Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Arkivsak:

18/258

Møtedato/tid:

24.04.2018 Kl 12:00

Møtested:

Orkdal Helsetun, møterom 1

Møtedeltakere:
Roald Furuli
Johnny Danielsen
Joar Syrstadeng
Mads Løkeland
Vigdis Bye Olsen
Andre møtende:
Rådmann
Sissel Kristine Høydal, enhetsleder Orkdal Helsetun
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA(RMN)
Wencke Holt, regnskapsrevisor RMN
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)
Kopi:Ordfører, rådmann, postmottak Orkdal Kommune, postmottak RMN, kontrollutvalgets
varamedlemmer, Wencke Holt, Anna Ølnes

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Brandt på telefon 930 65 722, eller e-post: torbjorn.brandt@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 18.04.2018

Roald Furuli (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Brandt
Førstekonsulent, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Sekretariatet redegjør - Stortingsvedtak vedr. funksjonelt skille i energiloven
Sekretariatet redegjør - samarbeid mellom kommunen og det private
næringsliv, offentlige anskaffelser
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2017.
Forvaltningsrevisjon Kvalitet i tjenestetilbudet ved Orkdal Helsetun
Enhetsbesøk Orkdal Helsetun
Bestilling forvaltningsrevisjon
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/258 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
24.04.2018

Saknr
09/18

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/258 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
5024 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Orkdal
kommune.PDF
FKT Fagkonferanse program 2018
Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Godt arkiv - et politisk ansvar
Dette samarbeidet er viktig - arbeidslivskriminalitet
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet - Fafo-rapport
Statusrapport - Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet - februar 2018
NOU 2018.6 Varsling - verdier og vern
Signaler må ikke framstå som vedtak
Nye personvernregler - punktliste
Forslag til ny personopplysningslov
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen
FKT Fagkonferanse 2018
Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Folkevalgtes rettigheter
Arkiv
Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet
Strategi mot arbeidslivskriminalitet
Varsling (link til rapport)
Signaler må ikke fremstå som vedtak
Punktliste nye personvernregler
Forslag til ny personopplysningslov

Saknr
10/18

Vår dato
15.02.2018

Din dato

Saksbehandler
Oddlaug Johanne Flønæs

800 80 000
Skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
95920971

Org.nr
991733116

Vår referanse
2017/25938

Postadresse
Postboks 2060
6402 Molde

Kommunestyret i Orkdal kommune
Postboks 83
7300 ORKANGER

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Orkdal kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017
2,2
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Antall årsverk 2016
2,8

Antall årsverk 2015
2,5

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018.
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Orkdal kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 228 074 607 og utestående
restanser2 på kr 20 859 879, herav berostilte krav på kr 39 012.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Orkdal kommune.
Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2016
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2015

95,50 %

93,53 %

95,39 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

99,95 %

99,97 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,20 %

99,84 %

99,56 %

99,50 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,90 %

99,99 %

100,00 %

99,97 %

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,40 %

98,35 %

99,92 %

99,38 %

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80 %

99,93 %

99,90 %

99,84 %

Skatteoppkreveren for Orkdal kommune har gode innfordringsresultater, og har i det alt vesentlige nådd
kravene som er satt av skattekontoret.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Orkdal kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
418

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
21

Antall utførte
kontroller i 2017

Utført kontroll
2017 (i %)

21

5,0 %

Utført kontroll
2016 (i %)
5,3 %

Utført kontroll
2017 region (i %)
4,6 %

Det er gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

Side 2 / 3

Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving.
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området
skatteregnskap avholdt 22. mars 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 31. mars 2017.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret har avholdt oppfølgings- og styringsmøte med skatteoppkrever 7. februar. 2017 i
Trondheim.
Oppfølgingsmøte i forbindelse med arbeidsgiverkontrollen var avholdt i Hommelvik den 7. juni 2017 der
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag deltok.

Med hilsen

Ida Moen
fung. avdelingsdirektør
avdeling for innkreving
Skatt Midt-Norge

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Kontrollutvalget for Orkdal kommune
Rådmann/administrasjonssjef Orkdal kommune
Skatteoppkreveren for Orkdalsregionen
Riksrevisjonen

Oddlaug Flønæs

FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Gardermoen | 29 – 30. mai 2018
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 29. mai 2018
#fkt2018

Dag 1

Tirsdag 29. mai 2018

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.05

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10:05 – 10.25

Åpning
Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og
konstitusjonskomite

10.25 – 10.50

Arbeidslivskriminalitet
•

NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon

10.50 – 11.20

•

Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt
11.20 -11.30

11.30 -11.50
11.50 – 12.20

Spørsmål og kommentarer fra salen

Pause
Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?
•

Behovet for et kompetanseløft

Foredragsholder ikke avklart
12.20 – 12.50
•

Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland
13.00 – 14.00
14.00 – 14.25

Lunsj
•

Hvorfor sviktet det i Land?

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon
14.25 – 14.35

Spørsmål og kommentarer fra salen

www.fkt.no

ÅRSMØTE 2017 I FKT
14.45/15.00 – 15.15/15.30

Registrering til årsmøte 2018

15.15/15.30 – 16.15/16.30

Årsmøte 2018

18.30 – 19.30

«Født til omstilling» med Anders M Tangen

20:00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 30. mai 2018

09.00 – 09.45

Veileder – kontrollutvalgets sekretariat
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

09.45 – 10.00

Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause

10.00 – 11.00

Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt?
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 – 11.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 – 11.30

Pause og utsjekking

11.30 – 12.00

Lovproposisjonen om ny kommunelov
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet

12.00 – 12.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 – 12.50

Etikk
Henrik Syse

12.50 – 13.00

Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 – 14.00

Lunsj

www.fkt.no

Forelesere I 29.-30. mai 2018
Stortingsrepresentant
Svein Harberg (H)
første nestleder Stortingets
Kontroll- og konstitusjonskomite

Svein Harberg har også er faring fra
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin
tredje stortingsperiode

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet
vært medlem i Personvernnemnda og
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne
noe. Hun har ellers omfattende
foredragserfaring

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt

Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige
kontrakter i Difi. Arbeider nå med
samarbeidsprosjekt mellom departementet,
KS og Arbeidstilsynet

Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen,
Fylkesmannen i Opland

Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste
på vegne av fylkesmannen. Rapporten
omhandler avvik knyttet til meldinger,
undersøkelser og hjelpetiltak

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun
Grefsrud, Innlandet revisjon

Reidun Grefsrud har gjennomført
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land
kommune. Rapporten har fokus på
rådmannens oppfølging og interkontroll

Seniorrådgiver Roald Breistein,
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

Roald Breistein har ledet FKTs
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for
kontrollutvalgets sekretariat

Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland
fylkeskommune

Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og
positivt syn på kontrollutvalget.

Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg
kommune

Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget

Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal
og Moderniseringsdepartementet

Erland Aamot

Filosof Henrik Syse

Henrik Syse jobber ved Institutt for
fredsforskning
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi,
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den
norske Nobelkomite siden 2015

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON
INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017.
Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune |
frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet.

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt
skremmende «omstillings»-begrepet
Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og
betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT
Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166
E- postadresse: fkt@fkt.no

INFORMASJON OM HOTELLET

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16
mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring
Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei.
Rutetabell finner du her
Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser

www.fkt.no

PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)
Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 500)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,-

www.fkt.no

Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Kommunal Rapport 26.02.2018

Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan
dette ikke holdes hemmelig.Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet, sier Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune hemmeligholde for politikerne eller allmennheten at det er
utbetalt erstatning til en innbygger, for eksempel for mobbing i skolen?
SVAR: Utgangspunktet er at alle vedtak som treffes av kommunale organer, er offentlige.
Vedtak truffet av folkevalgt organ skal føres i møtebok for vedkommende organ, og vedtak
om utbetaling til innbygger skal meddeles i brev til denne.
Både møtebok og slikt brev er saksdokument etter bestemmelsene i offentlighetsloven, se
definisjonen av slike i lovens § 4, og alle kan kreve innsyn i slike dokumenter, hvis ikke annet
«følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov», se lovens § 3.
Hvis vedtaket eller brevet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, etter
bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 om vern av «personlige forhold» eller
forretningshemmeligheter av konkurransemessig betydning, skal dette unntas fra innsyn, i
praksis ved sladding av disse opplysningene i dokumentet.
Resten av dokumentet vil derimot som alminnelig regel være offentlig.
At det er utbetalt erstatning og størrelsen på denne, er ikke en slik opplysning, og vil ikke
kunne unntas fra innsyn. Hvis helt særlige personvernhensyn tilsier det, vil man nok likevel
kunne sladde navnet på mottakeren av erstatningsbeløpet.
Vedtak i administrasjonen må selvsagt også komme skriftlig til uttrykk, herunder ved brev til
den som får erstatning, og dermed slår offentlighetsloven inn.

Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Kommunal Rapport 05.03.2018

Politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra. Ordfører
eller rådmann kan ikke stoppe dette.
Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter sammen
med, påpeker jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En folkevalgt har tatt på seg det han selv kaller ombudsrollen og arrangert
«småmøter» med ansvarlige i kommunen – folkevalgte og tilsatte - knyttet til plan- og
byggesaker. Kan ordfører eller rådmann forby dette?
SVAR: Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter
sammen med, det være seg folkevalgte eller tilsatte i kommunen. Ingen kan hindre
folkevalgte å delta i slike møter.
Også saksbehandlere i kommunen vil i utgangspunktet kunne delta i slike møter, men bare
så langt rådmann eller etatsjef finner at det ikke er problematisk for gjennomføringen av
saksbehandlingen. Saksbehandler kan bli orientert om ulike forhold og synspunkter, men må
da rapportere tilbake til sin avdeling om hva som har kommet frem. Og hun må ikke gå inn i
noe som kan oppfattes som polemikk eller forhandlinger om saksforholdet.
Ordfører har ikke noen instruksjonsmyndighet om dette, heller ikke overfor tilsatte i
kommunen.

Godt arkiv – et politisk ansvar
Kommunal Rapport 15.03.2018

Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på
hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes, vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved
saken for alltid.
Det virker nesten som om det er regelen mer enn unntaket; at vesentlige dokumenter ikke
kan gjenfinnes når en trøblete innkjøpssak skal undersøkes.
Grimstad kommune må trolig gi opp forsøket på å finne ut hvordan de første avtalene om
helsekjøp fra et firma med nære forbindelser til ansatte i kommunen, kom i stand – fordi
dokumentene ikke kan gjenfinnes.
I Lenvik gikk kommuneledelsen til retten i et forsøk på å få ta beslag i PC-en til den tidligere
innkjøpssjefen, for å finne viktige dokumenter om innkjøp fra et firma med nære forbindelser
til rådmannen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes – og dermed heller ikke sannheten om hvordan avtaler ble
inngått – vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved saken for alltid. Det er svært
uheldig for tilliten til kommunen.
Slike saker bør være en vekker ikke bare for administrasjonens leder, men også for
politikerne. Dessverre er det å kjempe for at kommunen har en god – og godkjent – arkivplan
neppe en valgvinner eller en sak som plasserer ordføreren på sokkel, om hun for øvrig er
aldri så framoverlent og innovativ.
Men for innbyggernes rettssikkerhet, tilliten til demokratiet og ivaretakelse av kulturarven, er
et godt og sikkert arkiv overmåte viktig. Nettopp derfor må politikerne ta ansvar, og sørge for
de ressursene som skal til for å bevare kommunens «hukommelse» – for samtiden og
ettertiden.
Svakheter avdekkes gjerne først ved forvaltningsrevisjon av journalføring og arkivering, som
en del kommunerevisjoner nå prisverdig gjennomfører.
Arkivverket driver også tilsyn. Tilsynene de gjennomførte i fjor, avdekket i snitt 6,5 lovbrudd
per tilsyn. De vanligste bruddene er mangel på en oppdatert arkivplan. Den skal blant annet
plassere ansvaret for arkiveringen, og gi en oversikt over altarkivmaterialet i kommunen –
også det som ligger i saksbehandlingssystemene, som det kan finnes et titall av i en
kommune.
En annen viktig mangel er at kvalitetssikringen svikter ved at dokumenter ikke blir «låst».
Dermed kan de endres i ettertid, og det vil oppstå tvil om hva som er riktig og om det er gjort
endringer etter at dokumentet ble ferdigstilt.
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- Dette samarbeidet er viktig
Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og
statlige etater til toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26.
februar. KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen tok opp behovet
for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar
går.
Publisert 28.02.2018

Toppmøtet er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi mot
arbeidslivskriminalitet. I møtet understreket statsminister Erna Solberg at
arbeidslivskriminalitet har store negative ringvirkninger for samfunnet og at den
må bekjempes.
KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen trakk frem verdien av samarbeid i møtet.
- Dette samarbeidet mellom partene er viktig for å bekjempe
arbeidslivkriminalitet.
- Det er også økt bevissthet på dette i vår sektor. Kommunene får «sin del» av
utfordringene der folk havner utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og
trenger sosialhjelp.
Kommunene er ikke etterforskere
Det er særlig som oﬀentlige innkjøpere kommuner og fylkeskommuner har et
ansvar og mulighet for å motvirke arbeidslivskriminalitet, men det er
utfordrende.
- Sektoren må bruke sin innkjøpsmakt og stille nødvendig krav og
forventninger til leverandørene. I tillegg må kontrakter følges opp, men
innkjøperne kan ikke pålegges for omfattende oppfølgings- og
kontrollforpliktelser. Kontroll må først og fremst tilligge statlige myndigheter,
kommunene kan ikke være etterforskere, sa Gunn Marit Helgesen.
Samarbeid for oppfølging av kontrakter
KS samarbeider for tiden med Arbeids- og sosialdepartementet og Diﬁ om
utarbeidelse av veiledningsmateriell for oppfølging av oﬀentlige kontrakter.
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsmiljo-og-ia/--kommunene-kan-ikke-vare-etterforskere/
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Mulig EU-samarbeid
Kriminaliteten har internasjonale forgreninger og statsministeren har derfor tatt
opp muligheten for samarbeid over landegrensene med EU-kommisjonen.
- Vi støtter opp om det internasjonale samarbeidet og deltar allerede i ulike
internasjonale prosjekter, sa Gunn Marit Helgesen i møtet.
Krever eﬀektive og sterke etater
Under møtet kom det frem at det statlige samarbeidet knyttet til Akrimsentrene har gitt resultater. Samtidig understreket politidirektør Odd
Reidar Humlegård at å utføre forebyggende tiltak, og ikke minst kontroll, krever
eﬀektive og sterke etater.

