Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune
Arkivsak:

18/340

Møtedato/tid:

17.09.2018 Kl 09:00

Møtested:

Storkleppen, rådhus 2

Møtedeltakere:
Lars Græsli, leder
Toralf Øverås, nestleder
Heidi Synnøve Lien

Andre møtende:
Rannveig Singsaas, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmann, postmottak Tydal kommune,
Selbyggen, Nea Radio, postmottak Revisjon Midt-Norge SA (RMN), Monika Sundt (RMN),
Espen Langseth (RMN)

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Rannveig Singsaas på telefon 950 31 803, eller e-post: rannveig.singsaas@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 10.09.2018

Lars Græsli (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singsaas
rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Sakliste
Saksnr.
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2018
Tilsyn fra Arbeidstilsynet ved Tydal Helsehus
Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 for kontroll og tilsyn
Referatsaker
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
17.09.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/340 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget og ligger på
www.konsek.no/kontrollutvalg/Tydal.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet ved Tydal Helsehus
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
17.09.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
TI - &58, FE - 216
Arkivsaknr
14/116 - 24
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet til orientering.
Vedlegg
Vedtak om pålegg - tilsyn ved Tydal Helsehus
Brev fra kommunen til Arbeidstilsynet - tilsyn ved Tydal Helsehus
Risikovurdering og handlingsplan
Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet på brev fra Tydal kommune - tilsyn ved Tydal Helsehus
Saksutredning
Arbeidstilsynet hadde tilsyn med Tydal Helsehus 27.02.2018. Kommunen mottok brev med
varsel om pålegg den 26.04.2018, med frist til 25.05.2018 for å komme med kommentarer.
Arbeidstilsynet informerer i brev datert 11.06.2018 om at de ikke mottok brev fra kommunen
innen angitt frist, og fattet i medhold av arbeidsmiljølovens § 18-6 vedtak om følgende
pålegg:
·

·

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide handlingsplan som beskriver
hvordan arbeidstakerne skal beskyttes mot vold og trusler om vold, samt en
risikovurdering som denne handlingsplanen er basert på
Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt opplæring av arbeidstakerne og øvelse i
forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt
sikkerhetsutstyr

Kommunen sendte tilbakemeldingsbrev til Arbeidstilsynet 21.06.2018. I sitt brev skisseres en
handlingsplan som beskriver hvordan arbeidstakerne skal beskyttes mot vold og trusler om
vold, samt en risikovurdering som denne handlingsplanen er basert på. Kommunen anmoder
i samme brev om fristutsettelse til januar 2019 for pålegget som angår opplæring av
arbeidstakerne og øvelse i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner.
I sitt brev 03.07.2018 imøtekommer Arbeidstilsynet kommunens forespørsel om
fristutsettelse til 11.01.2019. Arbeidstilsynet informerer i samme brev om at pålegget om å
utarbeide handlingsplan basert på en risikovurdering anses som imøtekommet av
kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget kan be rådmann komme og orientere om arbeidet som er gjort for å lukke
avvikene beskrevet i brev fra Arbeidstilsynet, etter fristens utløp.

VÅR DATO

VÅR REFERANSE

11.06.2018

2018/4789
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

Margrethe M Aune, tlf. 90541602

TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON
7590 TYDAL
Orgnr 974777533

TILSYN - TYDAL HELSEHUS
Vi viser til tilsyn den 27.02.2018.

Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 26.04.2018 fikk dere frist til 25.05.2018 for å komme med kommentarer.
Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.
Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende
pålegg:

Pålegg - Vold og trussel om vold - iverksette nødvendige tiltak og
utarbeide plan
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for så langt det er mulig å beskytte
arbeidstakerne mot vold og trussel om vold. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes
representant.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Kartleggingen og risikovurderingen som planen er basert på
 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om utførelse av arbeid,
bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-4
Frist for gjennomføring: 03.09.2018
Begrunnelse:
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold og trussel om vold. I virksomheter der det er
risiko for vold og trussel om vold skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å forebygge
og beskytte arbeidstakerne mot denne type belastninger. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid
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med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre
ledd bokstav c, 4-3 fjerde ledd, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 23A-4.
Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen
og arbeidet som utføres, systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv, for eksempel av
alarmutstyr der dette brukes, muligheter for tilkalling av hjelp, bemanning, herunder bruk av
alenearbeid.
Dette pålegget sees i sammenheng med planlagt kartlegging og risikovurdering og skal baseres på
denne. For å kunne vurdere handlingsplanen, trenger vi kartleggingen og risikovurderingen som planen
er basert på.
Ettersom kartleggingen og risikovurderingen ikke var gjennomført på tilsynstidspunktet, kunne
ikke arbeidsgiver fremlegge utarbeidet planer og/eller iverksatt tiltak for å forebygge og beskytte
arbeidstakerne mot vold og trussel om vold.
Det foreligger brudd på bestemmelsen om å utarbeidelse av planer og iverksette tiltak.

