spredning av hepatitt og HIV.

Alkoholbruk kan ha både umiddelbare og langsiktige effekter på
helse og livskvalitet. Risikoen for ulykkes- og voldsskader øker i
forbindelse med beruselsesdrikking. Høyt forbruk over tid øker
risikoen for enkelte kreftformer, hjerte- og karsykdommer,
psykiske lidelser, leverskader, selvmord og selvmordsforsøk.
Ungdom er særlig sårbare for skadevirkninger av alkohol. Til
tross for aldersgrensene på 18 og 20 år for å få kjøpt
henholdsvis øl/vin og brennevin, drikker likevel mange under 18
år alkohol. Noen drikker da så mye at de blir beruset. Andelen
som drikker alkohol og som drikker seg beruset, øker gjennom
tenårene. Figur 4, på neste side, viser andelen
ungdomsskoleelever som oppgir at de har vært beruset i løpet
av siste 12 måneder. Tallene presenteres for fylket og landet
som helhet.

I den voksne befolkningen er det vel 4 prosent som har brukt
cannabis (hasj/marihuana) de siste 12 månedene, viser
spørreundersøkelser. Cannabis er mest utbredt blant unge
voksne og mer utbredt blant menn enn blant kvinner. Noen få
begynner å bruke cannabis før ungdomsskolealderen. Andelen
øker gjennom tenårene. I figur 4, på neste side, presenteres tall
på cannabisbruk blant ungdomsskoleelever i fylket og i landet
som helhet. For cannabisbruk er trafikkskader det største
folkehelseproblemet.

Sosiale konsekvenser
Både når det gjelder alkohol og narkotika, vil risikofylt bruk øke
risikoen for sosiale problemer. Eksempler er tap av arbeid og
inntekt, vold og hærverk, ødelagte relasjoner til familie og venner
og ekskludering fra sosiale arenaer. Risikofylt bruk kan også
bidra til redusert helse og livskvalitet hos brukernes ektefeller og
barn, arbeidskolleger, venner og naboer. Samfunnets kostnader
knyttet til rusmiddelbruk er også store, slik som produksjonstap i
arbeidslivet og kostnader til helse- og sosialtjenester, politi og
rettsvesen. Et effektivt rusforebyggende arbeid gir derfor en stor
samfunnsmessig gevinst, både med hensyn til folkehelsen og
bruk av samfunnets ressurser.

Figur 1. Forenklet modell over sammenhengen mellom tilgjengelighet, forbruk og helsemessige og sosiale konsekvenser av
alkoholbruk.

Folkehelseprofil for 50 Trøndelag, 2018. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2017: 454596

2

2018
Lokale virkemidler
Alkohol er et lovlig rusmiddel og kommunene har flere
virkemidler for å regulere forbruket. For narkotika er det færre
tilgjengelige virkemidler, fordi det aller sterkeste virkemiddelet
- forbud - allerede er tatt i bruk.

Figur 3. Bidrag fra ulike kilder til det totale alkoholforbruket på
landsnivå (2016). Hvor mye de ulike kildene bidrar kan variere fra
fylke til fylke.

Barn og unge
Oppvekst og levekår påvirker risikoen for å ta i bruk rusmidler.
Kommunene kan blant annet følge opp barn fra utsatte
familier. Slik oppfølging kan gjøres gjennom helsestasjon,
barnehage og skole og ved at barn og unge har tilgang til
gode og rimelige fritidstilbud.
Det er et mangfold av rusforebyggende programmer rettet
mot barn og unge. Noen programmer er mer lovende enn
andre, men effektene er ofte små og kortvarige.
Program for folkehelsearbeid i kommunene er en ny tiårig
satsing fra Helse- og omsorgsdepartementet der
fylkeskommunene kan søke om midler til utvikling av lokale
tiltak. Mange fylkeskommuner er allerede med i programmet.
Barn og unge er en prioritert målgruppe, og det skal utvikles
tiltak og verktøy som blant annet skal brukes i det
rusforebyggende arbeidet.
Salg og skjenking av alkohol

Figur 4. Andelen ungdomsskoleelever som i løpet av de siste 12
måneder «har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset» og
andelen som «har brukt cannabis» (2015-2017). Tallene er hentet
fra Kommunehelsa statistikkbank.