Bente Stenberg-Nilsen
Avdelingsdirektør
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Hva gjør kommunesektoren for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med
innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor
betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler.
Denne rapporten viser at de tiltakene som er satt i verk i hovedsak er knyttet
til kommunens rolle som innkjøper. Mange er med i et innkjøpssamarbeid,
noe som gjør det enklere å unngå useriøse aktører. Det største problemet
er mangel på kompetanse og ressurser for å drive tilsyn og kontroll med
leverandører. Det er spesielt krevende å sjekke lønns- og arbeidsvilkår.
Dessuten blir ressurser til kontrollarbeid ofte veid opp mot andre
presserende lovpålagte oppgaver.
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Forord

Denne rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre
arbeidslivskriminalitet. Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag
om kommunesektorens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et
samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse, og det er finansiert av KS.
Det sentrale rådmannsutvalget har vært referansegruppe for prosjektet. Funn fra
den første delen av prosjektet ble presentert for rådmannsutvalget i april 2016, utkast
til rapport ble presentert i januar 2017. Vi takker rådmannsutvalget for gode og inn
siktsfulle kommentarer. KS har også nedsatt en intern gruppe som har fulgt prosjektet
og gitt kommentarer og innspill underveis.
Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse har samarbeidet om prosjektgjennomføringen,
men har også hatt en arbeidsdeling. Fafo har hatt det overordnede prosjektansvaret,
prosjektleder har vært Rolf K. Andersen. I rapporten har Emil Cappelen Bjøru og
Maja Tofteng fra Samfunnsøkonomisk analyse hatt ansvaret for kapittel 3 «Bredde
undersøkelse» og kapittel 6 «Sør-Trøndelag fylkeskommune». Prosjektgruppen
på Fafo har bestått av Rolf K. Andersen og Beate Sletvold Øistad. Øistad har hatt
hovedansvaret for kapittel 2 «Litteraturgjennomgang» og kapittel 4 «Skien kom
mune». Andersen har hatt ansvaret for kapittel 5 «Bergen kommune» og kapittel 7
«Oppsummerende drøfting».
På Fafo skal kvalitetssikrer Anne Mette Ødegård takkes for svært gode og innsikts
fulle kommentarer. Takk også til Line Eldring som hadde en sentral rolle i starten av
prosjektet. Informasjonsavdelingen ved Fafo har på sedvanlig grundig vis ferdigstilt
rapporten.
En spesiell takk til alle informanter som har bidratt med sin tid og sjenerøst delt
av sin kunnskap. Informasjonen fra rådmenn, politisk ledelse og ulike etatsledere har
gitt et rikholdig datamateriale, og uten deres bidrag ville ikke prosjektet vært mulig å
gjennomføre.
Selv om mange har bidratt fram til ferdig rapport, er alle funn og konklusjoner
forfatternes ansvar, likeså eventuelle feil og mangler i rapporten.
Fafo, februar 2017
Rolf K. Andersen (prosjektleder)
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Sammendrag

Hva gjør kommunesektoren for bekjempe arbeidslivskriminalitet – og hvordan kan
dette arbeidet kan styrkes? Hva slag utfordringer har kommunesektoren erfart, og i
hvilken grad er dette satt på dagsordenen? Dette er noen av spørsmålene stilles i denne
rapporten, som bygger på intervjuer i et utvalg kommuner og fylkeskommuner.
Blant kommunene i utvalget er det bare et fåtall som kjenner til større saker knyttet
til arbeidslivskriminalitet hos seg selv. Men spørsmålet er likevel satt på dagsordenen
de fleste steder, som følge av stor offentlig oppmerksomhet.
Selv om brudd på lover og regler i forbindelse med offentlige innkjøp har fått økt
oppmerksomhet, viser undersøkelser at kommunene sliter med kontroll og oppfølging.
Riksrevisjonens rapport fra 2016 peker på manglende rutiner og systemer for å mot
virke arbeidslivskriminalitet. Denne undersøkelsen viser at kommunene prioriterer
innkjøpsfasen, med mål om å luke ut useriøse aktører på et tidlig stadium.
Hvorfor er dette viktig?

Kommuner og fylkeskommuner er store og viktige samfunnsaktører som tjeneste
produsenter, innkjøpere av varer og tjenester, arbeidsgivere og kontrollinstanser.
I 2015 kjøpte kommuneforvaltningen inn varer og tjenester for 183 milliarder
kroner. Kjøp av bygg- og anleggstjenester er sentralt. Det store flertallet av kommunene
benytter seg av konkurranseutsetting på ulike tjenesteområder, som vedlikehold av veier
og barnehager. I fylkeskommunene gjelder dette først og fremst kollektivtransport og
drift og vedlikehold av fylkeskommunale veier. Både på grunn av sektorens omfang og
at kommunene forvalter fellesskapets midler, har det stor betydning at kommunesekto
rens leverandører følger lover og regler, betaler skatt og at leverandørenes arbeidstakere
har anstendige lønns- og arbeidsvilkår.
Hva er arbeidslivskriminalitet?

Begrepet arbeidslivskriminalitet er ikke entydig, men defineres gjerne som brudd på
norske regler om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet, eller
organisert kriminalitet som minimaliserer produksjonskostnadene, og som dermed
virker konkurransevridende. Andre beslektede begreper som brukes i denne sammen
hengen er sosial dumping og useriøs virksomhet. Sosial dumping er knyttet til lav lønn,
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brudd på HMS-regler og arbeidstidsbestemmelser og at arbeidstakerne tilbys dårlige
boforhold. Ofte nevnes også «useriøsitet» i forbindelse med sosial dumping. Det
brukes om virksomheter som opererer på kanten av lovverket, bryter det eller driver i
strid med det som regnes som god forretningsskikk.
Om undersøkelsen

Undersøkelsen består av to deler. For det første er det gjort intervjuer i 24 kommuner
og fem fylkeskommuner om hva slags tiltak som er satt i verk på dette området og hvilke
erfaringer kommunene har gjort seg (omtalt som «breddeundersøkelsen»). For det
andre er det gjennomført en grundigere studie i to kommuner (Skien og Bergen) og
en fylkeskommune (Sør-Trøndelag). Undersøkelsen er ikke representativ for hva som
foregår i samtlige norske kommuner og fylkeskommuner generelt. Målet her har vært
å få en dypere forståelse av hvordan det arbeides med denne typen problemstillinger
og «hvor skoen trykker». Skien og Bergen er valgt fordi dette er to kommuner som
har satt i gang en rekke tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og som dermed
har høstet erfaringer på området.
Hva gjør kommunesektoren for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Undersøkelsen viser at kommunene vektlegger kompetanse om regelverk og innkjøp.
De største kommunene har ofte egne innkjøpsenheter, og dermed bedre forutsetninger
for å sikre gode innkjøpsprosesser. Kommunene vektlegger arbeidet med å velge riktig
leverandører av varer og tjenester. På spørsmål om bekjempelse av arbeidslivskrimina
litet er det gjennomgående svaret i breddeundersøkelsen at tiltakene først og fremst
er knyttet til rollen som innkjøper av varer og tjenester.
Mange kommuner er med i et innkjøpssamarbeid. Dette gjør prosessene mer
effektive. I tillegg kan det bidra til at man i større grad unngår useriøse aktører siden
innkjøperne er mer spesialiserte og har tilgang til god informasjon. Storbykommuner
eller fylkeskommuner bidrar med prekvalifisering, «obs»-lister, kvalitetssikring eller
kontroll av kontrakter for mindre kommuner. I regionale samarbeid kjøper kommu
nene inn sammen eller på vegne av hverandre. Oslo kommune har et innkjøpsarbeid
der kommuner fra hele landet deltar og får tilgang til den informasjonen kommunen
har om ulike leverandører. Fordelen med å være del av et større innkjøpssamarbeid er
både at man får markedsmakt og best mulig pris, og at man kan benytte det mer aktivt
for å unngå useriøse aktører.
Kommunene er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, med tilhørende
bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. Fra 1. januar 2017 trådte nye bestemmelser
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i kraft, men i denne undersøkelsen er det selvfølgelig det gamle regelverket som er
utgangspunktet for kommunenes erfaringer.1
Kommunene kan vise til en rekke tiltak som går utover det daværende anskaffelses
reglementet. Det omfatter egne retningslinjer for krav om lærlinger, begrensninger i
antall underleverandører i en kontraktkjede, utvidet skatteattest for utsatte bransjer, til
pasning til anbefalingene fra Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), bruk av e-faktura
og samarbeid med a-krimenhetene som er etablert i flere byer (Bergen, Trondheim,
Stavanger, Kristiansand og Oslo).
I de to kommunene som er særlig omtalt i denne rapporten, Bergen og Skien, ble
det for eksempel gjort politiske vedtak om kjedebegrensning allerede i 2014. Det er
imidlertid så langt liten erfaring med kjedebegrensning. Det skyldes hovedsakelig
at det ikke var igangsatt større prosjekter etter at vedtakene var gjort. Sør-Trøndelag
utmerker seg ved å ha vært tidlig ute med å profesjonalisere og formalisere innkjøps
rutinene sine. Det kan ha ført til at useriøse aktører ikke har sluppet til i like stor grad
som de ellers kunne ha gjort.
Den såkalte «Skiens-modellen» har fått stor oppmerksomhet, og er resultat av
et samarbeid mellom kommunen, Fellesforbundet og NHO Telemark. Tiltakene er
først og fremst rettet mot leverandører i bygg og anlegg. Noen av punktene, foruten
kjedebegrensning, er krav om fast ansatte, at flertallet av arbeidstakerne har fagbrev,
at norsk skal være hovedspråk, at bedriftene skal være godkjent for å ta inn lærlinger
og at lønna skal utbetales i norsk bank.
I Bergen har innkjøpsavdelingen avtale med kemneren om utvidet skatteattest for
leverandører til kommunen i utvalgte bransjer.2 Den gir mulighet til å innhente opp
lysninger over en periode tilbake i tid, innhente informasjon om hvilke arbeidstakere
det er innrapportert lønn for, og om disse er innrapportert til skatteetaten. Den åpner
dessuten for å hente opplysninger om bruk av utenlandsk arbeidskraft fra Sentral
skattekontoret for utenlandssaker.
Når det gjelder a-krimenhetene omtales disse som svært viktige av kommuner som
har samarbeidet med dem. I Bergen er det for eksempel innledet et samarbeid mellom
a-krimenheten og innkjøpsavdelingen for å styrke innkjøpsavdelingens kompetanse
på kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. A-krim samarbeider også med kontoret for
skjenkesaker, byggesakskontoret og brannetaten.

I det nye regelverket er det krav om at bedrifter som leverer tjenester, blant annet innenfor bygg og
anlegg, skal har lærlinger. Den nye loven åpner også for begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden.

1
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Bygg og anlegg, renhold, bemanningsbyråer og bilpleie.

Det er flere utfordringer – etterkontroll er den største

Norges tilknytning til EØS-avtalen, med fri flyt av varer, kapital, arbeid og tjenester,
har siden EU-utvidelsene i 2004 og 2007 ført til den største arbeidsinnvandringen
noensinne. En uheldig konsekvens av den frie flyten er at useriøse aktører har fått
større handlingsrom. EØS-avtalen legger også rammer for regelverket for offentlige
anskaffelser. Regelverket skal blant annet sikre likebehandling mellom norske og
utenlandske leverandører. I tillegg må kommunene forholde seg til forskriften om
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Informantene i kommunene mener at det er vanskelig å følge opp regelverket på
en skikkelig måte, og at det krever mye tid, ressurser og kompetanse. Mange opplever
at både regelverket og oppfølgingen har blitt stadig mer omfattende. Til tross for at
flere kommuner er store innkjøpere, med hundrevis av millioner i omsetning, blir
ressurser til kontrollarbeid ofte veid opp mot andre presserende oppgaver og tjenester.
Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår trekkes fram som særlig vanskelig. Å etterspørre
skriftlig dokumentasjon er sjelden tilstrekkelig for å avdekke arbeidslivskriminalitet på
dette området. Det er grunn til å stille spørsmål ved om det i det hele tatt er realistisk
at kommunene skal klare å drive en effektiv etterkontroll med mindre dette arbeidet
styrkes betydelig både med ressurser og kompetanse. Det er mest sannsynlig nødvendig
med betydelig regional koordinering mellom kommunene der de største kommunene
setter seg i førersetet. Kommunenes arbeid må også koordineres bedre med den statlige
innsatsen på området.
Store markeder og omfattende kontrakter kan gjøre det vanskeligere å avdekke om
noen bevisst eller ubevisst driver useriøst eller er involvert i kriminell virksomhet. Det
kan for eksempel være vanskelig å skille mellom tilbydere som bryter loven med viten
og vilje, og de som bare trenger veiledning.
To andre utfordringer som trekkes fram er manglende koordinering mellom offent
lige organer som kan hjelpe kommunen å velge riktig leverandør, og sprik mellom krav
som stilles nasjonalt og på sentralt nivå i kommunen og praksisen ute i organisasjonen
der anskaffelsen gjøres.
I Skien har man etter hvert erfart noen utfordringer med kravene som stilles. Det
gjelder blant at norsk skal være hovedspråket på byggeplassen. Kravet om ett ledd under
hovedleverandør i kontraktkjeden viser seg å være vanskelig å gjennomføre i praksis.
Dette blir derfor trolig revidert.

Forskjell på stor og liten

Tilbakemeldingene fra de mindre kommunene i denne undersøkelsen er at arbeids
livskriminalitet ikke er et problem. Informantene viser til at de godt kjent med ulike
lokale leverandører, og anser sitt marked som lite attraktivt for større og mer organi
serte kriminelle aktører. Så er spørsmålet om problemet anses som lite fordi kontrollen
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også er begrenset. En annen problemstilling er at et for strengt regelverk kan gjøre
det vanskeligere for mindre og lokale aktører å levere tilbud. Dette gjelder særlig i
distriktene.
Behov for mer opplæring og samarbeid

Det er utarbeidet en rekke veiledere og sjekklister for kommunene. Informantene
trekker likevel fram behovet for mer informasjons- og opplæringsmateriell knyttet til
regler for offentlige anskaffelser, gjennomføring av kontroller og tilsyn og hvordan
man avdekker organisert kriminalitet.
Mange ønsker seg et enda mer systematisk og koordinert samarbeid mellom statlige
etater og kommuner. De vellykkede erfaringene med samarbeid med a-krimenhetene
kan være en forklaring på det. Enkelte peker også på betydningen av å beholde skatte
innkreving og likningskontor lokalt. Begrunnelsen er at en lokal skatteinnkrever
både har lokalkunnskap som er viktig for kontrollen og kan fungere som partner for
administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen.
Ressursproblemene kommer man ikke unna. Det gjelder spesielt oppbygging av
kompetanse og flere midler til kontroll og oppfølging. En annen utfordring er lang
saksbehandlingstid i forbindelse med lovbrudd. Det kan føre til at aktører forsvinner
eller slår seg konkurs, for så å starte opp igjen og fortsette som før.
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1 Innledning

I løpet av det siste tiåret har det blitt rettet stadig større oppmerksomhet mot sosial
dumping, useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i det norske arbeidsmarkedet. En sterkt
medvirkende faktor er EU-utvidelsene i 2004 og 2007, som åpnet det norske arbeids- og
tjenestemarkedet for ti østeuropeiske EU-land.3 Dette ga støtet til den største arbeidsog tjenesteinnvandringen til Norge noensinne (Dølvik & Eldring 2008; Eldring &
Friberg 2013).
Internasjonaliseringen av det norske arbeidsmarkedet har forsterket allerede eksis
terende problemer i visse sektorer, men også skapt helt nye utfordringer. Vi kan anta
at de fleste virksomheter etterlever regelverket og forsøker å sikre at arbeidet foregår
i lovlige og anstendige former. Likevel har den frie flyten gitt useriøse aktører større
handlingsrom – både hjemme og ute.
I de statlige etatenes situasjonsbeskrivelse fra 2014 skildres en bekymringsfull
utvikling i arbeidslivet, som i tillegg til svart arbeid omfatter ikke bokført omsetning
og momsunndragelser. Videre framheves det at det er en økning i systematisert og
organisert kriminalitet i arbeidslivet, ofte organisert gjennom multikriminelle nett
verk (Arbeidstilsynet et al. 2014). Dette bildet bekreftes i Kripos’ siste trendrapport
(Kripos 2016). Ifølge situasjonsbeskrivelsen er bygg og anlegg, renhold, utelivsbransjen,
landbruk, verftsindustri, transport og fiskeindustri særlig utsatt for kriminalitet. I deler
av disse bransjene er det store utfordringer når det gjelder useriøsitet og arbeidslivs
kriminalitet (se f.eks. Alsos & Jensen 2013; Berge et al. 2013; Trygstad et al. 2011,
2012, 2014). En analyse av serveringsnæringen tyder på at dette også er en næring som
er utsatt for useriøse aktører, på linje med de ovennevnte (DAMVAD og Samfunns
økonomisk analyse 2014).
Arbeidslivskriminalitet skaper store problemer for kommunene4 og storsamfun
net, så vel som for seriøse virksomheter, arbeidstakerne og for borgerne. Kriminalitet
i arbeidslivet påfører fellesskapet inntektstap, enkeltnæringers omdømme svekkes,
og det gir vanskelige og urettferdige konkurranseforhold for seriøse aktører både på
innkjøps- og tilbydersiden.
3
Disse landene er Polen, Litauen, Latvia, Estland, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Bulgaria og
Romania. 2013 ble også Kroatia EU-medlem.