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring
Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av voldog trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er
mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse
Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-2
Frist for gjennomføring: 01.10.2018
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.
Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig
opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt
sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som
arbeidstakerne forstår. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a, 4-3 fjerde ledd jf.
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2.
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I tilsynet fikk vi opplyst en gruppe av ledere, tillitsvalgte, hovedverneombud og verneombud samt noen
representanter for ansatte deltok på felles fagdag sammen med Selbu kommune i november 2017.
Temaet var vold og trusler. Videre at det er startet et arbeid med å planlegge internundervisning
innenfor Helse - og omsorgstjenesten i Tydal kommune (der vold og trusler skal inngå), men at det på
tilsynstidspunktet ikke var gjennomført nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av
vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr.
Det foreligger brudd på bestemmelsene om opplæring og øvelse.

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?
Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 18-7.
Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt
pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens
aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens
dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal
undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2018/4789.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
tilsynsleder
(sign.)

Margrethe M Aune
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
TYDAL HELSEHUS, 7590 TYDAL
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”” TYDAL KOMMUNE
*

DOkUmentS

Helse,sosialog omsorg

2

emeret

5 JUN)2018

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgard
7468

Deres

TRONDHEIM

ref.:

Vår

ref.:

2()l8/106-6

Tilbakemelding
iverksette

4382/2018

på arbeidstilsynets

nødvendige

Viser til tilsyn 27.02.18,

tiltak

Saksbehandler:

Dato:

Ingjerd

21.06.2018

'l'uset

pålegg —Vold og trussel om vold -

og utarbeide

plan + opplæring.

og brev med vedtak om pålegg av 11.06.18.

I brevet fra Arbeidstilsynet er det gitt to pålegg:
1. Pålegg - Vold og trussel om vold —iverksette nødvendige tiltak og utarbeide plan. Frist
for gjennomføring: 03.09.2018.
2. Pålegg —Vold og trussel om vold —opplæring. Frist for gjennomføring: 01.10.2018.

An rående åle

om å iverksette nødvendi e tiltak o ) utarbeide lan:

— Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet, og ligger vedlagt. ROS-analysen er utarbeidet
av tillitsvalgte fra NSF og Fagforbundet, verneombud, ansatte-representanter fra alle
enheter i helse—og omsorgssektoren i Tydal kommune, ledere og bedrifishelsetjeneste
(Coperio).
- Handlingsplan med tiltak mot vold og trusler er vedlagt. Denne er utarbeidet på grunnlag
av ROS-analysen, og tillitsvalgte og verneombud har deltatt i hele prosessen.
An yående åle ) om 0 lærin r:
— For å kunne planlegge egnete øvelser og tilpasset opplæring, samt klare å gjennomføre
opplegget med samtlige ansatte, er det behov for mer tid enn til fristen 01.10.18. Vi
ønsker blant annet å koble opplæringen opp mot prosedyrer som skal utarbeides. Ber
derfor om utsettelse av frist til januar 2019. Ønsker tilbakemelding fra Arbeidstilsynet på
om dette er godkjent.
- Oversikt over innhold i opplæring og øvelse, samt beskrivelse av fremtidig opplæring og
øvelse vil komme i nytt brev - innen fristen 01.10.2018.

Postadresse
Tydalsx'egen 125
N-7590 TYDAL

E-post adresse
postmottak/"(i.tydalkommune.no
Nettadresse

Telefon
(+ 47) 73 81 59 00
Telefaks

Bank
42850704443
Org.nr

www.tydalkommune.no

(+ 47) 73 81 59 90

NO 864 983 472 MVA

. saksnr.