De viktigste forebyggende virkemidlene for å redusere
alkoholforbruket, er å begrense antall salgs- og skjenkesteder
og innskrenke salgs- og skjenketider.
Forbruket går ned og skadeomfanget reduseres dersom antall
salgs- og skjenkesteder reduseres og salgs- og skjenketider
innskrenkes.
Det er vist at én times innskrenking av skjenketiden reduserer
volden nattestid i helgene med 16 prosent. Normaltiden for
skjenking av øl/vin er til kl. 01.00. Skjenketiden kan imidlertid
innskrenkes, eller utvides til kl. 03.00. Figur 5 viser tidspunkt
for skjenketidsslutt i kommunene i fylket.
Salgs- og skjenkesteder har ansvar for forsvarlig
alkoholhåndtering, som å unngå skjenking til mindreårige og
overskjenking. Kommunene er pålagt å føre kontroller.
Virkemidler for å redusere narkotikabruk
Det er få lokale befolkningsrettede virkemidler med påvist
effekt på narkotikabruk. Fra forskning på blant annet alkohol
og legemidler vet vi at redusert tilgjengelighet reduserer
bruken. Hvis dette også gjelder narkotika, er det viktig å gjøre
en innsats for å redusere lokale brukermiljøer fordi et lokalt
brukermiljø medfører at det ofte er lett å få tilgang til ulike
narkotiske stoffer. For å unngå rekruttering til og økning i
narkotikabruk i befolkningen, er det derfor viktig å arbeide for
at personer i eksisterende narkotikamiljøer får hjelp og slik
redusere det lokale brukermiljøet.

Figur 5. Tidspunkt for skjenketidsslutt for øl og vin i kommunene
i fylket sammenliknet med normaltid for skjenketidsslutt
(2016). Tallene er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank.

b
Les mer:
• Utvidet artikkel med referanser på
www.fhi.no/folkehelseprofiler
• www.forebygging.no
• www.kommunetorget.no
• Program for folkehelsearbeid i kommunene
b
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Folkehelsebarometer for fylket
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall i fylket med landstall. Forskjellen mellom fylket og landet er testet for statistisk signifikans. Klikk på indikatornavnene
nedenfor for å se utvikling over tid i fylket. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at fylker kan ha ulik alderssammensetning sammenliknet med landet. I Norgeshelsa
statistikkbank finnes statistikk uten standardisering samt utfyllende informasjon om indikatorene. For mer informasjon, se www.fhi.no/folkehelseprofiler

En «grønn» verdi betyr at fylket ligger bedre an enn landet som helhet. Vær oppmerksom på at dette likevel kan innebære en viktig folkehelseutfordring for fylket, fordi
landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.

Helse og sykdom

Levevaner

Skole

Miljø

Levekår

Befolkning

Tema

Indikator

Fylke

Norge

Enhet (*)

Periode(**)

1

Befolkning over 80 år

4,3

4,2

prosent

2017

2

Personer som bor alene, 45 år +

24,6

25,3

prosent

2017

3

Valgdeltakelse, stortingsvalg

78,4

78,2

prosent

2017

4

Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år

84

81

prosent (a)

2016

5

Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år

9,9

12

prosent

2016

6

Inntektsulikhet, P90/P10

-

2,8

-

2015

7

Bor trangt, 0-17 år

17

19

prosent

2016

8

Barn av enslige forsørgere

14,7

15,0

prosent

2016

9

Uføreytelser, mottakere 18-24 år

4,3

4,3

prosent

2016

10

God drikkevannsforsyning

92

88

prosent

2016

11

Forsyningsgrad, drikkevann

86

88

prosent

2016

12

Skader, 0-14 år, beh. i sykehus (ny def.)

9,6

8,6

per 1000 (a)

2016

13

Trives på skolen, 10. klasse

84

86

prosent

2016/17

14

Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.

28

25

prosent

2016/17

15

Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.

24

23

prosent

2016/17

16

Frafall i videregående skole

21

21

prosent

2016

17

Røyking, daglig, 16-44 år

6

8,4

prosent (a,k)

2013-2017

18

Røyking, daglig, 45-74 år

15

16

prosent (a,k)

2013-2017

19

Snusbruk, daglig, 16-44 år

17

15

prosent (a,k)

2013-2017

20

Overvekt inkl. fedme, 17 år

24

23

prosent

2016

21

Alkoholomset., dagligvare og Vinmonopol

4,9

5

liter per person

2016

22

Forventet levealder, menn

80,2

79,8

år

2010-2016

23

Forventet levealder, kvinner

84,0

83,7

år

2010-2016

24

Utdanningsforskjell i forventet levealder

4,9

5

år

2009-2015

25

Psykiske sympt./lid., primærh.tj.,15-29 år

163

158

per 1000 (a)

2016

26

Muskel og skjelett, primærh.tj. (ny def.)