I teksten vil vi innimellom for enkelhets skyld bruke ordet «kommune» som et samlebegrep for
kommunesektoren, som inkluderer både fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak.
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Problemstillinger
Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommune
sektoren arbeider for å hindre arbeidslivskriminalitet – og hvordan dette arbeidet kan
styrkes. Problemstillingene som KS legger til grunn for prosjektet, dreier seg til dels om
kommunenes praksis og erfaringer, og er til dels relatert til regjeringens handlingsplan
mot arbeidslivskriminalitet og for samarbeid med andre offentlige kontrolletater:
• Hvordan følger kommuner og fylkeskommuner opp sitt ansvar for å hindre
arbeidslivskriminalitet i rollen som innkjøper spesielt og gjennom sitt virke, roller
og tiltak mer generelt?
• Hvilke utfordringer har kommunesektoren erfart?
• I hvilken grad er bekjempelse av arbeidslivskriminalitet på dagsordenen i kommuner
og fylkeskommuner, herunder i selskaper og foretak? Hva kan forklare eventuelle
variasjoner innad i sektoren?
• Hvordan erfarer kommunesektoren at tiltak i regjeringens handlingsplan mot
arbeidslivskriminalitet støtter opp arbeidet (eksempelvis styrket samarbeid og in
formasjonsdeling mellom statlige kontrolletater og politi, næringslivskoordinatorer
i politiet, verktøy knyttet til anskaffelser og kontroll av leverandører)?
• Hvordan kan kommunesektoren samarbeide for å bidra til bekjempelse av arbeids
livskriminalitet? Hvilke ressurser og kompetanse krever det?
For det første stiller vi spørsmål om hva kommunene gjør for å bekjempe arbeidslivs
kriminalitet, og for det andre om hvordan de gjør det. I tillegg identifiserer vi faktorer
som kan forklare hvorfor de gjør (eller ikke gjør) det. Problemstillingene innbyr til
kartlegging og temperaturmåling, men definitivt også til mer inngående studier av
sammenhenger mellom strategier, praksis og resultater. Gitt prosjektets rammer har
vi særlig prioritert det sistnevnte.

Forskningsdesign og data
I det følgende gjør vi rede for forskningsdesign og metodisk opplegg. Det finnes en
god del litteratur og statistikk som belyser og peker på kommunesektorens utfordringer
med arbeidslivskriminalitet, både som kontrollorgan og forvalter av lov- og regelverk
som skal sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, og som innkjøper av tjenester fra eksterne
leverandører av tjenester. Vi har gjennomgått foreliggende utredninger, forskning og
dokumentasjon relevant for rapportens tema, med følgende tre hovedmål:
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• sikre en god forståelse av oppgavens bakgrunn og problemstilling
• danne grunnlag for vår beskrivelse og forståelse av eksisterende problemstillinger
knyttet til problematikken med arbeidslivskriminalitet generelt og for kommune
sektoren spesielt
• dra nytte av tidligere gjennomførte kartlegginger når det gjelder kommunenes
praksis ved offentlige anskaffelser, omfang av problemer, med videre
I arbeidet med forskningsdesignet har vi måttet foreta en avveining mellom breddeog dybdeinnhenting av data. Vi har forsøkt å kartlegge problemstillingene både i
bredde og dybde ved å gjennomføre ulike former for intervjuer med et spekter av
aktører. Intervjuer er en velegnet metode når man ønsker å få inngående forståelse
av et tema og av sammenhenger mellom ulike forhold. Intervjuer gir på denne måten
ikke bare kunnskap om hvordan noe er, men også om hvorfor det er slik. I tillegg til
litteraturgjennomgangen har vi utført en toleddet intervjuundersøkelse, der vi først
utførte en rekke intervjuer med et større antall kommuner og fylkeskommuner for å
få breddekunnskap. Deretter gjennomførte vi en casetilnærming i to kommuner og en
fylkeskommune for å få dybdeforståelse.
Breddeintervjuer med representanter for fylkeskommuner og kommuner

I breddeundersøkelsen har vi intervjuet 24 kommune- og fem fylkeskommuneadmi
nistrasjoner rundt om i landet. Informantene var hovedsakelig rådmenn, men også
andre, som for eksempel innkjøpssjefer. Utvalget av kommuner består av både små,
mellomstore og store kommuner, med hovedvekt på de største kommunene. Kom
muner med mindre enn 3000 innbyggere er utelatt. Utvalget er med andre ord ikke
tilfeldig, men ment å gjenspeile en viss bredde både når det gjelder størrelse og geografi.
Formålet med intervjuene har vært å innhente overordnet informasjon om hvordan
kommuner og fylkeskommuner arbeider for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Inter
vjuene ble gjennomført per telefon og tok med få unntak mellom 15 og 30 minutter.
Intervjuguiden ble utarbeidet av forskerteamet, i samarbeid med oppdragsgiver.
Intervjuguiden hadde en klar struktur, men ga rom for å følge opp spesielle temaer
som dukket opp underveis. Dette sikret sammenliknbare data, men ga også mulighet
for å få kompletterende og oppklarende informasjon. I intervjuene med fylkeskom
munene la vi vekt på å få oversikt over tiltak og relevant informasjon på fylkesnivå,
deres kunnskap om hva som foregår i fylket både når det gjelder omfang av problemer
og løsninger, og deres eventuelle oversikt over aktiviteter i og mellom kommunene. I
kommuneintervjuene la vi vekt på kommunenes egne tiltak, samarbeid med andre
etater og aktører og eventuelt interkommunalt samarbeid.
Alle forespurte fylkeskommuner deltok i undersøkelsen. For kommunene var det
et fåtall som ikke ønsket å delta. Årsaken var gjerne at rådmannen var relativt ny i
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sin stilling. I slike tilfeller har vi kontaktet en annen kommune av samme størrelse
i samme fylke. Det er viktig å presisere at ikke alle vi pratet med, hadde full oversikt
over kommunens eller fylkeskommunens tiltak og arbeidsmetoder tilknyttet temaet
arbeidslivskriminalitet.
Figur 1.1 Geografisk fordeling av fylkeskommunene og kommunene som deltok i u
 ndersøkelsen.
Antall.



































 



Figur 1.2 Fordeling av de som deltok i undersøkelsen, basert på befolkningsstørrelse. Antall.






















  



  

Gruppene er inndelt etter befolkning på følgende måte: liten: 0-10 000; mellomstor: 10 000-25 000; stor: 25 000+
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Vi vurderte om vi skulle legge opp til en survey blant rådmennene i alle kommuner
for å dekke breddespørsmålet. Dette ville gitt data som kunne bidratt til å kartlegge
situasjonen sett fra kommunene, og som ville gitt grunnlag for å beskrive variasjoner
i kommunesektoren. Det er tre hovedgrunner til at vi la denne framgangsmåten på
hylla. For det første er det tidligere gjort kartlegginger som vi kan dra veksler på
(KPMG 2012; Alsos et al. 2012). For det andre er vi kjent med at rådmennene er
ganske belastet når det gjelder spørreundersøkelser, noe som svekker muligheten for å
få en god svarprosent. Og sist, men ikke minst vurderer vi det som viktigere å innhente
mer dybdekunnskap for å kunne gjøre kvalifiserte analyser i henhold til prosjektets
hovedproblemstillinger enn det en ren spørreundersøkelse kan gi.
Casestudier av to kommuner og en fylkeskommune

På grunnlag av datamaterialet fra intervjuene blant fylkeskommunene og kommunene
valgte vi ut to kommuner og en fylkeskommune for nærmere undersøkelse. Disse var
Skien, Bergen og Sør-Trøndelag. Hensikten har vært både å få dybdekunnskap om
hvordan enkeltkommuner arbeider mot og erfarer problemet med arbeidslivskrimi
nalitet i utvalgte sektorer, og å belyse kommunesektorens rolle som innkjøper av varer
og tjenester og som utøver av myndighet og kontroll i den forbindelse.
Vi utarbeidet en semistrukturert intervjuguide som vi brukte i samtlige casekommuner. Dette innebærer å stille de samme spørsmålene til respondentene innen
samme målgruppe, men spørsmålsformuleringen er noe mer åpen enn i mer strukturerte
intervjuer. Dette åpner også for at respondentene kan svare mer fritt, og at intervjuer
kan komme med oppfølgingsspørsmål i større grad enn i breddeundersøkelsen. Inter
vjuene tok fra 35 minutter til i overkant av én time.
Et poeng med casestudiene var å gå i dybden og belyse typiske utfordringer kom
munene kan støte på i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, ut fra for eksempel stør
relse, næringsstruktur og organisering. Bergen er en storbykommune med et stort og
mangfoldig uteliv. I tillegg ble den første a-krimenheten med en samlokalisering av
statlige enheter som Arbeidstilsynet, skatteetaten, politiet, NAV og kemneren etablert
her i 2014, som et pilotprosjekt. I intervjuene i Bergen kommune har vi derfor sær
lig vektlagt kommunens kontrollvirksomhet med utelivsbransjen og samarbeid med
a-krimenheten. Informanter i Bergen kommune var finansbyråd, kemner, leder for
Kontor for skjenkesaker, leder for innkjøpsenheten, leder for a-krimenheten og leder
for etat for utbygging.
Skien ses ofte som en foregangskommune når det gjelder bekjempelse av arbeids
livskriminalitet, på bakgrunn av den såkalte Skiens-modellen, kommunens tiltakspakke
mot arbeidslivskriminalitet. I Skien har vi vektlagt erfaringer og utfordringer knyttet
til innføringen og praktiseringen av denne modellen. Informanter i Skien kommune
har vært ordfører, rådmann og assisterende rådmann, kemner, leder for det interkom
15

munale innkjøpssamarbeidet og en spesialrådgiver innen eiendomsetaten med ansvar
for kommunens byggeprosjekter.
I Sør-Trøndelag fylkeskommune var hensikten å belyse hvordan noen fylkes
kommuner og kommuner samarbeider om sine innkjøp. Her intervjuet vi totalt ni
informanter: jus- og innkjøpssjef, bygg- og eiendomssjef, samferdselssjef, rådgiver i
samferdselsavdelingen, fylkesrådmann, økonomisjef, innkjøpssjef, avdelingsdirektør
i Vegavdeling Trøndelag (Statens vegvesen) og stabssjef i AtB AS (kollektivtrafikk).

Forskningsetikk
I alle forskningsprosjekter må det gjøres etiske vurderinger av hvordan spørsmåls
formuleringer, metodiske tilnærminger og presentasjon av funn bør utformes med
respekt for informantene. Det er flere forskningsetiske hensyn å ivareta i denne typen
prosjekt. For det første må resultatene presenteres slik at personidentifiserbare opp
lysninger ikke gjøres kjent (anonymisering). I breddeundersøkelsen er kommunene
som har svart, derfor anonymisert. De fire kommunene som deltar i casestudiene, er
derimot ikke anonymisert. Grunnen til det er at anonymisering av disse kommunene
vanskelig lar seg gjøre i praksis, gitt kommunenes kjennetegn. For eksempel vil Skien
kommune lett kunne identifiseres, både på grunn av kommunens særegne tiltak mot
arbeidslivskriminalitet og på grunn samarbeidet med omkringliggende kommuner og
statlige etater. Anonymisering av casene vil dessuten kunne begrense læringsverdien
for andre kommuner. Informantene i casekommunene er informert om fraværet av
anonymisering og har gitt sitt samtykke til dette.

Gangen i rapporten
I kapittel 2 går vi gjennom utredninger, forskning, tiltak og dokumentasjon relevant for
kommunesektorens utfordringer med arbeidslivskriminalitet. I kapittel 3 presenterer
vi funn fra breddeundersøkelsen blant 24 kommune- og fem fylkeskommuneadminis
trasjoner rundt om i landet. Kapittel 4, 5, 6 er viet casestudiene av to kommuner og
én fylkeskommune. Her kommer vi nærmere inn på hvordan casekommunene følger
opp sitt ansvar for å hindre arbeidslivskriminalitet, både i forbindelse med offentlige
innkjøp og mer generelt. Vi ser blant annet på kommunenes erfarte utfordringer, sam
arbeid med statlige etater og erfaringer med regjeringens handlingsplan. Avslutningsvis,
i kapittel 7, oppsummerer vi hovedfunnene fra prosjektet.
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2 Arbeidslivskriminalitet og
kommunesektoren – en kunnskapsstatus

I dette kapitlet gjennomgår vi foreliggende forskning, dokumentasjon og utredninger
med relevans for innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i kommunene.

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
Begrepet «arbeidslivskriminalitet» er vidt og omfatter mange former for kriminalitet.
I regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet,5 beskrives det på denne måten:
Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder,
skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker
konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.
Andre begreper som ofte dukker opp i forbindelse med arbeidslivskriminalitet, er
 sosial dumping» og «useriøsitet». Begrepet «sosial dumping» er ikke entydig defi
«
nert, og det foreligger heller ingen klare internasjonale definisjoner (Arnholz & Eldring
2015). Myndighetenes forståelse av begrepet har vært at sosial dumping omfatter brudd
på HMS-regler, regler om arbeidstid og krav til bostandard, og/eller at lønn og andre
ytelser er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener,
eller ikke er i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrifter (St.meld. nr. 2 (2005-2006)
2006:36). Ofte vil slike forhold være lovstridige. Det er likevel verdt å merke seg at
for eksempel lave lønninger ikke nødvendigvis er et brudd på lovverket. For å avgjøre
hvorvidt et konkret lovbrudd er å anse som arbeidslivskriminalitet, må man vurdere
den konkrete saken og sammenhengen lovbruddet har utspilt seg i ( Arbeidstilsynet et
al. 2014). Sosial dumping kan derfor forstås som et videre begrep sammenliknet med
arbeidslivskriminalitet. Det brukes dessuten i større grad i forbindelse med arbeids
innvandring fra de nye EU-landene i Øst-Europa.
Begrepet «useriøsitet» opptrer også ofte sammen med sosial dumping og har
blitt brukt om «bedrifter og arbeidsgivere som regelmessig og systematisk opererer
https://www.regjeringen.no/contentassets/4f7ae70171bd480682b8dafddadaf311/strategi_mot_ar
beidslivskriminalitet.pdf
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på kanten av loven, bryter loven, og bryter det som regnes som god forretningsskikk»
(Dølvik et al. 2005). For eksempel kan man anta at i bedrifter som tilbyr dårlige lønnsog arbeidsvilkår, vil man også kunne finne skatteunndragelser og svart arbeid (Tryg
stad et al. 2011). I tillegg brukes også begrepet «arbeidsmiljøkriminalitet», definert
som alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Riksrevisjonen
forstår arbeidsmiljøkriminalitet som en spesifikk form for arbeidslivskriminalitet (se
Riksrevisjonens rapporter 2016a og 2016b). Det finnes med andre ord en rekke til dels
overlappende begreper knyttet til denne rapportens tema. Fordi det mangler enhetlige
definisjoner, vil vi i rapporten veksle mellom begrepene nevnt over, alt etter sammen
hengen. I hovedsak brukes begrepet «arbeidslivskriminalitet» som en samlebetegnelse.