2018/106-6

Med hilsen

Ingjerd Tuset
Sektorleder helse og sosial
Dette brevet er godkjent

Vedlegg:
Risikovurdering
Handlingsplan

elektronisk

i Tydal kommune

og har derfor ingen signatur

Vold og Trusler Tydal sektor helse
med tiltak mot vold og trusler

Kopi til:
Reno Dietrich
Katrine Steig Arstad
Heidi Selboe Welve
Anita Evjen Fremo
Dortea Østbyhaug
Hege Kløflen
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OG TRUSLRR

HANDLINQSPLAN
MOT VOLD

KOMMUNE

SEKTOR HELSE OG OMSORG
WDM,

2018/2019

Reno Dietrich (sykepleier omsorgstjenesten og verneombud helse og omsorg) Katrine Steig Arstad (hjelpepleier, hovedtillitsvalgt Fagforbundet), Dortea
Østbyhaug (hovedtillitsvalgt NSF, hovedverneombud, sykepleier legekontor og omsorgstjeneste, flyktningekoo rdinator), Hege Klølten (rådgiver og sykepleier i
omsorgstjenesten), Anita Evjen Fremo (personalkonsulent, merkantil omsorgstjenesten), Heidi Selboe Welve (tjenesteleder omsorgstjenesten), Ingjerd Tuset
(tjenesteleder helse, sektorleder helse og omsorg).

Risikobeskrivelse

Sykehjem: Fysisk vold ved

k

t

e

f

mg’

l mg’

b't'

f
9,
s '
makt/tvang (kan medføre.

.

as

.
spark, slag, spytt, lugging,
kl

yping,

kløning)

Legekontor,
Helsestasjon,
Psyk. helsetjeneste,

Sykehjem: negativ
myntet pa
omtale/trusler
kollegaer eller direkte pa
ansatte

Legekontor; Akutt alarm med
begrenset/USIkker informasions
om situasjonen — der legen
rykker ut alene
‘

Hjemmetjeneste og psyk.
Bilkjøring med
Helsetjeneste:
utagerende brukere

JaI NeiI Delvis

relevante
Eksisterer
rutinebeskrivelser?

Delvis (under
.

.

utarbeidelse)

Nel

.
DeIVis (under
utarbeidelse)

Nei

på

‘

Beskriv tiltaket

Utarbeide rutine for
tiltaksplaner for pasienter
som er vurdert som
saerlig utfordrende atferd.
kan
Tiltaksplanene

med

zätfgågsffzhsane

inneholde f.eks.
Miljøregler,
samarbeidsrutine

tjenesten

fra

Ruf , . b
_ We 0' a e°m

Kløften

Ansvarlig

Hege

Spes'al'smelsetlenesæ"
mm.
risikoanalyser

der det er et samarbeid.

spesialisthelse-

Heidi Selboe

. .

Mer fokus pa

Welve

Implementere
utarbeidede rutinene til
ansatte.

avviksregistering.
-

Praktisk opplæring i
håndtering av vold og
trusler

Anita Evjen
Fremo
(personal—
enheten)

Frist for
f l

" °"

Sign. n år
tf

'

81-”' "E

Des.
18

20

Feb

2019

Des.
2018

Alarm:
_

prosedyre og opplæring.

og Marit
Uthus

Hege Kløften

2018

Okt.

F b
e 2019

Okt.
2018

med"'hø'ende

enke'mStks
Utarbeide

Bud—
sjett for
2019

Overordnetprosedyre
Anskaffealarmknapp—

-

'

Allerede
Tverrfaglig
sammensatt
AMU
')
arbeids—
ru e
Utarbeidetrutinefor
utrykning(samarbeid
med omsorgstjenesten) In ‘erd Tuset
g]
PraktiskOpplæringi
handteringav voldog
trusler

.
—

_

-

_

-

rutinebeskrivelsene

Forslag tll
forbedringstiltak

Konkretisering av hva
.
.
terSkel.

som er aVVik og ikke,
.

Ullk

for

Fellesäsgrtåelåeåektor.

.

handlingsplan

ansatte
T'enesteledermøteniva
J

Fortsette pabegynt
arbeid

Etablere rutiner

1

2

3

3

S

4

2

2

2

K

4

4

6

6

Rlsk

'.

W

13

14

15

17

internett
eller
direkte

Alle avdelinger:
Uthenging/trakassering
pa

Helsestasjon,
Legekontor,
Psyk. helsetjeneste,
Sykehjem:
Verbale trusler (eks.
hvis ikke du gjør som jeg sier vil
det bli en negativ konsekvens
som rammer deg/dine)

Internett

Alle avdelinger:
Uønskede
seksuelle tilnærmelser
(sporadiske tilnærmelser fra
parørende/andre,
kollegaer,
ikke samme ansatt hver gang)

Alle avdelinger:

Nei/delvis

Nei

Nei

Ja/delvis

Utarbeide overordnet
prosedyre.
Prosedyrer for sosiale
medier finnes på
innsida. Lage
prosedyre pa hvordan
håndtere uthenging pa
nett (kollegaer),
hvordan behandle
dette videre

Praktisk
håndtering
trusler

i

av vold og

opplæring

AMU

Utarbeide
overordnet
prosedyre
(inkl. når
anmeldelse)
-)

Praktisk opplæring
i
håndtering
av vold og
trusler

spesielle
AMU

saker.