330

316

per 1000 (a)

2016

27

Hjerte- og karsykdom (ny definisjon)

16,4

16,7

per 1000 (a)

2016

28

Type 2-diabetes, legemiddelbrukere

35

36

per 1000 (a)

2016

29

Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller

77

80

per 100 000 (a)

2016

30

Føflekkreft, nye tilfeller

39

39

per 100 000 (a)

2016

31

Antibiotikabruk, resepter

349

354

per 1000 (a)

2016

32

Friske tenner, 5-åringer

83

80

prosent

2016

33

Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år

96,2

95,6

prosent

2016

34

HPV-vaksine, dekning, jenter 16 år

82

81

prosent

2016

Folkehelsebarometer for Trøndelag

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert og ** = perioden statistikken omfatter
2. I prosent av befolkningen. 3. Godkjente stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. Høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 5. Barn som bor i
husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. Forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på
10-prosentilen. 7. Trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 9. Omfatter varig uførepensjon og
arbeidsavklaringspenger. 10. Definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 11.
Befolkning tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer, i prosent av totalbefolkningen. 12. Definisjonen inkluderer nå forgiftninger. 16. Omfatter de som ikke har
bestått ett/ flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som sluttet underveis. I prosent av de som startet på grunnkurs i VGS
for første gang i 2011. Personer som etter 5 år fortsatt er i VGS, regnes ikke som frafalt. Omfatter elever bosatt i fylket. 17/18/19. Selvrapportert, SSBs reise- og ferievaneundersøkelse. 20. KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 21. Liter ren alkohol per innbygger 15 år+ per år.
Grensehandel må tas i betraktning når tallene tolkes. Se beskrivelse av hvordan indikatoren er beregnet. 22/23. Beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 24. Vurdert
etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 25. Brukere av fastlege
og legevakt. 26. 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 27. Omfatter innlagte på
sykehus og/eller døde. 28. 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 31. 0-79 år, utleveringer av antibiotika på resept. 32. dmft=0, av undersøkte i
aldergruppen. Bør vurderes i lys av andelen undersøkte i aldersgruppen, se Norgeshelsa statistikkbank.
a
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Valgdirektoratet, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet, Rapportering på kommunenes forvaltning av alkoholloven, SSBs reise- og ferievaneundesøkelse, Vernepliktsverket,
Vannverksregisteret, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret,
Kreftregisteret, Nielsen Norge, Vinmonopolet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se www.norgeshelsa.no
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NDLA - status for oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.06.2018

Saknr
32/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 037, TI - &58
Arkivsaknr
15/63 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Orientering om Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og status etter revisjonsrapport NDLAII
Saksutredning
Norsk digital læringsarena, NDLA, er et selskap som utvikler digitale læremidler for
videregående opplæring. Selskapet er et samarbeid mellom alle fylkeskommunene utenom
Oslo, og er organisert etter kommunelovens § 27. Fylkesrådmannen i Hordaland er dermed
administrativt ansvarlig for selskapet. NDLA har fått mye negativ oppmerksomhet etter to
forvaltningsrevisjoner der det er avdekket kritikkverdige forhold. Blant annet har én av
selskapets leverandører hatt en uheldig dobbeltrolle i flere anskaffelser, revisor har påvist
svikt i internkontrollen, gjengjeldelse etter varsling, og mangelfull håndtering av
personopplysninger.
Bakgrunnen for at det nå fremmes en ny sak for kontrollutvalget om NDLA, er at
fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i desember 2017 behandlet rapport
fra forvaltningsrevisjon 2 av NDLA. Fylkestingene fattet likelydende vedtak bortsett fra i punkt
3:
1. Fylkestinget ser meget alvorlig på de forhold som er avdekket gjennom de to
revisjonsrapportene om Norsk digital læringsarena (NDLA) og ber fylkesrådmannen
bidra til at NDLA setter i verk relevante tiltak etter rapport II.
2. Fylkestinget forventer at Trøndelag fylkeskommune som deleier og økonomisk
bidragsyter i det videre arbeidet bidrar til at NDLA drives i tråd med regelverket for
offentlige anskaffelser og bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø i organisasjonen i
henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.
3. Vedtak i Sør-Trøndelag fylkesting: Fylkestinget sender saken til kontrollutvalget
for Trøndelag [sekretariatets utheving] og ber FRM fremme ny sak innen
30.4.2018.
Vedtak i Nord-Trøndelag fylkesting: Fylkestinget i Nord-Trøndelag
fylkeskommune ber om at fylkesrådmannen i Trøndelag fylkeskommune gir
fylkestinget en orientering om Norsk digital læringsarenas oppfølging av rapport II
i egen sak innen 30.4.2018
Som det går fram av vedtaket fra fylkestinget i Sør-Trøndelag, sendte fylkestinget saken til
kontrollutvalget i den nye fylkeskommunen. Saken har ikke vært fremmet for kontrollutvalget
før nå, fordi utvalgets leder har ønsket å avvente eventuell utvikling i saken.
I tråd med vedtakene i fylkestingene la fylkesrådmannen i Trøndelag fram en sak for
fylkestinget 25.4.2018, som oppsummerer NDLA-saken og oppfølgingen av
forvaltningsrevisjon 1 og 2 (vedlagt).