Handlingsplaner og strategier
mot arbeidslivskriminalitet
Utviklingen i retning av mer kriminalitet i arbeidslivet har gitt opphav til en rekke tiltak
og responser, både fra myndighetene og arbeidslivets parter. I 2006 lanserte Stoltenbergregjeringen sin første handlingsplan mot sosial dumping, som senere ble fulgt opp med
nye handlingsplaner i 2008 og 2013. Handlingsplanene mot sosial dumping inneholdt
en rekke tiltak som spente fra lov- og forskriftsendringer, betydelig økning av ressurser
til tilsyns- og kontrollvirksomhet, og til informasjons- og veiledningstiltak (Eldring et
al. 2011). Noen av de mest sentrale tiltakene i handlingsplanene har vært
• økte ressurser og nye sanksjonsmidler for Arbeidstilsynet
• identifikasjonskort (HMS-kort) i renholdsbransjen og i bygg- og anleggsnæringen
• endringer i allmenngjøringsordningen (informasjons- og påseplikt, innsynsrett for
tillitsvalgte og solidaransvar)
• endringer i inn- og utleieregelverket
• melde- og registreringsplikt for bemanningsforetak
• forsterket innsats i forbindelse med informasjon og veiledning, blant annet etable
ring av servicesentre for utenlandske arbeidstakere
• satsing på bransjeprogram mot useriøsitet i renhold, uteliv og transport.
Fafo evaluerte de to første handlingsplanene i 2010–2011. Hovedkonklusjonen i
evalueringen var at tiltakene mot sosial dumping hadde hatt en positiv effekt. Mest
sannsynlig ville problemene med sosial dumping i Norge vært større dersom tiltakene
ikke hadde blitt innført. Dette gjaldt likevel først og fremst bransjer omfattet av
18

allmenngjorte tariffavtaler, hvor både reguleringer og kontrolltiltak var blitt kraftig
skjerpet. I bransjer som hadde hatt betydelig arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet,
men som ikke var dekket av allmenngjøringsforskriftene, var effektene mer begrensede
(Eldring et al. 2011).
I 2015 kom Solberg-regjeringen med sin strategi mot arbeidslivskriminalitet, hvor
arbeidet fra de tidligere handlingsplanene ble videreført og styrket. Av tiltak med særlig
relevans for kommunesektoren var blant annet
• innføring av en hjemmel i regelverket for offentlige anskaffelser for å kunne begrense
antall kontraktsledd i utsatte bransjer (maks to ledd)
• innføring av et krav i regelverket for offentlige anskaffelser om at leverandørene har
lærlinger på de områdene hvor det er særlig behov
• å etablere ordninger som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse
• en veileder om beste praksis for etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår i offentlig
sektor
• å styrke det tverretatlige samarbeidet mellom offentlige myndigheter, for eksempel
ved å etablere flere såkalte a-krimgrupper i de store byene
Tverretatlig samarbeid

I Solberg-regjeringens strategi pekes det på at et styrket samarbeid mellom flere
offentlige etater er vesentlig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, både når det gjelder
operative kontroller og informasjonsdeling. Her spiller kommunene en viktig rolle
via kemneren. I tråd med strategien er det etablert såkalte a-krimgrupper i Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I
disse byene jobber Arbeidstilsynet, NAV, politiet, kemneren og skatteetaten sammen
om å gjennomføre felles tilsyn, kontroll og veiledning overfor utsatte bransjer. I Oslo
deltar i tillegg Tolletaten. Målet er å effektivisere innsatsen gjennom koordinerte ak
sjoner. Den første a-krimgruppen ble opprettet i Bergen i 2014, som et pilotprosjekt.
I 2015 fikk Oslo og Stavanger tilsvarende grupper, Trondheim og Kristiansand i 2016.
I Nord-Norge har politiet, NAV, skatteetaten og Arbeidstilsynet inngått avtale om
tettere samarbeid (Arbeidstilsynet et al. 2015). De ulike a-krimenhetene har utført
en rekke felles kontroller i utsatte bransjer.
I 2016 ble også Tverretatlig senter for etterretning og analyse (NTAES) etablert,
med hensikt å styrke politiets og kontrollmyndighetenes innsats mot økonomisk
kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Det nye senteret er en del av Solbergregjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og det er et samarbeid mellom politiet,
skatteetaten, NAV, Tolletaten og Arbeidstilsynet. I tillegg til utredning av overordnede
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trusselvurderinger skal senteret bidra med etterretningsrapporter rettet mot bekjem
pelse av kriminelle aktører og nettverk.
I sin evaluering av myndighetenes innsats mot arbeidslivskriminalitet peker Riksre
visjonen på at etableringen av a-krimenhetene har styrket det tverretatlige samarbeidet,
men at det er krevende å få til et operativt samarbeid mellom selvstendige etater. Blant
annet opplever Arbeidstilsynets inspektører det som vanskelig å få taushetsbelagt
informasjon fra skatteetaten. Hindringer som følge av taushetspliktsbestemmelsene,
samt manglende etterforskningskapasitet i politiet, har ført til at for få saker oppklares
(Riksrevisjonen 2016b:115). Neby et al. (2016) beskriver at den statlige samordningen
av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er lovende, og at det er oppnådd viktige resul
tater – selv om mange av samarbeidstiltakene er i en tidlig fase. Også her understrekes
det at informasjonsutveksling er svært viktig ved tverretatlig samarbeid. Samtidig
pekes det på at det tverretatlige samarbeidet oppleves som nyttig for de involverte
etatene. Sammenliknet med tidligere, hvor samarbeidet var mer sporadisk, får man
nå mer informasjon om aktuelle aktører, mer kunnskap om andre etaters virkemidler
og sanksjoner, et bedre grunnlag for prioritering av ressursbruk og virkemidler samt
en økt samordning i bruken av sanksjoner (Neby et al. 2016:113).

Kommunesektorens rolle i bekjempelsen
av arbeidslivskriminalitet
Kommunesektoren berøres på ulike måter av arbeidslivskriminalitet og spiller også
flere roller når det gjelder bekjempelsen av slik kriminalitet. Grovt sett kan vi skille ut
fire sentrale roller for kommunesektoren i dette feltet:
• innkjøper av varer og tjenester (offentlige anskaffelser)
• utøver av myndighet og kontroll
• arbeidsgiver og tjenesteprodusent
• samfunnsutviklings- og demokratiaktør
Gitt de mange rollene vil kommunenes arbeid mot arbeidslivskriminalitet måtte
ta ulike former. Kommunene er store arbeidsgivere, men det offentlige arbeidsmar
kedet er velregulert og gjennomorganisert. Det foreligger ingen indikasjoner på at
kommunesektorens egne ansatte utsettes for sosial dumping eller andre former for
arbeidslivskriminalitet. Kommunenes rolle som samfunnsutvikler og demokratiaktør
er sentral både når det gjelder utøvelsen av rollen som innkjøper, som forbilde og
for å tilrettelegge og sikre gode politiske prosesser samt opplysning og veiledning til
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allmennheten. I vår sammenheng vil vi imidlertid særlig konsentrere oss om anskaf
felser og innkjøp, og om kommunens rolle som utøver av myndighet og kontroll, for
eksempel i forbindelse med skjenkelovgivning og arbeidsgiverkontroll. Disse rollene
er etter vår vurdering de mest sentrale når det gjelder kommunesektorens bekjempelse
av arbeidslivskriminalitet.
Offentlige anskaffelser: omfang

Kommunal sektor er en markedsaktør med stor betydning, og måten sektoren prak
tiserer innkjøpsregelverket på, kan påvirke konkurranse- og arbeidsforholdene på
tilbudssiden. På denne måten kan kommunesektoren bidra til å begrense mulighets
rommet for arbeidslivskriminalitet. I det følgende beskriver vi kommunesektorens rolle
i forbindelse med offentlige innkjøp og skisserer det gjeldende regelverket for dette.
I 2015 kjøpte det offentlige inn varer og tjenester for 480 milliarder kroner, ifølge
SSB6. Totalt sett utgjorde offentlige innkjøp over 15 prosent av bruttonasjonalproduk
tet (BNP). Kommuneforvaltningen gjorde innkjøp for 183 milliarder kroner. Dette er
en økning på drøyt 12 prosent eller nesten 6 milliarder kroner fra 2014 til 2015. Veksten
skyldes først og fremst økte investeringer i skolebygg, kommunale boliger og vann- og
avløpsnett. Data fra Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabaser
viser at hele 82 prosent av kommunene i 2012 oppga at de brukte konkurranseutset
ting på ett eller flere tjenesteområder. I kommunene er drift og vedlikehold av veier
den mest konkurranseutsatte oppgaven, etterfulgt av barnehager. I fylkeskommunene
er det først og fremst kollektivtransport og drift og vedlikehold av fylkeskommunale
veier som konkurranseeksponeres. I tillegg er kommunal sektor også en stor innkjøper
av tjenester fra det private markedet, for eksempel veivedlikehold og snøbrøyting,
barnehage, nybygging, drift og vedlikehold av bygninger og anlegg (Blåka, Tjerbo &
Zeiner 2012:18).
Kommunens størrelse er avgjørende for hvor mye ressurser som er satt av til å drive
med innkjøp. De største kommunene har gjerne egne innkjøpsenheter, og dermed
har de også større mulighet til å bygge opp kompetanse på området og sikre gode
innkjøpsprosesser. De mindre kommunene kan ha en innkjøpsrådgiver, men i mange
kommuner er det ingen som arbeider med innkjøp på fulltid. Ansvaret kan også ligge
hos økonomiavdelingen uten at en særskilt person har dette som sitt ansvarsområde.
Det kan også ligge hos enhetsledere, da gjerne i teknisk sektor (Alsos, Berge & Øde
gård 2012). På den andre siden er mange mindre kommuner med i interkommunale
innkjøpssamarbeid, hvor de kan benytte seg av felles rammeavtaler for innkjøp og søke
bistand hos et større fagmiljø i innkjøpsprosessen.

6

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
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Regelverk

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked for varer, tjenester, kapital
og personer. EØS-avtalen setter rammer for det norske regelverket for offentlige anskaf
felser. Grunnleggende krav er konkurranse, ikke-diskriminering, forutberegnelighet,
etterprøvbarhet og god forretningsskikk. Formålet med et felles regelverk er å samordne
framgangsmåten for offentlige anskaffelser og å sikre likebehandling mellom lokale og
utenlandske leverandører. Anskaffelsesreglene gjelder for offentlige oppdragsgiveres
tildeling av kontrakter på leveranser for varer, tjenester, samt bygg og anlegg, og an
skaffelsene er underlagt ulike terskler og regler. Ved tildelinger er hovedregelen at det
billigste eller økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal velges. Regelverket innebærer
at det over visse terskelverdier skal være åpen, offentlig og internasjonal konkurranse
om leveranser til det offentlige. Myndighetene har slått fast at offentlige innkjøpere
har et særlig ansvar for å ivareta grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter
og redusere sosial dumping. Regelverket består av lov og forskrift om offentlige anskaf
felser, der forskriften gir utfyllende regler og detaljerte bestemmelser til loven.
I juni 2016 ble det vedtatt en ny lov om offentlige anskaffelser, som avløser anskaf
felsesloven fra 1999. Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2017. Bakgrunnen for den
nye loven er at EU har vedtatt tre nye direktiver: anskaffelsesdirektivet, forsynings
direktivet og konsesjonsdirektivet, som blant annet er ment å utvide mulighetene til å
ta samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser. Den nye loven om offentlige anskaffelser
inneholder en bestemmelse om å ivareta miljø, grunnleggende menneskerettigheter og
andre samfunnshensyn. Det åpnes blant annet for å avvise leverandører som ikke opp
fyller de kravene som stilles. Dermed tydeliggjøres oppdragsgivers muligheter til å stille
krav til alle sosiale forhold knyttet til produksjonsprosessen og levering av oppdraget.
I det nye anskaffelsesregelverket er det blant annet et krav om at bedrifter som
leverer tjenester til det offentlige, skal ha lærlinger. Kravet gjelder for bygg- og an
leggskontrakter og for tjenestekontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser.
I kommunesektoren gjelder kravet for kontrakter verdt minst 1,75 millioner kroner,
eksklusiv merverdiavgift, og med varighet over tre måneder. For statlige myndigheter
er terskelverdien 1,1 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift. Terskelverdier er
beløpsgrenser som angir når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser trer
i kraft. Kravet omfatter også utenlandske bedrifter. For å få offentlige kontrakter må
utenlandske bedrifter godkjennes som lærebedrift i Norge og ha norske lærlinger eller
bruke lærlinger eller praksiselever fra tilsvarende opplæringsordninger i hjemlandet.
Hensikten med lærlingkravet er å sikre rekruttering til yrkesfagene og at bedrifter som
tilbyr læreplasser, skal stille sterkere i konkurransen om oppdrag.
Den nye loven åpner også for begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden i
bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet. Ved anskaffelser
av bygge- og anleggsarbeider og enkelte rengjøringstjenester pålegges oppdragsgiver
å kreve at leverandøren skal ha kun to ledd under seg i leverandørkjeden. I tillegg
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gjeninnføres KOFAs7 myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte
anskaffelser.
Som en del av Stoltenberg-regjeringens første handlingsplan mot sosial dumping
ble bestemmelsene i ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrak
ter også gjort gjeldende for kommunal sektor. Kravene ble gjennomført 1. mars 2008
gjennom forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forskriften setter
minimumskrav til offentlige virksomheter som skal kjøpe inn tjenester eller bygge- og
anleggsarbeider. Hensikten er å sikre at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og
bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og
arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsom
fattende tariffavtaler. Forskriften omfatter statlige, kommunale og fylkeskommunale
myndigheter og offentligrettslige organer, og den er hjemlet i lov om offentlige anskaf
felser (§ 7). For kommunale, fylkeskommunale eller offentligrettslige virksomheter
gjelder forskriften når anskaffelsen er over 1,75 millioner kroner, eksklusiv merver
diavgift, mens terskelen er 1,1 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift, for statlige
virksomheter. I kontraktsoppfølgingen kreves det blant annet at oppdragsgiver skal
kontrollere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Det er Arbeidstilsynet
som har ansvaret for å føre tilsyn med at oppdragsgivere overholder forskrift om lønnsog arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Direktoratet for forvaltning og IKT 2016).
Kontroll og oppfølging av offentlige anskaffelser

Å følge opp og kontrollere leverandører som leverer tjenester til offentlig sektor, er en
sentral del av arbeidet for å hindre og avdekke arbeidslivskriminalitet. Riksrevisjonen
(2016a) peker på at følgende hovedpunkter kan inngå i en slik kontrollprosess:
• risikovurdering av om arbeidslivskriminalitet kan forekomme, i hver enkelt anskaf
felse
• egenerklæring og tredjepartdokumentasjon, for eksempel innhenting av skatteattest,
egenerklæringsskjema og egenrapportering i møter med leverandøren
• kontroll av dokumentasjon, for eksempel timelister, lønnsslipper, arbeidsavtaler og
bankutskrift av lønnsutbetalinger
• stedlig kontroll av for eksempel HMS-kort, boforhold og utgifter til reise, kost og
losji
Fafo har i flere prosjekter sett på hvordan det offentlige opptrer som kunde, og hvilke
konsekvenser dette kan ha, både for tjenestene som leveres, og for lønns- og arbeidsfor
hold hos tjenesteleverandørene. Et gjennomgående funn er at regelverkskompetanse og
7

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
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innkjøpskompetanse samt en velfungerende egenkontroll og oppfølging er avgjørende
for kommunenes bekjempelse av arbeidslivskriminalitet (Alsos et al. 2012; Berge &
Sønsterudbråten 2011; Trygstad et al. 2011).
I en studie fra 2012 framkom det at to tredjedeler av kommunene hadde et inn
kjøpsreglement som inkluderte bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos
leverandører og underleverandører. Undersøkelsen dokumenterte imidlertid svakheter
når det gjaldt oppfølging og kontroll. Blant annet rapporterte 13 av 20 kommunere
visorer om brudd på regelverket i noen eller alle kommuner de har oppdrag for (Alsos
et al. 2012). KMPG (2012) fant at flertallet av de kommunale lederne og innkjøperne
mente at kontraktene sikrer adgang til å kontrollere slike forhold. Samtidig framkom det
også at det ikke var gode nok rutiner for oppfølging og heller ikke nok tid og ressurser.
I Riksrevisjonens (2016) seneste undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial
dumping ved offentlige anskaffelser slås det fast at kommunene og statlige etater ikke
etterlever regelverket i tilstrekkelig grad. tredjedeler av kommunene For det første av
dekkes manglende rutiner og systemer for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Om lag
to og de statlige virksomhetene har en strategi eller et overordnet styringsdokument for
offentlige anskaffelser, men kun halvparten av virksomhetene har styringsdokumenter
som omfatter sosial dumping. Undersøkelsen viser videre at offentlige virksomheter
som har etablert strategier og rutiner for arbeid mot sosial dumping, i større grad
etterlever regelverket, sammenliknet med virksomheter som mangler slike strategier
og rutiner. Flere kommuner har etablert rutiner for å følge opp og kontrollere lønns- og
arbeidsvilkår som går utover kravene i regelverket. Samtidig pekes det på at det kan
være et stort sprik mellom kravene som stilles på sentralt nivå i en kommune, og den
faktiske praksisen i den delen av organisasjonen hvor anskaffelsene gjøres.
For det andre peker Riksrevisjonen på mangelfull etterlevelse av forskriftsmessige
krav til utforming av utlysninger av anbudskonkurranse, konkurransegrunnlag og
kontrakter. Ifølge Riksrevisjonen kan slike mangler ved anskaffelsesprosessene gjøre
det vanskeligere å motvirke arbeidslivskriminalitet. I under halvparten av anskaffel
sene i offentlig sektor i 2014 ble alle kravene etterlevd fullt ut. I om lag 10 prosent av
de undersøkte anskaffelsene ble ingen av kravene etterlevd. Kommunene etterlever
forskriftens krav i lavere grad enn de statlige virksomhetene. Manglende kompetanse
trekkes fram som en viktig årsak til dette.
For det tredje beskrives også oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandø
rer som mangelfull. For eksempel er det kun 12 prosent av de som kontrollerer lønns- og
arbeidsvilkår, som innhenter skatteattester fra oppdragsgivere underveis i oppdragspe
rioden. Også dokumenter som arbeidsavtaler, lønnsslipper og bankutskrifter blir i liten
grad kontrollert. Mange offentlige oppdragsgivere oppgir at de ikke har tilstrekkelig
kompetanse for å vurdere ektheten av slike dokumenter (Riksrevisjonen 2016).
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Kommunens rolle som kontrollmyndighet

Kommunene spiller også en rolle som kontrollmyndighet, både alene og i samarbeid
med andre offentlige kontrolletater. Her er det flere områder som kan knyttes til be
kjempelse av arbeidslivskriminalitet. Ett felt er kontroll av serverings- og skjenkesteder
i utelivsbransjen. Et annet felt er brannvern og bygningskontroll. Et tredje eksempel
er de kommunale skatteoppkreverne, som har et delt ansvar med skatteetaten når det
gjelder arbeidsgiverkontrollen, det vil si å kontrollere at arbeidsgiverne i kommunen
trekker skatt og beregner korrekt arbeidsgiveravgift. I følge regjeringens strategi mot
arbeidslivskriminalitet bidrar manglende eller dårlig arbeidsgiverkontroll i kommu
nene til økt risiko for konkurransevridning, noe som igjen kan føre til at det seriøse
næringslivet taper for de som velger å drive uredelig virksomhet. Det påpekes videre
at konsekvensen kan være at useriøse aktører bevisst etablerer virksomhet i kommuner
der kontrolldekningen er lav. Vi vil komme nærmere inn på kommunen som kontroll
myndighet i beskrivelsene av casekommunene.