Utarbeide
en overordnet
prosedyre som gjelder
hele kommunen.
Terskel
for anmeldelse.
Sikkerhetstiltak
i fbm.
-)

prosedyre

Praktisk opplæring
i
håndtering
av vold og
trusler
Overordnet

Løfte opp til

(forebyggende
og etter at
noe har skjedd)
-)

AMU

som

13.

Praktisk opplæring
i
håndtering
av vold og
trusler

Samme

Ingjerd
Tuset/Heidi
Welve

Selboe

'erd Tuset

Welve/

Heidi S.

Anita Evjen
Fæmo
(Personalenheten)

ln

Feb.
2019

Des.
2018

2019

Feb.

Des.
2018

Heidi S.

'erd Tuset

Feb.

Des.
2018

Welve/

enheten

Anita Evjen
Fremo
(Personal-

ln

Anita Evjen
Fremo
(Personal-

2019

enheten

Welve/

Heidi 8.

ln 'erd Tuset

Fremo

2013

Des

Anita Evjen

(Personalenheten

2

2

2

2

2

2

4

2

4

4

8

4

J

Implementering

underområder.

til innspill

gjennom

Rutinene

og tiltaksplan

må alle være enkle å forstå,

rundt kartlegging

hele arbeidsprosessen.

har vært med i hele prosessen

for pkt. 5, 13, 14, 15 og 17 —mulig med spesifikke

er en selvfølge.

å lage en rutine

til ansatte

dokumenter

og hovedverneombud,

har begge fått tilsendt

eget verneombud

med arbeidet,

Både helse- og omsorgstjenestens

ltillegg til å ha deltatt på møter i forbindelse

rolle i arbeidet:

og oversiktlig.

Det må ses på om det kan være hensiktsmessig
konkrete

vold/trusler.

Verneombudets

VÅR DATO

VÅR REFERANSE

03.07.2018

2018/4789
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

Margrethe M Aune, tlf. 90541602

TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON
7590 TYDAL
Orgnr 974777533

TILSYN - TYDAL HELSEHUS
Vi viser til tilsyn den 27.02.2018.
Videre viser vi til vedtak om pålegg av 11.06.2018 og til tilbakemelding datert 21.06.2018.

Oppfylte pålegg
Pålegg - Vold og trussel om vold - iverksette nødvendige tiltak og
utarbeide plan
I tilbakemeldingen var kopi av utarbeidet handlingsplan etter kartlegging og risikovurdering av vold og
trusler vedlagt. Det fremgår av tilbakemeldingen at ansatte har vært involvert og at arbeidet er gjort
med bistand fra bedriftshelsetjenesten.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Fristutsettelse
Vi viser til søknad av 21.06.2108 om fristutsettelse. Vi har vurdert forespørselen og etterkommer den. Ny
frist settes til 11.01.2019.
Fristutsettelsen gjelder følgende:

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring
Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av voldog trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er
mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

POSTADRESSE

E-POST

TELEFON

ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim
Norge

post@arbeidstilsynet.no

73 19 97 00

974761211

INTERNETT

www.arbeidstilsynet.no

VÅR REFERANSE

2018/4789

 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse
Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-2
Ny frist settes til: 11.01.2019

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal
undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2018/4789.
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VÅR REFERANSE

2018/4789

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
tilsynsleder
(sign.)

Margrethe M Aune
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
TYDAL HELSEHUS, 7590 TYDAL
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Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 for kontroll og tilsyn
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
17.09.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &30
Arkivsaknr
15/112 - 13
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019 med en
ramme på kr 669.233,- til kontrollutvalgets egen drift, samt kjøp av revisjons- og
sekretariatstjenester, vedtas.
Vedlegg
Budsjettforslag kontrollutvalget 2019