NDLA og fylkesrådmannen har rapportert til kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune om
hvordan avvikene i selskapet har blitt lukket. Den siste rapporteringen var i mai i sak 40/18.
Vedtaket viser at kontrollutvalget er tilfreds med utviklingen i NDLA. Noe rapportering
gjenstår, det har dels sammenheng med at det nye styret skal involveres i tiltakene, dels at
enkelte forhold ikke er rapportert som ønsket. Sluttrapporteringen blir lagt fram for utvalget
3.9.2018.
Kontrollutvalgene i Agder og Telemark har sendt det de betegner som en bekymringsmelding
til Økokrim i etterkant av at de behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon 2 (nov./des. 2017).
Bakgrunnen for dette er at de to kontrollutvalgene mener at rapportene ikke gir svar på om
det har skjedd noe straffbart. Økokrim har ikke gitt informasjon om den videre behandlingen
av bekymringsmeldingene.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune har hatt ansvaret for bestilling og oppfølging av
de to forvaltningsrevisjonene. Sekretariatet mener at utvalget har arbeidet grundig og
håndtert saken betryggende: Undersøkelsene som er gjort går langt utover den metodikken
som vanligvis benyttes i forvaltningsrevisjoner, blant annet ved gjennomgang av 120 000 eposter, 3 000 dokumenter og omfattende intervjurunder. Kontrollutvalget har fulgt NDLA og
fylkesrådmannens lukking av avvikene tett, og virker å være godt informert om status.
Sekretariatet noterer seg at kontrollutvalget i Hordaland ikke har anbefalt at Hordaland
fylkeskommune går til anmeldelse i saken. Med bakgrunn i den grundige behandlingen av
saken, mener sekretariatet at dette er en riktig vurdering. Økokrim er koblet inn i saken via
bekymringsmeldingene fra kontrollutvalgene i Telemark og Agder fylkeskommuner. Vi kan
derfor forvente at politiet gjør en vurdering av eventuelle straffbare forhold i saken. På denne
bakgrunnen har det liten hensikt for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune å anbefale
at man setter i verk lignende tiltak.
Sekretariatet mener at kontrollutvalget kan ta denne saken til orientering og behandle saken
på nytt når sluttrapporteringen til kontrollutvalget i Hordaland foreligger i september. Det vil
også være et naturlig tidspunkt for å orientere fylkestinget.
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Vedlegg:
Nummererte vedlegg som følger saken:
1. Vedtekter for det fylkeskommunale samarbeidet Nasjonal digital læringsarena –
NDLA
2. Revisjonsrapport NDLA-I
3. Revisjonsrapport NDLA-II
4. Plan for trivsel, utvikling og trygghet
5. Notat-Deloittes kommentar til brev fra kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune
til Økokrim vedr. NDLA og Cerpus AS, datert 23.11.17
6. Læremiddelundersøkelsen

Sammendrag
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens
§ 27. Samtlige fylkeskommuner med unntak av Oslo deltar i samarbeidet. NDLA utvikler og
tilbyr åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring og er den mest besøkte
digitale læringsressursen for videregående opplæring i Norge.
NDLA har i dag god og solid drift. Avvikene i de to forvaltningsrevisjonene peker på forhold
tilbake i tid, og det siste avviket i forvaltningsrapportene lukkes når de nye vedtektene og
nytt styre trer i kraft 01.04.18.

Bakgrunn:
Bakgrunn for saken er FT-vedtak 48/17 fra Nord-Trøndelag:
Fylkestinget i Nord-Trøndelag fylkeskommune ber om at fylkesrådmannen i Trøndelag
Fylkeskommune gir fylkestinget en orientering om Nasjonal digital læringsarenas oppfølging
av rapport II i egen sak innen 30.4.2018
1. Fylkestinget ser meget alvorlig på de forhold som er avdekket gjennom de to
revisjonsrapportene om Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og ber fylkesrådmannen bidra
til at NDLA setter i verk relevante tiltak etter rapport II.
2. Fylkestinget forventer at Trøndelag fylkeskommune som deleier og økonomisk
bidragsyter i det videre arbeidet bidrar til at NDLA drives i tråd med regelverket for
offentlige anskaffelser og bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø i organisasjonen i henhold
til arbeidsmiljølovens bestemmelser.
3. Likelydende med kontrollutvalgets innstilling i saken.