Kommunesektorens tiltak mot arbeidslivskriminalitet
Tiltak for å sikre at egne anskaffelser og tjenestekjøp leveres på lovlige vilkår, har fått
stadig større oppmerksomhet i kommunesektoren. Flere større saker de siste årene,
med eksponering i media, har illustrert at kommuner kan trå feil på dette området. De
siste årenes søkelys på arbeidslivskriminalitet har utløst en rekke tiltak i kommunesek
toren. Det foreligger noe informasjon om spesiell innsats i enkeltkommuner, men det
er foreløpig lite systematisk kunnskap på feltet – også om hvordan tiltakene fungerer.
Ett eksempel er Skien kommune, som i 2014 fattet et enstemmig vedtak om å
innføre en rekke tiltak for å motvirke sosial dumping i forbindelse med offentlige
anbudskontrakter, den såkalte Skiens-modellen. I tiltakspakken ligger krav om at antall
ledd i kontraktkjeden skal være begrenset. I tillegg er det en rekke andre punkter som
har til formål å sikre at useriøse bedrifter ikke vinner offentlige anbud, og at kontrollen
i leverandørkjedene styrkes. Skien kommune er ett av flere case i denne rapporten, og
Skiens-modellen vil presenteres nærmere i kapittel 4.
Et annet eksempel er Oslo kommune, som i 2014 innførte et langt strengere
innkjøpsregime etter flere alvorlige saker som involverte sosial dumping i tilknyt
ning til kommunale prosjekter. Det er dessuten strammet inn på fakturakrav, ved at
alle underleverandører som leverer til et prosjekt, skal framgå av fakturaen, noe som
vil gi nye kontrollmuligheter (Eldring & Andersen 2014). Skien og Oslo er i tillegg
til Trondheim eksempler på kommuner som har kjedebegrensninger, og det er en
pågående diskusjon i flere kommuner om å innføre liknende tiltak. Nylig lanserte for
eksempel Asker kommune sine tiltak for oppfølging av sosialt ansvar (Hovland 2016).
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Oslo kommune forvalter også en rammeavtale med fire leverandører om oppfølging
av kvalifikasjons- og kontraktskrav til sosialt ansvarlig produksjon. Hittil er over
60 offentlige virksomheter med i avtalen (anskaffelser.no, 2016).
Gjennom KS deltar kommunesektoren i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ),
i samarbeid med NHO, LO, Unio, YS og skatteetaten. SMSØ jobber forebyggende
og holdningsendrende mot svart økonomi. Alliansen jobber med ulike målgrupper:
• innkjøpere i privat og offentlig sektor
• ungdom, blant annet med undervisningsopplegget «Spleiselaget»
• forbrukere gjennom kampanjen «Handle hvitt»
• næringslivet
SMSØ følger også utviklingen av svart økonomi gjennom befolkningsundersøkelser,
hvor det også jobbes med å avdekke tiltak som befolkningen mener vil være nyttig i
arbeidet mot svart økonomi. Alliansen har også utarbeidet en veileder med ti strategiske
grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommu
ner og fylkeskommuner, som gjengis på neste side. SMSØ jobber på både nasjonalt
og regionalt nivå. KS deltar på begge nivåene, men deltakelsen regionalt varierer. KS
deltar også i treparts bransjeprogram for renhold og for uteliv.
Veiledere

I tillegg til de enkelte kommuners tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet finnes
det en rekke generelle veiledere og sjekklister som kommunene kan benytte seg av i for
bindelse med innkjøp, da særlig rettet mot bygg- og anleggsbransjen. Difi (Direktoratet
for forvaltning og IKT) har i samarbeid med partene i renhold, bygg og anlegg og store
offentlige byggherrer utarbeidet veiledere om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kon
trakter. «Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – veileder om beste praksis»
er den seneste og ble utgitt i 2015. Den inneholder forslag til kontrollpunkter og maler
som kan benyttes av alle som har ansvar for anskaffelser. Veilederne er tilgjengelige på
Difis nettsider. Offentlige innkjøpere kan også finne informasjon, verktøy og maler
på anskaffelser.no, Difis fagsider om offentlige anskaffelser.
Byggenæringens Landsforening (BNL), interesseorganisasjon for bedrifter og
arbeidsgivere i byggenæringen, har også utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrif
ter. Veiledningen omfatter en sjekkliste som spenner fra innledende sjekk av bedrift til
ferdigstillelse av prosjekt, samt maler for tilbudsforespørsel, avklaringsmøte og spesielle
kontraktsbestemmelser. Veilederen er tilgjengelig på foreningens nettsider, bnl.no.
Videre har KS, Fellesforbundet, Difi og Byggenæringens Landsforening utarbeidet
seriøsitetsbestemmelser for offentlige bygg- og anleggskontrakter. Bestemmelsene
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stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort,
medlemskap i Startbank eller tilsvarende leverandørregister, samt begrensninger i
leverandørkjeden (se anskaffelser.no).
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utviklet ti strategiske grep for å hindre
svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskom
muner. De strategiske grepene er som følger:
1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet
i våre anskaffelser.
2. Rett innsatsen mot der risikoen er størst.
3. Gå konkret til verks – dette ser vi etter:
• Lønns- og arbeidsforhold er i orden.
• Registrering, oppgavelevering og betaling av skatter og avgifter er i orden.
• Tilstrekkelig fagkunnskap er på plass.
• Det er lett og oversiktlig å vite hvem vi handler med, hvem som jobber for oss,
og hvem vi betaler til.
4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden.
5. Sett krav til fagkunnskap.
6. Vit hvem som arbeider for oss.
7. Vit hvem vi betaler til.
8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger.
9. Gjennomfør kontroller.
10. Bruk de gode verktøyene som finnes.
Fra 1. januar 2016 ble det innført nye krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral
godkjenning innen byggenæringen. Sentralt godkjent er en frivillig kvalitetsordning
som beskriver foretakets kompetanse, erfaring og kvalitetssikringsrutiner, og om de
har betalt skatter og avgifter. Ved å ha sentral godkjenning viser foretak at de også
oppfyller lovpålagte krav til driften. Kvalitetsmerket skal gjøre det lettere for foretak
å vise at de er seriøse i arbeidet sitt. Oppdragsgivere kan søke på foretaksnavn eller
organisasjonsnummer for å sjekke bedrifter på www.dibik.no. Ordningen administreres
av Direktoratet for byggkvalitet.
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Oppsummering
Dette kapitlet omhandler foreliggende forskning, dokumentasjon og utredninger som
er relevant for kommunesektorens arbeid med å forhindre arbeidslivskriminalitet og
sosial dumping. Begrepet arbeidslivskriminalitet er ikke entydig, men defineres gjerne
som brudd på norske regler om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgifts
kriminalitet eller organisert kriminalitet som minimaliserer produksjonskostnadene
for varer og tjenester i Norge, og som dermed virker konkurransevridende.
Forekomsten av arbeidslivskriminalitet beskrives som økende i det norske arbeids
livet, og utviklingen har resultert i en rekke handlingsplaner fra myndighetene. Til
takene har omfattet lov- og forskriftsendringer, betydelig økning av ressurser til tilsynsog kontrollvirksomhet samt informasjons- og veiledningstiltak. Tverretatlig samarbeid
mellom blant annet Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og NAV trekkes fram som
avgjørende i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Her spiller kommunene en viktig
rolle via kemnerfunksjonen.
Det er særlig i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester at kommunene støter
på arbeidslivskriminalitet. Kommuneforvaltningen gjorde i 2015 offentlige innkjøp
for 183 milliarder kroner. Dette er en økning på drøyt 12 prosent eller nesten 6 mil
liarder kroner fra 2014 til 2015.
Regelverkskompetanse og innkjøpskompetanse samt en velfungerende egenkontroll
og oppfølging er avgjørende for kommunenes bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.
Selv om arbeidslivskriminalitet i forbindelse med offentlige innkjøp har fått økt
oppmerksomhet i kommunesektoren, viser flere undersøkelser at kommunene har
utfordringer knyttet til kontroll og oppfølging av leverandører.
En rekke kommuner har innført egne tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
Det er også utarbeidet en rekke veiledere og sjekklister som kommunene kan benytte
i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester.
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3 Breddeundersøkelse

I forrige kapittel redegjorde vi for hva foreliggende forskning sier om utfordringene
med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og kommunesektorens innsats for å
bekjempe en negativ utvikling. I dette kapitlet oppsummerer vi funn fra intervjuer
med et utvalg fylkeskommuner og kommuner. Utvalget består av 24 kommuner og
fem fylkeskommuner (jf. kapittel 1). Intervjuene avdekker både fellestrekk og ulikheter
mellom kommuner. Selv om vårt utvalg er relativt omfattende, har vi ikke snakket med
alle landets kommuner og fylkeskommuner, og utvalget er ikke tilfeldig (jf. kapittel
1). Vi vet derfor ikke hvor representative svarene fra denne breddeundersøkelsen er,
og vi kan dermed ikke trekke bastante konklusjoner om den generelle situasjonen i
kommunesektoren. Intervjuene gir imidlertid interessante innblikk i hvordan et utvalg
av kommuner og fylkeskommuner arbeider med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
Sammen med dokumentstudier og casestudier vil breddeundersøkelsen gi viktig innsikt
på dette området.

Økt oppmerksomhet de senere år
Det synes gjennomgående for de fleste kommuner og fylkeskommuner at arbeidslivs
kriminalitet har fått mer oppmerksomhet de siste årene. I intervjuene ble det særlig
trukket fram at politikerne har blitt mer opptatt av temaet, men mange trekker fram
at også forvaltningen har blitt mer bevisst enn tidligere:
Dette temaet er kjempeviktig og spennende. Jeg håper flere kommuner skjønner
hvor viktig det er å bruke ressurser på arbeidslivskriminalitet. Hvis ikke kan det
undergrave de seriøse aktørene i næringene. Det er viktig at vi alle tar et grep.
Våre informanter (hovedsakelig rådmenn og innkjøpsansvarlige) trekker fram at den
økte oppmerksomheten særlig skyldes at forvaltningsrevisjonen utført av kommune
revisjonen peker på feil og mangler i kommunal sektor, noe som bevisstgjør de det
gjelder, og setter i gang interne prosesser for å utforme og gjennomføre tiltak. Opplevd
eller frykt for negativ medieomtale spiller også inn. Imidlertid er det bare et fåtall
kommuner og fylkeskommuner som kjenner til større saker knyttet til arbeidslivs
kriminalitet i egen kommune/fylkeskommune.
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Det er få av våre informanter peker på handlingsplaner og nasjonale strategier som
pådrivere. Man kan likevel ikke utelukke at slike politiske dokumenter har spilt en
medvirkende rolle til at arbeidslivskriminalitet har fått økt oppmerksomhet i kom
munesektoren.

Fylkeskommuner og store kommuner opplever
problemet som størst
Kommuner og fylkeskommuner har ulike ansvarsoppgaver, men intervjuene tyder ikke
på at det er betydelige forskjeller mellom hvordan de generelt arbeider for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet. Ulike ansvarsområder vil uansett prege hva de er mest opptatt
av. En av informantene fra en fylkeskommune sa at de er særlig opptatt av lærlinger
hos leverandørene i forbindelse med anskaffelser, siden de som fylkeskommune har
regionalt ansvar for lærlingeordningen. En informant fra en av kommunene trekker på
sin side fram arbeidslivskriminalitet i serveringsnæringen, og ser dette i sammenheng
med skjenke- og serveringsbevillingen, som kommunene har ansvaret for.
Forskjellene trer tydeligere fram når vi ser på størrelse. Fylkeskommuner og storby
kommuner har større administrasjon og kjøper inn for større beløp. Disse administra
sjonene har følgelig en høyere grad av spesialisering i arbeidsoppgavene.
Samtidig kan store markeder og kontrakter gjøre det vanskeligere å avdekke om
noen bevisst eller ubevisst driver useriøst eller er involvert i kriminell virksomhet. De
som svarer at arbeidslivskriminalitet er et reelt problem, trekker gjerne fram bygg- og
anleggsbransjen. Renhold, servering, bilpleie og reiseliv (utleie og oppføring av hytter –
indirekte anleggsbransjen) pekes også på som «problemnæringer». En av rådmennene
i en fylkeskommune sa det slik:
Store kommuner jobber på samme måte som fylkeskommuner. Mer innkjøp, mer
ressurser internt, mer spesialisering av arbeidsoppgaver. De små kommunene jobber
nok veldig annerledes. Har færre midler. Men kanskje også færre problemer.
Særlig rådmenn i de små kommunene vi har snakket med, uttrykker at arbeidslivs
kriminalitet ikke er et problem for dem. De viser da gjerne til at siden det er en liten
kommune, så er de godt kjent med de ulike leverandørene, og de anser deres marked
som lite attraktivt for større og mer organiserte kriminelle aktører. En rådmann i en
mindre kommune sa det slik:
Det er ikke et tema vi har oppe «hver mandag». Sjelden et tema for små kommuner
i nord. Vi har ikke problemer av typen utenlandsk arbeidskraft og så videre.
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Det går på den andre siden an å spørre om dette kan skyldes manglende informasjon
om faktiske forhold i egen kommune.