Saksutredning
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget
utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets
forslag til budsjettramme skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet
og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2019 i Tydal kommune.
Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter
knyttet til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester for kontrollutvalget. I forslag til
budsjett er utgiftene stort sett holdt på nivå med budsjett for 2018, med oppdaterte tall i
tråd med vedtatte budsjett for revisjon og sekretariat.
Revisjons- og sekretariatstjenester
Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets
budsjett. Når det gjelder honorar til revisjonstjenester, må vi ta et forbehold. Revisjon
Midt-Norge SA avholder sitt årsmøte den 01.10.2018, og vedtar da budsjett for 2019
med økonomiplan. I vedlagte budsjett er det tatt utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for
Revisjon Midt-Norge SA for 2018. Konsek Trøndelag IKS vedtok honoraret for 2019 i
representantskapets møte 16.04.2018. Konsek Trøndelags nåværende økonomiplan tar
ikke høyde for effektene av kommunereformen. Det hefter derfor en viss usikkerhet ved
honoraret i åra framover.
Drift av kontrollutvalget
Kontrollutvalget må ha mulighet til å skaffe seg kunnskap til å drive kontrollutvalgsarbeid,
blant annet gjennom å delta på samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kommunalog moderniseringsdepartementet har i sine 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i
kommunen vist at opplæring i kontrollutvalgene er et viktig område.
Det er tatt høyde for 5 møter i kontrollutvalget per år, i tillegg til ett felles møte med
kontrollutvalgene i Værnesregionen. Kontrollutvalgets medlemmer kan kreve tapt
arbeidsfortjeneste, budsjettet for dette er basert på erfaringstall. For øvrige utgifter til
kontrollutvalgets drift er budsjettet basert på erfaringstall og budsjettkontroll per
06.08.18.

Budsjett Budsjett
2018
Forslag
2019
148 000 148 000

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

152 000

157 000

162 000

126 000

138 233

138 233

138 233

138 233

Revisjon **

383 000

383 000

383 000

383 000

383 000

Sum driftsutgifter

657 000

669 233

673 233

678 233

683 233

Kontrollutvalget
Sekretariat *

*) I økonomiplanen er budsjettallene for 2019 videreført i planperioden
**) I økonomiplanen er budsjettallene for 2018 videreført i planperioden

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til
vedlagte budsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022. Budsjettet
har en ramme på kr 669.233,- inkludert kjøp av revisjons- og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Budsjettforslag kontrollutvalget i Tydal kommune
Art
1080
1082
1083
1099

Betegnelse
Godtgjørelse folkevalgte (Utvalgsleder)
Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste
Møtegodtgjørelse
Arbeidsgiveravgift

Sum lønnskostnader
Driftskostnader
1103
1116
1150
1160
1178
1196

Abonnement, tidsskrift
Servering, bevertning
Kurs opplæringstiltak
Bilgodtgjørelse oppgavepliktig
Reiseutgifter ikke oppgavepliktig
Kontingent

Sum Driftskostnader
Kontrollutvalget samlet
Kjøp fra SA/IKS
1375
1375
1375

Revisjon Midt-Norge SA
Konsek Trøndelag IKS

Sum Kjøp fra SA/IKS
Sum Kostnader, total ramme kontroll og tilsyn

Forslag budsjett
2019
21 000
58 000
11 000
7 000
97 000
7
3
24
7
6
4
51
148

000
000
000
000
000
000
000
000

383000**
138 233
521 233
669 233

Budsjett 2018
21
58
11
7
97

000
000
000
000
000

Regnskap per
06.08.18
12 000
12 000
4 000
2 000
30 000

7
3
24
7
6
4
51
148

000
000
000
000
000
000
000
000

7 000
1 000
0
2 000
0
4 000
14 000
44 000

383 000
126 000
509 000
657 000

318 000*
576 000

* Samlet sum for Revisjon Midt-Norge og Konsek Trøndelag per 06.08.2018
** Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt-Norge SA sitt årsmøte 01.10.2018

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
17.09.2018

Saknr
17/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/340 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Vedtak i kommunestyret - forvaltningsrevisjon
Årsrevisjon 2017 Tydal
Program Konsek-dag
Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Komitémøte kan være fjernmøte
Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
Strenge vilkår for fritak
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Rapport fra forvaltningsrevisjon Ressursbruk – tidlig innsats og tilpasset opplæring Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling i møte 21.06.18
2. Tilbakemelding fra revisjonen på kommunens årsregnskap for 2017
3. Program for Konsek-dagen på Hell 10.oktober
4. Kan din politiske fortid forhindre deg fra å være kandidat når det skal velges
kontrollutvalg?
5. Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er fysisk tilstede, deltar i møtet. KD
har imidlertid gitt en forskrift som gir adgang til å holde "fjernmøte" i andre organer enn
kommunestyret og kontrollutvalget.
6. Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk
7. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker
8. Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man kan søke om, men ikke noe man har
krav på.