Faktiske opplysninger:
Hva er NDLA?
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt
tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Hordaland
fylkeskommune er juridisk ansvarlig enhet for samarbeidet, der 18 fylkeskommuner deltar.
Kun Oslo står utenfor.

Dokumentnr.: 201809132-1

side 2 av 7

Trøndelag fylkeskommune
Click or tap here to enter text.
På NDLA leveres det digitale læremidler til 46 fag. Dette betyr at NDLA dekker 97
eksamensfag med faglig innhold. Fagene som er tilgjengelig på NDLA spenner fra de store
fellesfagene (blant annet norsk, matematikk og naturfag) til store programfag og mindre
fag (for eksempel kinesisk og sør- samisk) I tillegg er det ulike tjenester hvor man kan få
tilgang til filmer, deling av innhold i alle fag, samskrivingsverktøy, Youtube-kanal og
samarbeid med Kahn Academy i matematikk.

Innholdet presenteres på en svært variert måte: som eforelesninger, veiledninger, bilder,
simuleringer, spill, quiz, oppgaver og læringsstier
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Innholdet er oppdatert til enhver tid i forhold til endringene i læreplanene, uten kostnad for
brukerne. Ressursene er merket med kompetansemål og man kan på den måten holde god
oversikt over hvilke deler av læreplanen som er dekket. I tillegg kan innholdet hentes inn i
læringsplattformen eller andre verktøy.

Kostnad for Trøndelag fylkeskommune
Da ordningen med gratis læremidler ble innført i 2007, fikk alle fylkeskommunene
øremerkede midler til innkjøp av læremidler for ett årskull om gangen. Etter tre år ble
beløpet innbrakt i rammeoverføringen til fylkeskommunene, og alle fylkeskommuner satset
på utvikling av digitale læremidler gjennom NDLA. For 446 kr per elev per år (2017) får
elevene tilgang til 46 ulike fag. Tilsvarende koster ei lærebok for ett fag ca 600 – 700 kr. En
digital utgave av samme bok koster ca. 1/3 av bokpris per år, dvs. ca 200 – 250 kr. For
2018 er kostnaden 456 kr per elev.
Foruten lærere og elever i videregående opplæring, brukes NDLA av elever med voksenrett,
privatister som tar nye fag eller forbedrer karakterer og elever i grunnskolen som ønsker
større utfordringer eller forserer fag. Det gjennomføres totalt ca 17000 privatisteksamener
per år i Trøndelag.
Skolene bestemmer selv hvilke læremidler de ønsker å bruke. Det er lærerne som har
kompetansen og kunnskapen om hvilke læremidler som er best i sitt fag. NDLAs læremidler
er merket med CC-lisenser (CC= Creative Commons). Dette er lisenser for gjenbruk, noe
som blant annet betyr at lærerne kostnadsfritt kan endre og tilpasse alle læremidler etter
pedagogiske kontekst.
I forbindelse med revisjonen av Kunnskapsløftet, fagfornyelsen, vil det bli betydelig behov
for nye læremidler. Det samme vil skje i forbindelse med ny tilbudsstruktur i fag- og
yrkesopplæringen. NDLA har ved tidligere revisjoner av læreplaner vist at det går raskt å
oppdatere læremidlene uten ekstra kostnad.

Bruk av NDLA
NDLA er den mest besøkte digitale læremiddelressursen for videregående elever i Norge
med over 10 millioner besøk i året. Læremiddelundersøkelsen (vedlegg nr. 6) utført av KS
viser at elever og lærere opplever at NDLA holder høyest kvalitet blant digitale læremidler i
videregående skole og at NDLA er den mest besøkte læremiddelressursen for videregående
elever.
- I november 2017 ble det registrert opp mot 71 000 brukersesjoner på ukedagene
- Antall unike brukere øker hvert år.
- Fra NDLA startet å registrere brukerstatistikk har antall besøk økt med nesten 9
millioner fra ca. 1,4 millioner i 2010 til over 10 millioner i 2015.
- Hver besøkende ser i gjennomsnitt på tre sider per besøk.
Oslo er ikke med på å finansiere NDLA, til tross for dette viser tallene at Oslo-elever og
lærere er hyppige brukere av læringsnettstedet.
Hvordan drives NDLA?
NDLA er en såkalt distribuert organisasjon. Medarbeiderne bor i alle deler av landet og
samarbeider via digitale verktøy. NDLA har ikke egne ansatte, men disponerer
medarbeidere tilsatt i fylkeskommunene, fra annen offentlig sektor og fra privat sektor.
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Over 300 lærere og andre med spisskompetanse fra norske skoler har de siste årene bidratt
til utvikling av NDLA. Kjerneaktiviteten er utvikling og oppdatering av digitale
læringsressurser i fag. Arbeidet organiseres i prosesser: styringsprosesser, kjerneprosesser
der produksjonsprosessen er sentral, og administrasjons- og støtteprosesser. NDLA har de
tre siste årene jobbet tett med pilotskoler og pilotklasser for å sikre at utviklingen av NDLA
tar hensyn til sluttbrukers behov. I 2017 fikk NDLA løpende tilbakemeldinger fra 14 klasser
med 350 elever.
I april 2017 vedtok fylkestingene i Nord- Trøndelag (FT-sak 12/17) og Sør-Trøndelag (FTsak 18/17) nye vedtekter for NDLA, med virkningstid fra 1. april 2018. Blant endringene her
er ny styrestruktur:





Representantskapet er samarbeidets øverste organ. Møtes årlig
Representantskapet velger styre og styreleder og instruks for styret
Styret skal ha 3 – 7 medlemmer
Styret fastsetter budsjett, og ser til at drift er i samsvar med formål, og vedtak i
representantskapet

Målet er et nytt styre som er tettere på ledelsen i NDLA. I de nye vedtektene åpnes det for
et bredt sammensatt styre.
Forvaltningsrevisjoner
NDLA har gjennomgått to forvaltningsrevisjoner etter en intern varsling. Revisjonsrapport 1
(NDLA – I) pekte på flere avvik med krav om oppfølging av disse. NDLA igangsatte tiltak
umiddelbart for å rette opp i avvikene. Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune har
bekreftet at NDLA har vist forbedring på alle punkter innen vedtatt frist. Alle avvik i NDLA-I
er lukket.
Med bakgrunn i behandlingen av den første forvaltningsrevisjonsrapporten i
kontrollutvalget, ble det besluttet å bestille en utvidet forvaltningsrevisjonsrapport, NDLAII. Formålet, slik det er beskrevet i rapporten, er å avdekke om NDLA sine innkjøp,
samhandling med leverandører og arbeidsmiljø samsvarer med regelverk, interne rutiner og
etiske retningslinjer. I NDLA-II kommer det fram at:
●
●
●

Rutinene for økonomisk internkontroll er styrket
Alle anskaffelser er i samsvar med regelverket
Leverandøravhengigheten er balansert etter kontraktinngåelse med 13 ulike
leverandører

Rapporten viser imidlertid at oppfølgingen av varslingene fra medarbeidere ikke har vært
gode nok. Revisor vurderte at det har vært ett tilfelle av gjengjeldelse som er i strid med
arbeidsmiljøloven. Saken er nå lukket, men for å sikre gode rutiner for hvordan
medarbeidere skal ivaretas i NDLA er det utarbeidet en egen «Plan for trivsel, utvikling og
trygghet» (Vedlegg nr. 4).
På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport av NDLA-II ber fylkestinget i Hordaland i sitt
vedtak 4.10.17 om at fylkesrådmannen og styret i NDLA sørger for å:
«1. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante
rutinar og internkontrolltiltak knytt til anskaffingar og innkjøp.
2. Etablere rutinar for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll av at
fakturaar frå leverandørar inneheld all naudsynt informasjon.
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3. Fullføre arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering
mellom dagleg leiing og styret.
4. Tydeleggjere overfor medarbeidarane i NDLA kven som har kva roller i
samarbeidet når det gjeld innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med omsyn til
bestilling og avgjersler rundt utviklingsarbeid.
5. Gå gjennom og avklarar med dei ulike involverte partane korleis handsaming av
personopplysningar om NDLA sine brukarar skal organiserast og dokumenterast, og
inngår databehandlaravtalar som manglar for å sikre at handsaming av
personopplysningar blir regulert i samsvar med gjeldande regelverk.
6. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og
rutinar for:
a. Avviksmelding og -handtering.
b. Varsling om kritikkverdige forhold.
7. Sikre at medarbeidarar som varslar om kritikkverdige forhold i samsvar med
arbeidsmiljølova, blir følgt opp og teke hand om i samsvar med gjeldande føresegn
om vern mot gjengjelding ved varsling.
8. Å lage ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.12.2017 som viser
kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten og kven
som har ansvaret for iverksettinga»

NDLA har etablert rutiner og nye vedtekter for å lukke dette. Det meste av
forbedringsarbeidet skal være ferdig i løpet av første kvartal 2018, og det skal gis en
skriftlig tilbakemelding fra NDLA til kontrollutvalget i Hordaland på punktene 3, 5, 6 og 7
innen 16.04.2018. En foreløpig status på arbeidet ble gitt i styremøte 15.03.18 der det ble
orientert om at punkt 3 ikke kan fullføres før nytt styre er på plass fra 01.04.18 (Vedlegg
nr. 1) og arbeidet med ny databehandleravtale (punkt 5) er snart fullført. Ellers er avvikene
lukket.
Styret fattet i sitt styremøte den 8.11.17 følgende vedtak: Styret ser svært alvorlig på det
som forvaltningsrevisjonene har avdekket og ber styreleder gå i dialog med daglig leder
med sikte på å finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet i selskapet.
NDLAs daglige leder trakk seg fra stillingen 10.11.17 med umiddelbar virkning.