Kommunesektoren iverksetter et bredt spekter
av tiltak for å velge rett leverandør
Ingen av kommunene eller fylkeskommunene som er omfattet av denne undersøkelsen
har en særskilt strategi for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Mange trakk imid
lertid fram kommunens eller fylkeskommunens anskaffelsesstrategi og/eller generelle
etiske retningslinjer. Vi har ikke gått gjennom disse som en del av breddekartleggingen,
men intervjuene vitner om at dette ofte handler om at offentlige ressurser skal forvaltes
på forsvarlig og rasjonelt vis, at det er forbud mot gaver og fordeler i tilknytning til
tjenesten og så videre.
Nei, vi har ikke en overordnet strategi. Vi har retningslinjer knyttet til innkjøp.
Disse retningslinjene handler om at vi skal forsikre oss om at våre leverandører og
underleverandører ikke bryter norsk lov om arbeidsliv og skatter og avgifter. De
må kunne dokumentere at denne type aktiviteter ikke forekommer i deres bedrifter.
Dette gjør vi ved hjelp av spesifikke skjemaer vi har utformet.
For å undersøke hvorvidt kommunene og fylkeskommunene har intensivert kampen
mot arbeidslivskriminalitet, har vi spurt om hvilke tiltak som er iverksatt for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet i løpet av de siste to årene. Spørsmålet ble stilt uten svaralter
nativer for å gi respondentene muligheten til å svare fritt.
Felles for så å si alle respondentene er at på spørsmål om bekjempelse av arbeidslivs
kriminalitet svarer informantene at deres tiltak først og fremst er knyttet til kommunen/
fylkeskommunen sin rolle som innkjøper av varer og tjenester. Flertallet sa at de følger
utviklingen på dette feltet når det gjelder lover og regler, men også at de setter i verk
tiltak som de mener går lenger enn lovverket pålegger dem.
Det er stor variasjon i hvilke slike tiltak kommunene og fylkeskommunene i vårt
utvalg har iverksatt, og noen har mer eksplisitte krav enn andre. For eksempel hevder
noen at de setter føringer vedrørende bruk av lærlinger, bruk av utvidet skatteattest,
begrensninger i antall underleverandørledd, krav om e-faktura og å oppfylle forskrift
om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Enkelte kommuner driver også aktivt informasjons- og opplæringsarbeid overfor
næringslivet, med frokostmøter eller liknende. Her kan for eksempel innkjøpssjefen
gjør rede for blant annet anskaffelsesregelverket og arbeidsmiljøloven. Formålet med
denne typen aktiviteter er å forhindre at potensielle leverandører gjør feil på grunn av
mangel på kunnskap. Det er også et formål å «ufarliggjøre» det offentlige innkjøps
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regelverket. Samtidig er det slik at aktører som bevisst forsøker å omgå regelverket
trolig ikke deltar på denne typen arrangementer.
Flere respondenter vektla også godt forberedte forhandlingsmøter og oppstarts
møter som en av måtene de bekjemper arbeidslivskriminalitet på. I disse møtene kan
man gå gjennom krav som skal tilfredsstilles, og rutiner for tilsyn og kontroll.
Noen intervjupersoner fortalte om helt spesielle tiltak, som dilemmatrening med
ansatte, noe som lederne i kommunens avdelinger har ansvar for. Én av informantene
fortalte at kommunen følger med på ordningen med prekvalifisering av leverandører,
som gjøres av Direktoratet for byggkvalitet (jf. kapittel 2).
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er et prosjekt der KS, LO, NHO, Unio,
YS og skatteetaten samarbeider gjennom flere kanaler. Et viktig område er offentlige
innkjøp. Det er i den forbindelse utarbeidet strategiske grep som etter planen skal
gjennomføres på kommunenivå (disse er gjengitt i kapittel 2). I våre intervjuer var det
flere som sa at de jobber med å tilpasse SMSØs arbeid i sitt regelverk og sine rutiner.
Vi har snakket med noen storbykommuner der enheter mot arbeidslivskriminalitet
(a-krimenheter) er etablert. Disse enhetene ble omtalt som svært viktige og som gode
tiltak. I A-krimenhetene setter politiet, Arbeidstilsynet, skatteetaten, NAV Kontroll,
Tolletaten og kemneren (kommunene) av ansatte til en samlokalisert enhet som sam
arbeider og deler informasjon. Særlig skal disse enhetene drive kontroll og tilsyn, for
eksempel gjennom uanmeldte besøk på byggeplasser.
Selv om mange av kommunene trakk fram til ulike tiltak, så var det også flere gjen
gangere. Det at noen typer tiltak ble løftet fram i et intervju, utelukker ikke at andre
iverksettes. Tiltakene som er nevnt vil derfor ikke nødvendigvis gi et representativt
bilde av hvilke som er hyppigst brukt i norsk kommunesektor.
Det er ikke tvil om at kommunene og fylkeskommunene tar i bruk et bredt spekter
av tiltak, men at de hovedsakelig vektlegger virkemidler som skal forebygge arbeids
livskriminalitet ved å hjelpe dem til å velge «rett» leverandør. Få av kommunene vi
har snakket med, trekker fram tiltak som skal styrke deres kontroll- og tilsynsansvar.
I følge forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal oppdragsgiver
gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes
(§7). Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske
område mv.
Ingen av respondentene vektlegger kommunens rolle som samfunnsutviklings- og
demokratiaktør. Det er noen få som nevner interne tiltak for å unngå korrupsjon,
vennetjenester og liknende, men dette begrenser seg til de som sier de har en historie
med slike saker.
Funnene fra denne breddekartleggingen er i samsvar med funn fra liknende under
søkelser, eksempelvis Riksrevisjonens undersøkelse fra 2016 av myndighetenes arbeid
mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser. Her peker Riksrevisjonen på mangler
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når det gjelder kommuner og offentlige etaters arbeid med å bekjempe sosial dumping,
og manglene er særlig store når det gjelder oppfølging og kontroll.

De fleste kommuner og fylkeskommuner
deltar i innkjøpssamarbeid
Bortimot alle kommuner og fylkeskommuner i denne undersøkelsen deltar i ett eller
flere innkjøpssamarbeid. Intervjuene vitner om at innkjøpssamarbeid kan ta mange
former. De kan være både fylkeskommunale, interkommunale/regionale og landsdek
kende. Eksempler på fylkeskommunalt nivå er innkjøpssamarbeid BTV (Buskerud,
Telemark og Vestfold) og Fylkeskommunene Nord, som omfatter de seks nordligste
fylkeskommunene. Videre er det også landsdekkende samarbeid (for eksempel Oslo,
jf. tekstboks på neste side) og interkommunale/regionale innkjøpssamarbeid.
Samarbeidet organiseres på ulikt vis. I de samarbeidene hvor fylkeskommuner el
ler store kommuner deltar, synes det ofte å være slik at det er de største kommunene
eller fylkeskommunene som administrerer innkjøpssamarbeidet. I noen tilfeller driver
disse også opplæring, bidrar med prekvalifisering, «obs»-lister, kvalitetssikring eller
kontroll av kontrakter. Kostnaden ligger hos kommunen som ønsker kontroll gjen
nomført. I de regionale innkjøpssamarbeidene kjøper kommunene gjerne inn sammen
eller samarbeider om rammekontrakter.
Selv om nesten alle er med i et innkjøpssamarbeid, så synes det å være forskjeller i
hvilken grad mulighetene faktisk utnyttes. Noen sier at det er praktisk å samarbeide
om felles innkjøp, men at samarbeid også kan være lite effektivt for mindre innkjøp.
Det trekkers også fram at de ulike deltakerne kan ha forskjellige behov. Noen sier at
de gjennom innkjøpssamarbeidet kan få bistand til tilsyn og kontroll, men at de aldri
eller sjelden har tatt denne muligheten i bruk. En grunn kan være at det er kommunen
selv som må finansiere kontrollaktiviteten.
Det er i vårt utvalg kun én kommune som har valgt å stå utenfor et innkjøpssam
arbeid. Kommunen trådte ut av samarbeidet for å øke kunnskapen i sin egen adminis
trasjon. Dette skjedde på bakgrunn av en intern undersøkelse som viste manglende
kompetanse og at samarbeidet ikke ble brukt riktig. De erfarte også at de mistet nærhet
til leverandørene:
Vi har gått ut av innkjøpssamarbeidet og tatt det inn i vår egen organisasjon og har
egen innkjøpssjef som skolerer leverandører og virksomheter. Vi har rydda opp mye
og jobba mye med det på systemnivå.
Intervjuene synes å bekrefte en hypotese om at innkjøpssamarbeid kan bidra til å
profesjonalisere og effektivisere innkjøp. Flere kommuner og fylkeskommuner kan
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nyttiggjøre seg av etablerte maler, systemer og kompetanse. Samtidig er det også noen
som peker på at deltakelse i innkjøpssamarbeid kan være en «falsk trygghet», fordi
man kan bli fristet til å fraskrive seg ansvaret for egne innkjøp. Det er også eksempler
på at man rent praktisk ikke utnytter mulighetene innkjøpssamarbeidet gir, eksempelvis
når det gjelder å få hjelp til å gjennomføre kontroller. Kun én av kommunene vi snak
ket med, nevnte at de har tilgang på Oslo sine rammeavtaler for kontraktsoppfølging
av krav og vilkår i anskaffelser (jf. tekstboks), men de har ikke selv tatt initiativ til å få
gjennomført en kontraktsoppfølging. I virkeligheten har nok flere av kommunene og
fylkeskommunene tilgang på disse rammeavtalene, men mulighetene er mest brukt av
fylkeskommuner og store kommuner.
Rammeavtaler for oppfølging av innkjøpskontrakter
som administreres av Oslo kommune
Oslo kommune forvalter to rammeavtaler som om lag 100 kommuner, fylkeskommuner og Statsbygg har tilgang på. Rammeavtalene dreier seg om kontraktsoppfølging av etiske krav i anskaffelser og kontraktsoppfølging av lønns- og arbeidsvilkår
i anskaffelser.
Hver rammeavtale er inngått med fire–fem revisjonsfirmaer, som kan konkurrere
om oppdrag som går ut på å følge opp kontrakter for offentlige anskaffelser, lyst
ut av de som har tilgang på rammeavtalen. Det er den enkelte oppdragsgiver (for
eksempel en kommune) som finansierer prosjektet.
Sluttrapportene gjøres tilgjengelige for alle i samarbeidet via en delingsportal, med
mindre det er grunnlag for at innholdet bør unntas offentligheten. Dermed kan alle
kommunene dra nytte av hver enkelt kontraktsoppfølging.
Rammeavtalen som dreier seg om oppfølging av etiske krav, er i tråd med ILOs
kjernekonvensjoner, innenfor vareområdet. Leverandørene skal ha rutiner for å
motvirke brudd på etiske krav. De siste rapportene som ble avlagt innenfor denne
rammeavtalen, var i forbindelse med offentlige anskaffelser av arbeidstøy og vask.
Den andre rammeavtalen gjelder som sagt kontraktsoppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Da vi var i kontakt med en representant for Oslo kommune, var det sju aktive
konkurranser innenfor denne rammeavtalen.
Oslo kommune har også laget en «obs»-liste som inneholder navn på firmaer som er
tidligere dømt for brudd eller vesentlige avvik på lover og regler tilknyttet arbeidslivskriminalitet. Tilgang på listen kan fås ved kontakt med Oslo kommune.
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Kommunene og fylkeskommunene etterspør
ressurser og verktøy for tilsyn og kontroll
På spørsmål om hva som oppfattes som vanskelig når det gjelder bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet, svarer informantene at det å følge opp regelverket for offent
lige anskaffelser krever ressurser og kompetanse. Flere trekker fram at både regelverket
for offentlige anskaffelser og kontrollvirksomheten har blitt stadig mer omfattende.
Selv om regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert, synes det å være
enighet om at kompetansen på dette området har økt de senere år. Utfordringene
med å bekjempe arbeidslivskriminalitet synes i større grad å handle om kommunen
og fylkeskommunens insentiver, samt kompetanse og ressurser til å drive tilstrekkelig
tilsyn og kontroll.
En informant trekker fram at kommuner og fylkeskommuner kanskje ikke har
insentiver til å endre sine rutiner for innkjøp. Vedkommende viser til at dette blant
annet skyldes at de som har ansvaret for innkjøp, ikke bruker «egne penger», og at
dette er en utfordring for store deler av offentlig sektor. Videre peker vedkommende
på at det er en utfordring at de som har ansvaret for innkjøpene i offentlig sektor, ikke
er villige til å endre sitt kjøpemønster. Med kjøpemønster mener vedkommende at
ansatte i kommuner og fylkeskommuner ikke er villige til å samordne alle sine innkjøp,
fordi dette kan virke upraktisk for den enkelte, noe som innebærer at man går glipp
av fordelene ved samordning (eksempelvis gjennom uttak av stordriftsfordeler og
kostnadskontroll).
Noen informanter påpeker at de synes det er vanskelig å vite hvor strenge de faktisk
kan og bør være. For strengt regelverk, eksempelvis knyttet til antall underleverandø
rer, dokumentasjonskrav eller bruk av lærlinger, kan gjøre det vanskeligere for små
og lokale aktører å levere anbud. Dette er problematisk av to grunner: for det første
fordi de sitter på et ansvar for lokal og regional næringsutvikling og dermed ønsker at
lokale aktører skal ha mulighet til å delta i konkurransen om oppdrag, og for det andre
fordi enkelte kommuner opplever at antall tilbydere i utgangspunktet er lavt. Det siste
poenget er hovedsakelig noe som informanter i mindre kommuner trekker fram. En
informant sa det slik:
Det er noen dilemmaer her også: Hvis man blir altfor streng, byråkratiseres innkjø
pene veldig. Lokale, små firmaer vil kunne slite med å tilfredsstille kravene.
Flere av informantene hevder også at kommuner og fylkeskommuner mangler ressurser
og kompetanse til å gjennomføre tilsyn og kontroll. Mange er med i innkjøpsorganisa
sjoner som gjør at de har tilgang på eksterne miljøer som kan bistå dem med kontroll,
men det koster penger. Det er da fristende å bruke midlene på noe annet.
Flere innrømmer at arbeidslivskriminalitet kan være vanskelig å avdekke. Det er ikke
alltid lett å skille mellom leverandører som gjør feil på grunn av mangel på kompetanse,
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og de som bevisst gjør feil for egen vinnings skyld. Mange kriminelle ligger i forkant
og opptrer som svært profesjonelle aktører. Informantene trekker fram at det er særlig
vanskelig å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører. Denne typen
utfordring synes større for fylkeskommuner og store kommuner. Mindre kommuner
opplever at de kjenner aktørene bedre.
Manglende koordinering mellom offentlige aktører oppleves også som en utfordring.
Dette kommer vi tilbake til i det neste avsnittet.

Hvordan kan KS og myndighetene bidra?
Ett av spørsmålene var hvordan KS og myndighetene kan bidra i arbeidet for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet. Informantene trekker særlig fram behovet for mer informa
sjons- og opplæringsmateriell, eksempelvis knyttet til regler for offentlige anskaffelser,
hvordan man gjennomfører kontroller og tilsyn, hvordan man avdekker organisert
kriminalitet, etikk og annet.
Enkelte trekker fram behovet for bedre koordinering og samarbeid mellom fylkes
kommuner og kommuner, blant annet for å unngå at kommuner sjekker de samme
leverandørene. Det er også ønske om bedre samarbeid mellom statlige etater og
kommuner slik at man raskere kan få tilgang til kjent informasjon om potensielle
leverandører. Det trengs i tillegg mer informasjon om hvordan arbeidsmarkedet og den
organiserte kriminaliteten utvikler seg for å kunne følge med på nye måter å bedrive
arbeidslivskriminalitet på. En informant sa det slik:
Vi har hentet mye dokumentasjon [om standarder, veiledere, erfaringer fra andre
kommuner o.a.] fra KS og andre, for eksempel i forbindelse med offentlige anskaf
felser og slikt. Kunnskapen er der, utfordringene er heller å omsette dette i de en
kelte kommuner og ha tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre de nødvendige
kontroller.
En annen informant sa det slik:
Vi ser behov for oppdatering i IT-system i forbindelse med økonomiforvaltning,
innkjøp og fakturakontroll. Her ser vi at vi blir en liten oppdragsgiver og kunne
hatt behov for å gå sammen med flere. Her kunne KS hatt en rolle i å koordinere.
Når det gjelder måter myndighetene kan bidra på, fikk vi flere svar vedrørende tilrette
legging. De fleste vektla styrking av og bedre samarbeid mellom de statlige etatenes
arbeid, og mer ressurser til tilsyn og kontroll.
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Behovet for mer samarbeid mellom statelige etater er påpekt i tidligere studier (eksem
pelvis Eldring et al. (2011). I Meld. St. 29 (2010-2011) ble det varslet om et tettere
samarbeid mellom Arbeidstilsynet, skatteetaten, NAV og politiet, med formål om
en felles operativ innsats for å motvirke useriøsitet, sosial dumping og kriminalitet i
arbeidslivet. Dette har blitt fulgt opp, og det har blitt etablert flere formelle fora for
tettere samarbeid mellom etatene, både på sentralt og lokalt nivå. Tross den økte inn
satsen på dette området, uttrykker altså flere av våre informanter behov for enda bedre
koordinering. Riksrevisjonen (2016) påpeker også at det tverretatlige samarbeidet er
styrket, men at det fremdeles er utfordrende å få til et operativt samarbeid mellom
selvstendige etater.
Mer konkret påpekes det et særlig er behov for enklere tilgang på informasjon fra
ulike statlige etaters databaser. Behovet synes særlig stort i kommunene som har ansvar
for serverings- og skjenkeloven. Riksrevisjonen påpeker det samme i sin gjennomgang.
Bestemmelser om taushetsplikt gjør informasjonsdeling på tvers av etatene vanskelig.
To av informantene la vekt på behovet for å beholde kommunal skatteinnkrever som
et ledd i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Disse påpeker at en lokal skatteinnkrever
kan fungere som en lokal partner for administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen.
Behov for forenkling og mer kunnskap om hvordan man praktiserer regelverket for
offentlige anskaffelser, var det også flere som trakk fram.
Noen av respondentene framhevet at det er viktig å sørge for at både kommunene
og de underliggende etater har tilstrekkelig ressurser til å føre tilsyn og kontroll. I til
legg ble det påpekt et behov for at politiet og Arbeidstilsynet får mer ressurser. Bedre
kapasitet i politiet trekkes fram som sentralt for at anmeldte saker ikke blir henlagt eller
ikke blir etterforsket skikkelig. Riksrevisjonen har påpekt8 at politiet hadde lang saks
behandlingstid og ubegrunnede opphold i etterforskningen av arbeidslivskriminalitet.
Dersom man forventer at kommunene skal gjøre mer på dette området, vil det mest
sannsynlig medføre en økning i antall anmeldelser. Det er i så fall viktig at politiet har
nok (og prioriterer nok) ressurser til saksbehandling og etterforskning på dette feltet.