Synlig kontroll eller
hemmelige tjenester?
Velkommen til samling i regi av Konsek Trøndelag på Scandic Hell hotell, Værnes, onsdag
10. oktober kl 10! Og velkommen til den første samlingen for kontrollutvalgsmedlemmer i
nye Trøndelag!
Skal kontrollutvalgene drive arbeidet sitt "i det stille", eller være en kritisk og tydelig garantist
for at innbyggerne kan ha tillit til kommunen og fylkeskommunen?
Ved hjelp av foredragsholdere og møteleder ønsker Konsek Trøndelag å gi dere en dag med
faglig inspirasjon, samtale og meningsutveksling.

PROGRAM
KL. 09.00 – 10.00:

OPPMØTE, ENKEL SERVERING

KL. 10.00 – 10.10:

ÅPNING
V/DAGLIG LEDER I KONSEK TRØNDELAG, TORBJØRN BERGLANN

KL. 10.10 – 11.10:

SYNLIG KONTROLL ELLER HEMMELIGE TJENESTER?
V/RIKSREVISOR PER-KRISTIAN FOSS

KL. 11.10 – 11.30:

SPØRSMÅL, DISKUSJON

KL. 11.30 – 12.30:

LUNSJ

KL. 12.30 – 14.00:

DELING AV KUNNSKAP OG ERFARINGER
DIALOG OG SPØRSMÅL

KL. 14.00 – 14.15:

PAUSE, ENKEL SERVERING

KL. 14.15 – 14.45:

SYNLIG FORVALTNINGSREVISJON?
V/STORTINGSREPRESENTANT GURO ANGELL GIMSE

KL. 14.45 – 15.30:

DELING AV KUNNSKAP OG ERFARINGER
DIALOG OG SPØRSMÅL

KL. 15.30:

AVSLUTNING

MØTELEDER:

TORGEIR SKEVIK

PRAKTISK INFORMASJON
PÅMELDING: post@konsek.no
PÅMELDINGSFRIST: 25.9.2018
PRIS: kr. 800 pr. person. Påmeldingsavgiften inkluderer
lunsj og pausemat
Scandic Hell hotell ligger like ved kjøpesenteret på Hell,
drøye ti minutters gange fra jernbanestasjonen og
Værnes lufthavn. Kommer du med bil er det gode
parkeringsmuligheter utenfor hotellet.

OM FOREDRAGSHOLDERNE
Per-Kristian Foss tiltrådte som riksrevisor i 2014, og har
bidratt sterkt til å gjøre tilsyn og kontroll synlig i
samfunnsdebatten. Han har vært nestleder i Høyre,
Stortingsrepresentant i 32 år, og finansminister i 2001-2005.

Guro Angell Gimse er stortingsrepresentant for Høyre og har bakgrunn
som lokal- og fylkespolitiker. I 2015-2016 var hun leder i kontrollutvalget i
Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torgeir Skevik kjenner kontroll og tilsyn fra både politisk og administrativ
side. Han har vært kontrollutvalgsleder, varaordfører, hatt
lederstillinger i kommunesektoren og arbeidet med tilsyn hos
fylkesmannen.

OM KONSEK TRØNDELAG IKS
Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag.
Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i
Trondheim.
Selskapet har ni ansatte med god kompetanse på kommunal sektor og en variert
fagbakgrunn; økonomi, jus, samfunnsfag, ledelse og organisasjon

Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Kommunal Rapport 24.04.2018

Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges kontrollutvalg?
Ikke alle verv kan kombineres med det å sitte i kontrollutvalget, skriver skriver Jan Fridthjof
Bernt.
En kommune skal foreta nyvalg av kontrollutvalg. Valgnemnda har lagt fram en enstemmig
innstilling, men med en protokollførsel fra et av medlemmene. I protokollførselen ber han om
at det blir foretatt en vurdering av den tidligere varaordførerens habilitet og valgbarhet. Det
vises til at han var varaordfører i forrige periode og at en del saker for kontrollutvalget peker
tilbake til forhold som verserte i forrige periode, og medlemmet i valgnemnda hevder at den
tidligere varaordføreren har en tilknytning til rådmannen ved at hans datter har eller har hatt
et forhold til rådmannen.
SPØRSMÅL:
Vil en eks-politiker kunne være ikke valgbar til kontrollutvalget når mulig tema der vil kunne
bli saker der han har hatt en sentral rolle?
Har det noen betydning om denne ekspolitikeren tidligere har hatt et omfattende og nært
samarbeid med rådmannen, og eventuelt privat tilknytning ved at datteren har vært i et
forhold til rådmannen? Avhenger dette av hvilken posisjon de har hatt tidligere?
Hvis han blir valgt, er dette forhold som vil kunne gjøre ham inhabil?
SVAR:
I kommuneloven § 77 nr. 2 finner vi en liste over verv som ikke kan kombineres med
medlemskap i kontrollutvalget, blant annet verv som varaordfører. Men dette gjelder bare
verv på det aktuelle tidspunktet, ikke tidligere verv. De forholdene som omtales i
protokollmerknaden, vil ikke være relevante for valgbarheten, de må i tilfelle inngå i
habilitetsvurdering i enkeltsaker, enten fordi man mener disse berører ham sterkt personlig,
eller fordi man mener han er inhabil pga. datterens forhold til rådmannen i saker som angår
denne sterkt.