Drøftinger:
NDLA utvikler og tilbyr åpne, digitale læringsressurser for videregående opplæring med et
innhold som er tilgjengelig for alle, hvor som helst og når som helst. Fylkeskommunene
betaler en kostnad per elev, men i praksis benyttes NDLA også av andre store
brukergrupper, som for eksempel voksne, privatister og grunnskoleelever. Kostnaden per
bruker blir derfor lav når man inkluderer alle brukergrupper, og ser på antall tilgjengelige
læremidler som NDLA tilbyr. CC-lisenser gjør at innholdet ikke er beskyttet av
opphavsrettigheter og kan gjenbrukes. Dette betyr også at alle forlag og bedrifter som
ønsker å utvikle innhold basert på NDLA kan gjøre dette.
NDLA er den mest besøkte digitale læringsressursen for videregående opplæring i Norge, og
KS sin læremiddelundersøkelse (Vedlegg nr 6) fra 2017 forteller at lærere i videregående
skole er fornøyd med kvaliteten på NDLA, og opplever at mangfoldet av læremidler har økt.
I løpet av 2018 presenterer NDLA nye nettsider som har som mål og bedre
brukeropplevelsen ytterligere, og som tilrettelegger enda bedre for samarbeid og
kunnskapsdeling, også med private innovatører og andre aktører.
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NDLA har fått mye internasjonal oppmerksomhet og vunnet flere internasjonale priser, der
den siste var «The 2017 Open Education Resource (OER) Award for best OER site (a
sustainable large-scale model for OER)», delt ut av Open Education Consortium.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt NDLA i media, hovedsakelig tilknyttet de to
revisjonsrapportene men avvikene i de to forvaltningsrapportene peker på forhold tilbake i
tid, og NDLA har i dag god og solid drift. NDLA igangsatte umiddelbart tiltak etter
forvaltningsrapport NDLA-I for å rette opp i avvikene. Kontrollutvalget i Hordaland
fylkeskommune har bekreftet at NDLA har vist forbedring på alle punkter innen vedtatt frist.
Derfor er alle avvik lukket fra NDLA-I. Revisjonsrapporten NDLA-I avdekket at lov om
offentlige anskaffelser ble brutt i 2013 og 2014, men lovbruddet knyttes ikke opp mot
korrupsjon. Likevel vedtok kontrollutvalget i Telemark å sende en bekymringsmelding til
Økokrim. NDLA har ingen ytterligere informasjon om dette.
Den andre revisjonen(NDLA-II) viser at oppfølgingen av medarbeidere som har varslet
kritikkverdige forhold ikke har vært tilfredsstillende. NDLA har etablert nye vedtekter som
hensyntar dette. Vedtektene trer i kraft 01.04.2018. En personalsak som omhandler
gjengjeldelse er nylig avsluttet. For å sikre gode rutiner for hvordan medarbeidere skal
ivaretas i NDLA er det utarbeidet en egen «Plan for trivsel, utvikling og trygghet» (Vedlegg
nr. 4). Det siste avviket i forvaltningsrapport NDLA-II lukkes når nytt styre er på plass
01.04.18

Fylkesrådmannens konklusjon:
1.4.2018 iverksettes nye vedtekter i NDLA og nytt styre som velges av representanter fra
eierfylkene konstitueres. Samme dato lukker NDLA alle avvik i revisjonsrapportene. Dette
viser at NDLA har evnet å endre vesentlige sider av driften i tråd med anbefalingene i
revisjonene. NDLA har blant annet fått nye innkjøpsrutiner, ny pedagogisk plattform og nye
varslingsrutiner. Det siste viser at NDLA tar varslere og varslingsinstituttet på alvor.
Fylkesrådmannen ser alvorlig på de forhold som er avdekket i forvaltningsrevisjonene, men
vurderer det arbeidet som er gjort for å lukke avvik som meget godt. Styret
v/arbeidsutvalget har vist besluttsomhet og evne til kvalitetssikring.
Leder i kontrollutvalget i Hordaland, Inge Reidar Kallevåg (H) kommenterte allerede i
oktober 2017 arbeidet slik: "Vi synes tross alt NDLA har gjort tiltak og forbedringer, og
fremstår som et helt annet selskap enn når vi startet denne prosessen.»
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Saknr
33/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/201 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal bestille en forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens arbeid for å fremme
et seriøst arbeidsliv på egne bygge- og anleggsarbeidsplasser. I den anledning er
Arbeidstilsynet invitert for å orientere om temaet: Hva bør gjøres for å unngå useriøse
aktører og hva viser Arbeidstilsynet tilsyn?
Hensikten med orienteringen er å gi kontrollutvalgets medlemmer om temaet, slik at det kan
gi en mest mulig presis bestilling av forvaltningsrevisjonen.
Seniorinspektør Pål Martin Søraas, Arbeidstilsynet, vil orientere.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Bestilling av forvaltningsrevisjon: et seriøst arbeidsliv
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.06.2018