Riksrevisjonen (2016): Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkri
minalitet
8
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Oppsummering
I dette kapitlet har vi presentert funn fra intervjuer med 24 kommuner og fem
f ylkeskommuner. Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet har fått økt oppmerksom
het i mange kommuner og fylkeskommuner de senere år. Det skyldes særlig at forvalt
ningsrevisjonen peker på feil og mangler i kommunal sektor, samtidig som opplevd
eller frykt for negativ medieomtale også spiller inn. Kun et fåtall av informantene vi
har snakket med, kjenner til større saker knyttet til arbeidslivskriminalitet i egen kom
mune/fylkeskommune.
På spørsmål om hvilke tiltak kommunen eller fylkeskommunen selv har tatt initiativ
til de senere år, handler svaret for eksempel om utvikling av nye strategier og planer,
begrensning av antall leverandørledd, implementering av e-faktura, bruk av utvidet
skatteattest, krav om å oppfylle forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kon
trakter o.a. Enkelte kommuner driver også aktivt informasjons- og opplæringsarbeid
overfor næringslivet. Kommunene og fylkeskommunene tar i bruk et bredt spekter
av tiltak, men de vektlegger tiltak som skal forebygge arbeidslivskriminalitet ved å
hjelpe kommunen og fylkeskommunen i deres innkjøp – det vil si til å velge «rett»
leverandør og at nødvendige krav er på plass. Få har satt i gang tiltak for å styrke deres
kontroll- og tilsynsansvar.
Intervjuene viser også at nesten alle kommuner og fylkeskommune som er omfat
tet av denne undersøkelsen deltar i en eller annen form for innkjøpssamarbeid. Det er
store forskjeller når det gjelder hva et slikt innkjøpssamarbeid innebærer, og i hvilken
grad mulighetene i innkjøpssamarbeidet faktisk utnyttes.
På spørsmål om hva som oppfattes som vanskelig når det gjelder bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet, pekes det på at oppfølging av regelverket for offentlige anskaf
felser krever ressurser og kompetanse. Flere trekker fram at både regelverket og kontroll
virksomheten har blitt mer omfattende, samtidig som de kriminelle blir mer avanserte
i sine metoder. Det å ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser er derfor en utfordring.
Noen påpeker også at de synes det er vanskelig å vite hvor strenge de faktisk kan
og bør være. For strengt regelverk, eksempelvis knyttet til antall underleverandører,
dokumentasjonskrav eller bruk av lærlinger, kan gjøre det vanskeligere for små og
lokale aktører å levere anbud.
For å bistå kommunesektoren i deres arbeid med å bekjempe arbeidslivskriminalitet
peker informantene på behovet for at KS og myndighetene utvikler aktuelt og relevant
informasjons- og opplæringsmateriell, eksempelvis knyttet til regler for offentlige
anskaffelser, etikk, hvordan man gjennomfører kontroller og tilsyn, og hvordan man
avdekker organisert kriminalitet. I tillegg er det behov for bedre koordinering og
kompetanseutveksling på tvers av kommunene, samt mer ressurser til og koordinering
i og mellom de offentlige kontrolletatene (herunder politiet og Arbeidstilsynet).
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4 Skien kommune

I 2014 vedtok bystyret i Skien en tiltakspakke mot sosial dumping og arbeidslivs
kriminalitet, den såkalte Skiens-modellen. Her stilles det en rekke krav til de som vil
ha oppdrag fra kommunen. På grunn av en aktiv innsats mot arbeidslivskriminalitet
de siste årene kan Skien omtales som en pådriverkommune i denne forbindelsen.
Kommunen og byen Skien er fylkeshovedstad i Telemark og er Norges ellevte stør
ste kommune, med nær 54 000 innbyggere. Byen er en del av Grenland, som består av
kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble, samt Drangedal og Kragerø. Skien
har lenge vært en handels- og industrikommune, særlig cellulose og papirproduksjon.
Selv om grenlandsområdet fremdeles er Norges største industriområde, er industrivirk
somheten på hell i Skien kommune. De viktigste næringene i kommunen er helse- og
sosialtjenester, samt varehandel og offentlig administrasjon. Grenlandsområdet er på
mange måter ett felles arbeidsmarked. Mesteparten av arbeidsinnvandringen i kom
munen er knyttet til bygg- og anleggssektoren.
Kommunen har i svært liten grad konkurranseutsatt de kommunale tjenestene, så
det er i forbindelse med innkjøp av bygg- og anleggstjenester at risikoen for arbeids
livskriminalitet vurderes som størst.
I intervjuene med informanter i Skien kommune har vi lagt vekt på erfaringer og
utfordringer knyttet til praktisering av modellen samt prosessene som førte fram til
det politiske vedtaket. Intervjumetode og utvalg er nærmere beskrevet i kapittel 1.

Kommunens innsats mot arbeidslivskriminalitet
I Skiens-modellen stilles 14 krav som leverandører og underleverandører må oppfylle
for å få oppdrag av Skien kommune. Kravene er først og fremst myntet på bygg- og
anleggsbransjen, men gjelder også for kommunens innkjøp av varer og tjenester, selv
om kommunen opplever utfordringene med arbeidslivskriminalitet som mindre der.
Kravene er som følger:
1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt
ved underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge
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dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten
av de ansatte har fagbrev innfor sitt fagområde.
2. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid
arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren.
3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte,
enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev inntas
i kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar
med arbeidsmiljøloven § 14-12a og § 14-13.
4. Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det
kreves at minst én person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt
forstått på norsk.
5. Byggherren tillater ikke mer enn ett ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan
godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer
enn to ledd i kontraktskjeden.
6. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet, skal være
godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen på prosjektet tilsier det, kan
oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet (gjelder norske bedrifter).
7. Etter ligningsloven § 5-6, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som
har gitt noen oppdrag på byggeplass, å gi melding til SFU om enhver utenlandsk
oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på byggeplassen.
8. Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk
arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, herunder framskaffe og framlegge for
byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker
eller utenlandske arbeidstaker.
9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto
i en norsk bank.
10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte,
og gi oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.
11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av
hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft
og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en
promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1000,– per hverdag.
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12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle
underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger
av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende
sted og yrke, jamfør § 5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeids
vilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår, og som innebærer utføring av
arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende dokumentasjon. Dersom
tilbyder ikke etterlever disse pliktene og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt
frist, har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp
til forholdets opphør, og størrelsen fastsettes på samme måte som i punkt 11.
13. Det skal bekreftes på vedlagte egenerklæring at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt.
14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og der entreprenøren ikke
har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten med 2 års
karantene. Hovedutvalg for teknisk sektor anmoder selskapene våre (AS og KF)
om at dette blir fulgt opp, og at det tas inn i eierskapsmeldingen.
Skien kommune deltar også i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), hvor Kemneren i
Grenland er representert i fylkesgruppen. Kemneren er også representant for Telemark,
Buskerud og Vestfold i det nasjonale a-krimsamarbeidet.
Bakgrunn for modellen

Modellen er resultat av et samarbeid mellom kommunen, Fellesforbundet og NHO
Telemark. Initiativet til et politisk vedtak kom fra SV og Arbeiderpartiet i Skien etter
lengre tids påtrykk fra NHO og Fellesforbundet. Kravene ble utformet av kommunens
eiendomsavdeling og ble enstemmig vedtatt i bystyret 4. september 2014. På spørsmål
om hva som var bakgrunnen for modellen, forteller ordføreren følgende:
Vi har, som andre kommuner, hatt dårlige erfaringer, særlig med store bygge
prosjekter. Vi har bygget skoler, fritidsarenaer, bassenger og sånt, og så har det gått
galt. Det har vært avdekka, særlig i ettertid, men også underveis, at det har vært
brudd mot arbeidstakerrettigheter […] Det har de siste ti–femten åra, sikkert, vært
mange sånne enkelthendelser. Ikke noe mer enn i andre kommuner, hvis du sam
menlikner størrelse og aktivitet, tror jeg. Men det er sånn at vi husker det godt og
har hatt mange avisoverskrifter.
Modellen kom altså i stand etter politisk påtrykk og bekymring for utviklingen i retning
av mer svart arbeid og sosial dumping, hvor det har vært avdekket at særlig utenlandske
arbeidstakere har hatt uakseptable lønns- og arbeidsvilkår på prosjekter i kommunal regi.
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Som det framgår av sitatet, har avdekking av lovbrudd med påfølgende medieoppslag
vært en bakenforliggende faktor for utarbeidingen av modellen.
Et annet bakenforliggende prinsipp i modellen kan sies å være et føre-var-prinsipp:
Når du krever det, så er du et stykke på vei. Jeg tror mer på det enn å hele tida gå
etter og sjekke. Det er så ressurskrevende og vanskelig å avdekke. Jeg tror veldig
på at du går høyt på banen og sier tydelig at dette er det vi krever. Vi har jo avvist
firmaer som ikke har innfridd de 14 punktene. Det er der makta vår ligger som
innkjøpsmyndighet. (Ordfører)
Her presenteres tanken om at det er lettere og mindre ressurskrevende å luke ut
eventuelle useriøse tilbydere allerede ved utlysningen av anbud i form av å stille klare
krav, enn å drive utstrakt kontrollvirksomhet i ettertid. Som vi skal komme nærmere
inn på senere i kapitlet, opplever kommunen at det først og fremst er kontroll og opp
følging av leverandører som er utfordrende.
Mest utsatte bransjer

Ifølge informantene er det i bygg- og anleggsbransjen problemet med arbeidslivskrimi
nalitet er som størst i Skien kommune. Kemneren peker på at en fellesnevner for bransjer
der det avdekkes arbeidslivskriminalitet, er at de er arbeidskraftintensive bransjer med
lave eller ingen krav til utdanning eller norskkunnskaper. Det har også vært avdekket
ulovlige forhold i forbindelse med utbygging av hytteområder i fjellkommunene i
Vest-Telemark, så vel som i servicebransjer som bilpleie, bilverksteder og hårpleie og
servering. Men informantene vurderer omfanget av arbeidslivskriminalitet i disse
bransjene som langt mindre enn i bygg og anlegg.
Én sak som har satt spor, både i form av etterfølgende rettssaker og medieoppslag,
er utbyggingen av Skien fritidspark på midten av 2000-tallet. Prosjektet var et stort
aktivitets- og idrettsanlegg. Det var omfangsrikt samtidig som kommunen opplevde
byggemarkedet i regionen som svært hett. Hovedentreprenøren ble beskyldt for å ha
brukt en underleverandør som spekulerte i svart arbeid og underbetaling av litauiske
arbeidere, og utbyggingen har medført flere rettssaker i etterkant. Resultatet var at
prosjektet ble forsinket og langt dyrere enn antatt. I tillegg måtte enkelte deler av
arbeidet gjøres på nytt.
Et annet eksempel som trekkes fram, er utbyggingen av en ungdomsskole på begyn
nelsen av 2000-tallet. Her var det utfordringer med norske firmaer som slo seg konkurs
og oppsto i ny fasong underveis i utbyggingen, ifølge ordfører.
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Erfaringer med modellen så langt
Etter at Skiens-modellen ble innført, har det foreløpig ikke blitt avdekket arbeidslivs
kriminalitet i forbindelse med offentlige innkjøp i kommunen. Ifølge kommunens
eiendomsavdeling har dette først og fremst sammenheng med at kommunen kun har
gjennomført mindre byggeprosjekter i tiden etter at modellen ble vedtatt og tatt i bruk.
Modellen har også blitt brukt ved innkjøp av elektrotjenester. Ingen av disse prosjektene
har vært ute på det internasjonale markedet. Informanten i eiendomsetaten sier det slik:
De små prosjektene er så gjennomsiktige at der kjenner vi jo både hoved- og unde
rentreprenører, vi kjenner nesten folka som jobber der, på fornavn. Så det skal noe
til å klare å lure oss der. Det er spesielt når vi får et oppheta marked, at det har en
tendens til å dukke opp. (Spesialrådgiver, eiendom)
Informanten tror at utfordringene med å følge alle kravene blir større i forbindelse med
større prosjekter, når det kommer inn utenlandske leverandører, og når konkurransen
om oppdrag blir hardere. Det er særlig Skiens-modellens punkter om at lønna til de
ansatte på prosjektet skal utbetales i en norsk bank, og at norsk skal være hovedspråket
på byggeplassen, som blir pekt ut som utfordringer i den forbindelse. Bakgrunnen for
kravet om bruk av en norsk bank til lønnsutbetalinger, springer ut av erfaringer fra
byggingen av Skien fritidspark, der det var mistanker om at noen betongarbeidere fikk
for lite lønn utbetalt av sin portugisiske arbeidsgiver. Fordi arbeiderne hadde konto i
en utenlandsk bank, var det ikke mulig for kommunen å sjekke hva betongarbeiderne
faktisk fikk utbetalt. Pengestrømmen var med andre ord ikke sporbar. En utfordring
her er imidlertid at kravet om lønnsutbetaling til konto i norsk bank kan skape pro
blemer for utenlandske arbeidstakere. Informanten kjenner til at latviske arbeidere
har fått problemer i den forbindelse, da deres bank i hjemlandet truet med å si opp
kundeforholdet hvis ikke pengene ble utbetalt til deres ordinære lønnskonto.
Kjedebegrensninger

Skiens-modellen er strengere enn andre anbefalinger og praksiser når det gjelder antall
ledd i kontraktskjeden (se for eksempel Eldring & Andersen 2014; SMSØ 2016). I
punkt 5 i modellen heter det: «Byggherren tillater ikke mer enn ett ledd i kontrakts
kjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse.
Det skal aldri være mer enn to ledd i kontraktskjeden.» Kritikken har gått på at det å
kun tillate ett ledd under hovedleverandør ikke er gjennomførbart i praksis. Her påpe
ker spesialrådgiver i eiendomsetaten, som har ført modellen i pennen, at formuleringen
lett kunne misforstås, alt ettersom hvordan man teller. I praksis har eiendomsetaten i
Skien praktisert to ledd under hovedleverandør, forteller han. Dette punktet blir trolig
revidert ut fra denne oppfatningen:
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Vi må nok opp på to ledd, altså at en hovedentreprenør kan ha en underentreprenør
som har én underentreprenør under seg igjen, for å få en byggeplass til å fungere.
Hensikten har jo vært å slippe at vi har 20 ledd i en kontraktkjede. (Spesialrådgiver,
eiendom)
Ordfører peker på at hvor mange ledd som tillates under hovedleverandør, kan forstås
som en balansegang mellom flere hensyn, hvor målet er å rydde opp i et useriøst marked,
ikke skremme vekk seriøse aktører:
Det er jo et spørsmål om vi kanskje har stramma til for mye. Noen mener vi har
stramma til for lite. Det er en balansegang for å ikke skremme vekk seriøse nærings
aktører, den balansegangen blir stadig utfordra. Det kan jo være at små aktører føler
at det blir for krevende, at det favoriserer de større firmaene. Men vi prøver å tone
inn modellen sånn at den differensierer. Vi mener jo at selv om du er en liten bedrift,
så kan du bli stilt krav til. (Ordfører)
Krav om lærlinger

I Skiens-modellens punkt 6 heter det: «Tilbyder og underentreprenører som skal
engasjeres i prosjektet, skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen
på prosjektet tilsier det, kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet
(gjelder norske bedrifter).» Forslag om at leverandøren ikke bare skal være en godkjent
lærebedrift, men også ha aktive lærlinger på offentlige prosjekter, har blitt kritisert for
å i praksis utestenge små bedrifter fra konkurransen (se for eksempel Regelrådet 2016).
Her er kommunens erfaring at prosjektets størrelse bør inngå i vurderingen. Dersom
prosjektet er lite, kan det være tilstrekkelig at leverandøren er en lærebedrift. Er det
derimot snakk om et større prosjekt, bør man kreve at leverandøren benytter en viss
andel lærlinger på det konkrete prosjektet.
Foreløpig gjelder kravet til lærlinger i Skiens-modellen kun for norske leverandører.
I ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser foreslås det at kravet om lærlinger også
skal gjelde for utenlandske bedrifter. Leder for Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
(GKI) peker på at dette er positivt, sett fra et konkurranseperspektiv, da det i større grad
sidestiller norske og utenlandske leverandører. På den andre siden peker rådmannen på
at det kan være utfordrende at det stilles andre betingelser for leverandører som leverer
til det offentlige, enn for de som leverer til det private markedet.
Jeg tenker det må være bedre å gjøre lærlingordningen mer attraktiv enn å stille
krav om lærlinger ved spesielle innkjøp. Blir det slik da at bare de bedriftene som
har lærlingordning, leverer tjenester til det offentlige? […] Det er positivt at man
stiller krav, men det gir ofte noen bieffekter som jeg er spørrende til. Det er i alle
fall viktig å gjøre det attraktivt å ha lærlinger. Det er kanskje vel så viktig som å stille
krav om det. (Rådmann)
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Oppsummert er det særlig kravene til lærlinger på konkrete prosjekter, lønnsutbetaling
i norsk bank samt kravet om maks én underleverandør som peker seg ut som hoved
utfordringer med Skiens-modellen, ifølge kommunen selv. På bakgrunn av erfaringene
nevnt ovenfor har kommunen satt i gang en prosess med å revidere og tilpasse model
len. Målet er én felles modell for alle kommuner i grenlandsområdet. Arbeidet med
revideringen pågikk fremdeles da denne rapporten gikk i trykken.