Komitémøte kan være fjernmøte
Kommunal Rapport 07.05.2018

Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte via
telefon?
Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL:
I et møte i et kommunalt utvalg har tre av de fem medlemmene forfall. Det ene av disse kan
imidlertid delta per telefon. Vil det være tilstrekkelig til å oppfylle kravet i kommuneloven §
33 om at det er et vilkår for gyldig vedtak at minst halvdelen av medlemmene har vært til
stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak?
SVAR:
Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet. Men
Kommunaldepartement har, med hjemmel i kommuneloven § 30, nr. 2, gitt en forskrift som
gir adgang til å holde «fjernmøter» i andre organer enn kommunestyret og kontrollutvalget.
Fjernmøte kan være ulike former for videokonferanse, eller det kan skje per telefon. Denne
møteformen kan ikke benyttes hvis saken angår en arbeidstakers tjenstlige forhold eller hvis
det er opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og den «bør» ikke benyttes
der saken skal behandles i lukket møte av hensyn til personvern eller offentlige interesser
(forskriften § 3).
Hvis et medlem som her bare kan delta i et møte per telefon, må man kunne løse problemet
ved å treffe vedtak om at møtet settes som fjernmøte. Vilkåret for å bruke denne møteformen
er da at «alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre» (forskriften § 2,
første avsnitt), og en tredel av medlemmene vil kunne motsette seg at denne møteformen
benyttes og kreve at saken behandles i ordinært møte (forskriften § 2, tredje avsnitt).

Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Kommunal Rapport 19.03.2018

Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Folkevalgte kan ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket møte, utover det
som allerede følger av taushetsplikten.
SPØRSMÅL: Ved konstituerende kommunestyremøte ble det vedtatt et «Reglement for
folkevalgte organer». Her er en bestemmelse om «Etiske prinsipper for folkevalgte organer».
I denne er det blant annet fastslått at:
«Negativ omtale av kommunale avdelinger og ansatte skjer i lukket møte.»
Jeg opplever dette kravet som problematisk. Som folkevalgt mener jeg å måtte kunne uttale
meg slik jeg ønsker, dog med respekt for medmennesker. Er dette kravet «lovlig», og må en
folkevalgt følge et slikt krav? Det kan da ikke være slik at all kritikk skal foregå i det lukkete
rom. Føler dette er et forsøk på knebling. Hva mener du om dette?
SVAR: Det kan være forståelig at administrasjonen og politisk ledelse ønsker at slik kritikk
skjer i lukket møte, men et slikt krav kan det ikke stilles til de folkevalgte.
For det første vil det at en avdeling eller tjenestemann kritiseres, ikke være lovlig grunn til å
lukke møtet så lenge slik kritikk framsettes i forbindelse med en sak der ikke
tjenestemannens eget tilsettingsforhold er tema. Først hvis det er tale en sak om
tjenestemessige reaksjoner overfor vedkommende, kan og skal møtet lukkes, se
kommuneloven § 31, nr. 3, som fastsetter at møte skal lukkes når man behandler «sak som
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold».
Og for det andre kan folkevalgte ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket
møte, utover det som allerede følger av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13.
Det betyr at det eneste de folkevalgte ikke kan referere fra en slik sak, i praksis vil være det
som måtte framkomme om tjenestemannens rent personlige forhold, ikke det som angår
hennes utførelse av sine arbeidsoppgaver for kommunen.
En annen sak er det kan gi god mening å si noe om at kritikk av enkelte tilsatte i kommunen
bør være saklig og i høviske former, og minne de folkevalgte om at det ikke alltid er en god
idé å skyte på pianisten når man ikke liker melodien. Men dette må ha form av en etisk
formaning, og det må ikke formuleres slik at de kan gi inntrykk av at det er en rettslig plikt.