Saknr
34/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/318 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens arbeid for å sikre
et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg.
2. Revisjon Midt-Norge bes legge fram en plan for gjennomføring av undersøkelsen til
utvalgets neste møte.

Saksutredning
Useriøse aktører er et økende problem i norsk arbeidsliv, fordi de står for mer omfattende,
grovere og mer sammensatt arbeidslivskriminalitet. Som et svar på dette har regjeringen satt
i gang et koordinert samarbeid mellom en rekke kontroll- og tilsynsetater, blant annet
gjennom opprettelsen av egne a-krimsenter, der Arbeidstilsynet, NAV, politiet, kemneren og
skatteetaten jobber sammen om tilsyn, kontroll og veiledning overfor utsatte bransjer.
Samarbeidet har likevel ikke klart å stoppe useriøse og kriminelle aktører fra å få oppdrag for
det offentlige. Dette er bakgrunnen for at kontrollutvalget i sitt utkast til plan for
forvaltningsrevisjon 2018-2020 ville ha en forvaltningsrevisjon med tittelen
arbeidslivskriminalitet på fylkeskommunale bygg og anlegg som den første i planperioden.
Under behandlingen av planen endret fylkestinget tittelen til et seriøst arbeidsliv på
fylkeskommunale bygg og anlegg. Forslaget til endringen ble begrunnet slik:
Det er viktig at offentlige midler brukes til å bygge opp under et seriøst arbeidsliv og ikke til
å involvere aktører som utøver arbeidslivskriminalitet. En forvaltningsrevisjon bør derfor
belyse hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt for å unngå arbeidslivskriminalitet og å
luke ut de som ikke driver seriøst. Det bør sikres at regler og tiltak etterleves, og at den
eventuelle effekten av tiltakene kan måles.

Forslagsstiller understreket at forslaget er ment utvidende i forhold til det opprinnelige.
Arbeidslivskriminalitet dreier seg om kriminelle forhold. Slik sekretariatet oppfatter
fylkestingets vedtak ønsker fylkestinget en undersøkelse som både belyser
fylkeskommunens arbeid for å forhindre arebidskriminalitet og forhold som ikke er så
alvorlige at de er straffbare, men likevel uønsket. Et eksempel på det siste er sosial dumping.
Sosial dumping innebærer at særlig utenlandske arbeidstakere får betraktelig dårligere
lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere som utfører tilsvarende arbeid. De blir
gjerne holdt utenfor trygdesystemet og andre sosiale sikkerhetssystemer, og forholdene på
arbeidsplassen tilfredsstiller ofte ikke kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø.
Det er ikke revisjonens oppgave å kartlegge eventuell arbeidslivskriminalitet i
fylkeskommunen, det er en politioppgave. Undersøkelsen bør likevel gi konkret informasjon
om hvilke systemer fylkeskommunen har for å holde useriøse aktører unna sine bygge- og
anleggsprosjekter og særlig hvordan disse fungerer. I 2017 deltok Sør-Trøndelag
fylkeskommune deltok i en undersøkelse om kommunenes arbeid mot arbeidslivskriminalitet.
I undersøkelsen sier en representant for fylkeskommunen at det er krevende å følge opp
inngåtte avtaler overfor leverandørene, og at dette "handler om tid, ressurser og
kompetanse". Dette er trolig fortsatt et risikoområde, og kontrollutvalget kan vurdere å be

revisjonen undersøke dette nærmere.
Revisjon Midt-Norge vil være til stede i møtet. Revisjonen kan gi råd om hvordan
undersøkelsen kan innrettes, hvilke avgrensninger som bør gjøres og eventuelle andre
forhold som bør være klarlagt før kontrollutvalget får forslaget til plan for gjennomføring av
undersøkelsen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av
fylkeskommunens arbeid for et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunens bygg og anlegg.
Utvalget bør be revisjonen om få en plan for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, slik
at denne kan behandles i utvalgets møte i august.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/337 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken blir lagt fram uten innstilling.
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