Saker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold»
Kommunal Rapport 11.6 2018

Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
Hva som er forsvarlig saksbehandlingstid er det ikke mulig å gi et sikkert juridisk svar på,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
Spørsmål:
Kommunene bruker noen ganger lang tid på å undersøke varsler om kritikkverdige forhold.
Et ferskt eksempel er fra Grimstad kommune der en gransking kommer i gang først
halvannet år etter at varselet ble levert. Hvor lang tid kan man bruke og samtidig påberope
seg forsvarlig håndtering når det gjelder tidsbruken?
Svar:
Dette er det ikke mulig å gi noe sikkert juridisk svar på. Det blir i siste instans et spørsmål om
en konkret vurdering av hva som anses som forsvarlig saksbehandling av den enkelte sak.
Forvaltningsloven sier bare at «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten
ugrunnet opphold», og i granskingssaker ligger det i sakens natur at det kan være nødvendig
med omfattende informasjonsinnhenting og kvalitetskontroll og utredning før arbeidet er
avsluttet. Jeg vil ikke ta stilling til den konkrete saken det vises til, men hvis det er riktig at
man har brukt halvannet år før man har kommet i gang med en slik varslingssak, kan jeg
vanskelig forestille meg at lovens krav om at man skal forberede og avgjøre saken «uten
ugrunnet opphold» er oppfylt. I praksis skyldes slike forsinkelser gjerne manglende evne eller
vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker, men det er selvsagt ikke en holdbar
begrunnelse. Så her har kommunens ledelse klart nok et forklaringsproblem. Dette må da
kunne tas opp til vurdering av kontrollutvalget eller kommunestyret, eller klages inn til
Sivilombudsmannen av dem som måtte være parter i saken.

Strenge vilkår for fritak
Kommunal Rapport 14.5 2018
Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav
på, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel for å gi fritak er at vervet som
folkevalgt forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker.
SPØRSMÅL:
Kan en ordfører takke ja til ny jobb og forvente å få permisjon ut perioden?
SVAR:
Den som blir valgt som ordfører, har som alminnelig regel plikt til å ta imot valg og
fungere i vervet for hele valgperioden. I kommuneloven § 15, nr. 2, har vi imidlertid
en regel om at kommunestyret etter søknad kan frita «den som ikke uten
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
En folkevalgt kan altså bare søke om, ikke kreve, slikt fritak, og kommunestyret kan i
dag bare innvilge dette hvis lovens vilkår for fritak er oppfylt. Normalt kan nok den
som søker om slikt fritak, regne med at kommunestyret vil ønske å innvilge dette –
«man fanger ikke mange harer med den hunden som må jages til skogs». Men loven
har blitt forstått slik at terskelen for at kommunestyret skal kunne innvilge fritak skal
være høy, jf. bestemmelsen i § 40, nr. 1, andre avsnitt, om at en folkevalgt «har krav
på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale
eller fylkeskommunale folkevalgte organer», og «også rett til permisjon fra sitt arbeid i
fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt
eller fylkeskommunalt verv». Slike vedtak vil derfor kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel er at vervet som folkevalgt
forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker, med den konsekvens at en
arbeidsgiver ikke skal kunne kreve at en tilsatt søker helt eller delvis fritak av hensyn
til jobben. Kommunestyret skal derfor normalt avslå søknad om fritak med slik
begrunnelse, og vedtak om fritak i en slik situasjon vil kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Men dette prinsippet foreslås avdempet ganske mye i proposisjonen til ny
kommunelov. I lovutkastet (§ 7-9, andre avsnitt, andre setning) sies det her i stedet
bare at «Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for
søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt».
Denne formuleringen er litt forvirrende, i og med at slikt samtykke etter lovutkastet

bare kreves for valg som ordfører eller varaordfører (utkastets § 6-2, andre avsnitt,
dette er nytt i forhold til dagens lov), mens hovedregelen stadig er at den som er
valgbar, stadig har plikt til å ta imot valg til alle verv.
Den betyr åpenbart at man tenker seg at man ikke skal være så streng i andre
situasjoner. Selv om det understrekes (Prop. 46 L, s. 102) at «vilkårene fortsatt skal
være strenge for å få fritak», og (s. 363) at «det ikke skal være kurant å få fritak»,
legger bestemmelsen som foreslås opp til at denne vurderingen skal foretas av
kommunestyret fra sak til sak. Realiteten vil dermed bli at innenfor vide rammer vil
det være kommunestyrets sak å vurdere om det er god nok grunn til å gi fritak, uten
mulighet for fylkesmannen til å overprøve dette.
Det vil vel være delte meninger om dette er en god regel, men det innebærer i alle
fall en avklaring i en situasjon med litt vaklende lovforståelse og praksis, både i
kommuner og hos fylkesmenn.
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