Utfordringer: kontroll og oppfølging
På spørsmål om hva som oppleves som hovedutfordringen i Skien kommunes innsats
mot arbeidslivskriminalitet, er kontroll og oppfølging av leverandører viktige nøkkelord.
Man må følge opp det man har vedtatt. Man kan ikke si seg fornøyd med å ha vært
flink til å ha fått det på plass. Man må holde trykket oppe og sørge for at avtalene
med leverandørene følger den modellen. Og at de blir faktisk praktisert, at leve
randøren faktisk leverer i henhold til de tilleggskravene. Så det er den oppfølginga
eller kontrollen som er viktig. (Kemner)
Informantene sier tydelig at det ikke er nok å kun stille krav – kravene må også følges
opp aktivt. Kommunen opplever det som komplisert og ressurskrevende å kontrollere
leverandørene og peker på at arbeidslivskriminalitet kan forekomme selv om kommu
nen har mottatt dokumentasjon fra leverandøren som tilfredsstiller kravene. De opple
ver at god og detaljert kontroll og oppfølging fra kommunenes side er ressurskrevende,
da innkjøpsrutinene i kommunen først og fremst er rigget for å få fullført prosjekter
til avtalt tid og pris. Videre pekes det på at praktiseringen av Skiens-modellen og opp
følgingen i den forbindelse kan fordyre prosjektene noe, i tillegg til at man risikerer
å se bort fra de aller laveste anbudene. Skien kommune tror likevel at å bruke ekstra
ressurser på kontroll underveis vil lønne seg på sikt:
Å bruke noen ekstra kroner inn i prosjektet kan spare oss for det mangedobla beløpet
dersom det blir en konflikt i etterkant. Gode systemer for gjennomføring sparer
oss for mye etterarbeid. (Spesialrådgiver, eiendom)
I Skien kommune er det eiendomsetaten som har ansvaret for å følge opp kommu
nale byggeprosjekter. Informanten i eiendomsetaten forteller at siden det i tiden etter
innføringen av modellen kun har vært mindre prosjekter, har kontrollbehovet fram
til nå vært begrenset. Han regner med at utfordringene vil bli større når kommunen
setter i gang store byggeprosjekter, og at politisk ledelse da vil være positive til økt
kontrollvirksomhet.
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Kemneren peker på at kommunen også kan ta i bruk andre tilgjengelige kontrollin
stanser. For det første kan kommunen benytte private revisjonsselskaper til å utføre
uavhengige kontroller. Her har Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI) en avtale
med et revisjonsselskap som medlemskommunene kan benytte ved behov. For det
andre peker kemneren på at arbeidsgiverkontrollen ved kemnerkontoret kan trekkes
mer aktivt inn i kontrollvirksomheten. Arbeidsgiverkontrollen ved kemnerkontorene
kontrollerer først og fremst at arbeidsgivere trekker skatt og betaler lønn og arbeids
giveravgift. Denne kontrollfunksjonen kan ifølge kemneren også trekkes mer aktivt inn
i kommunesektorens innsats mot arbeidslivskriminalitet, spesielt i mindre kommuner
med begrensede ressurser.

Samarbeid med andre kommuner og statlige etater
Som sagt er samarbeidet tett mellom kommunene i Grenland – Skien, Porsgrunn, Siljan,
Bamble, Kragerø og Drangedal. Et eksempel er samarbeidet om offentlige innkjøp i
Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI), hvor Skien er vertskommune og de
andre kommunene inngår i dette. Flere av grenlandskommunene har vedtatt egne
krav til offentlige tilbydere, etter modell av Skien. Telemark fylkeskommune har også
lansert en Telemarks-modell, hvor kravene er ytterlige skjerpet, blant annet at innleide
skal være fast ansatt med lønn mellom oppdrag.
At flere kommuner i regionen følger Skiens eksempel, blir sett på som positivt i
Skien kommune. Samtidig kan det by på visse problemer i det praktiske innkjøpssam
arbeidet grenlandskommunene imellom. Per i dag har leverandører som har konkurrert
om oppdrag for Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI), måttet forholde seg
til flere ulike modeller i samme konkurranse. Dette beskrives som lite hensiktsmes
sig. En informant tror dette kunne vært løst dersom kommunen i 2014 hadde valgt å
legge fram kommunens overordnede mål knyttet til arbeidslivskriminalitet til politisk
behandling, framfor de 14 konkrete kravene. En annen informant mener at det beste
ville være om hele offentlig sektor kunne samles om én modell.
Når det gjelder samarbeid mellom Skien kommune og statlige etater som Arbeidstil
synet, NAV og politiet, framstår Kemneren i Grenland som en sentral aktør. Kemneren
har ansvar for innkreving og utbetaling av skatt, føring av skatteregnskap og innkreving
av kommunale krav. Skien kommune er en del av Kemneren i Grenland, et interkom
munalt samarbeid bestående av Skien, Porsgrunn og Siljan. Skatteinnkreverfunksjonen
befinner seg i Skien, mens arbeidsgiverkontrollen er lokalisert i Porsgrunn. Kemneren
i Grenland deltar i den nasjonale a-krimsatsingen, som springer ut av regjeringens
strategi mot arbeidslivskriminalitet. Kemnerkontoret i Skien har én representant i
strategisk gruppe for Buskerud, Telemark og Vestfold, som driver planleggingsvirksom
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het. A
 rbeidsgiverkontrollen i Skien deltar i operativ gruppe, som er ute på felles tilsyn
med andre etater, som Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og NAV. Strategisk gruppe
møtes en gang i måneden, mens operativ gruppe har ukentlige møter.
Kemneren beskriver samarbeidet som bra, men at oppstartsfasen var krevende. Ifølge
kemneren handlet utfordringene i oppstarten delvis om uklar og uavklart ledelse, men
også at de ulike etatene både hadde forskjellige mål, motiver og ressurser til rådighet.
Selv om samarbeidet nå oppleves som godt fra kemnerens side, er en kompliserende
faktor at kemnerkontoret er organisert kommunalt, mens de andre aktørene i sam
arbeidet er organisert regionalt.
En annen utfordring som trekkes fram, er lang saksbehandlingstid i forbindelse med
lovbrudd. Hvis det for eksempel avdekkes at en virksomhet har hatt svart omsetning,
kan kemneren kreve en midlertidig økning i skatt og avgift for den aktuelle virksom
heten. Problemet er imidlertid at saksbehandlingen tar så lang tid at mange aktører
forsvinner eller slår seg konkurs i mellomtiden, for så å starte opp igjen i andre former
og fortsette som før. Kemneren etterlyser derfor en enklere og raskere saksbehandling.
Der a-krimsamarbeidet er klarleggende og operativt, kan kommunens arbeid i
SMSØ beskrives som informasjonsrettet og forebyggende. Kemneren forteller at det
først og fremst er i SMSØ at han møter KS’ engasjement mot arbeidslivskriminalitet.
Vårt inntrykk er at Skien kommune gjerne ser at KS er enda synligere i innsatsen mot
arbeidslivskriminalitet i kommunesektoren.
Samarbeidet med det lokale næringslivet beskrives som godt. Kommunen var for
beredt på at Skiens-modellen kunne møte motstand i det lokale næringslivet, særlig
blant leverandører i bygg og anlegg. Dette viste seg å ikke holde stikk:
Vi var forberedt på at det kunne bli litt støy i bransjen. At bransjen sa at det var
for tungvint, for komplisert, dere gjør det vanskelig for oss å følge opp prosjektene.
Vi har tvert imot fått positiv tilbakemelding fra så godt som alle. Det vi trodde
var et problem, er tvert imot en hjelp for begge parter til å holde orden i eget bo.
(Spesialrådgiver, eiendom)
Kommunens erfaring er at modellen har blitt godt mottatt av de lokale leveran
dørene. Enkelte lokale firmaer har tatt inn enkelte av kommunens krav i sine egne
interne kontrollsystemer. Det pekes også på at de lokale leverandørene har fått bedre
rutiner for registrering av ansatte på byggeplassen. Videre trekkes NHO Telemark
fram som en viktig alliert i kampen mot svart arbeid og sosial dumping.
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Erfaringer med regjeringens handlingsplan
mot arbeidslivskriminalitet
Vi spurte kommunen om hvordan de forholder seg til Solberg-regjeringens strategi
mot arbeidslivskriminalitet, og om det er noen av punktene i strategien de opplever
som særlig relevante. Vårt inntrykk er at Skien kommune i hovedsak forholder seg til
sin egen modell når det gjelder innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Politisk ledelse
opplever at tiltakene i regjeringens strategi ikke er tilstrekkelige:
Jeg har nok med å passe på at vår modell funker bedre her hos oss, og at den blir
fulgt opp. Men jeg synes det gjentar seg – at man tør ikke å dra ordentlig til. Det
blir fine ord og krusninger på et svært hav av vanskeligheter. Det er vel det lille jeg
har hørt om de nasjonale forslagene som har vært diskutert den siste tida – at de
har ligget langt under det vi mener bør være nivået. (Ordfører)
Tiltakene i regjeringens strategi ser derimot ut til å spille en større rolle i kemnerens ar
beid. Kemneren i Grenland forteller at kontoret prioriterer det tverretatlige samarbeidet
svært høyt, men at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet delvis har gått på bekostning
av andre målkrav. Kemneren mener at noe av utfordringen er at regjeringens satsing
ikke har resultert i økte ressurser for kemnerkontoret. Dermed oppleves satsingen delvis
å gå på bekostning av den daglige driften, fordi man ikke har ressurser til å ha ansatte
som kan arbeide med satsingen på heltid.

Større ringvirkninger
Vi ba også informantene reflektere over de større samfunnsmessige konsekvensene av
kommunens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Her var det særlig to forhold som ble
trukket fram. For det første pekes det på kommunens rolle i å stimulere bedriftene til
å ta inn lærlinger og de større samfunnsmessige konsekvensene dette kan få med tanke
på statusen og rekrutteringen til yrkesfagene. Ifølge ordføreren bidrar Skiens-modellen
til å gjøre bedriftene bevisste på at de må bli aktive lærebedrifter for å konkurrere om
oppdrag fra kommunen, da dette er en faktor i vektingen av tilbud fra tilbyderne. Flere
lærlingplasser kan i sin tur til å gi yrkesfagene i regionen et løft.
For det andre trekker informantene fram kommunens mulighet til å sette arbeids
livskriminalitet i kommunesektoren på dagsordenen, ikke bare i konferanseinnlegg,
men gjennom å stille tydelige og konkrete krav til leverandører til det offentlige. For
kommunen anses dette som en måte å premiere seriøse leverandører på.
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Måten å jobbe på og tenke på, det å være tydelig på innledningsvis har nok smittet
over til mange andre områder i kommunen, når jeg tenker meg om. Det er overordna,
men det får ringvirkninger. Å hele tida være tydelig vil favorisere de seriøse og luke
vekk de useriøse. Jeg tror på den måten å jobbe på. (Ordfører)

Oppsummering
I dette kapitlet har vi sett nærmere på Skien kommunes innsats mot arbeidslivskri
minalitet og foreløpige erfaringer med innføringen av den såkalte Skiens-modellen.
Modellen består av 14 krav som leverandører og underleverandører må oppfylle for å
få oppdrag av Skien kommune. I modellen stilles det blant annet krav om kun ett ledd
under hovedentreprenør, at bruk av innleie eller enkeltpersonforetak krever spesiell
tillatelse, at norsk skal være hovedspråk på byggeplassen, og at alle entreprenører og
underentreprenører skal ha lærlinger.
Ifølge kommunen er problemet med arbeidslivskriminalitet størst i bygg- og
anleggsbransjen i Skien kommune, helst i forbindelse med store, kommunale utbyg
gingsprosjekter med mange aktører involvert. Det har også vært avdekket ulovlige
forhold i servicebransjer som bilpleie, bilverksteder og hårpleie og servering, men i
mindre omfang. Etter at modellen trådte i kraft, har kommunen foreløpig ikke avdek
ket alvorlig arbeidslivskriminalitet i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester i
kommunal regi. Dette skyldes først og fremst at modellen kun har blitt anvendt på
mindre byggeprosjekter, hvor kun lokale leverandører har vært involvert.
Utfordringene er særlig knyttet til Skiens-modellens krav om lærlinger på konkrete
prosjekter, lønnsutbetaling i norsk bank samt kravet om maks én underleverandør,
ifølge kommunen selv. De største utfordringene med kommunens innsats mot arbeids
livskriminalitet er knyttet til kontroll og oppfølging av leverandører. Det pekes også på
at kravene i modellen og den medfølgende etterkontrollen kan fordyre prosjektene noe.
Skien samarbeider tett med de andre kommunene i grenlandsområdet, blant an
net i form av et interkommunalt innkjøpsarbeid. Kemneren i Grenland er en sentral
aktør i samarbeidet med statlige etater som Arbeidstilsynet, politiet og NAV. Lang
saksbehandlingstid i forbindelse med lovbrudd trekkes fram som en utfordring.
Informantene peker på at kommunen kan spille en viktig rolle i å stimulere bedrif
tene til å ta inn lærlinger, og de større samfunnsmessige konsekvensene dette kan få med
tanke på statusen og rekrutteringen til yrkesfagene. Det pekes også på at kommunen
best kan sette arbeidslivskriminalitet på dagsordenen ved å stille klare og konkrete krav
til leverandører til det offentlige.
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5 Bergen kommune

I 2014 ble det i Bergen kommune vedtatt en rekke tiltak for å sikre vilkårene for de
ansatte hos leverandører og underleverandører. I forbindelse med byrådsskiftet i 2015
ble tiltak mot arbeidslivskriminalitet omtalt i den politiske plattformen til Arbeider
partiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.
Bergen er landets nest største kommune med snaut 280 000 innbyggere. Byen er et
vekstsentrum på Vestlandet og har økt innbyggertallet med cirka 4000 hvert år de siste
ti årene. Innvandrerbefolkningen utgjør drøyt 16 prosent av innbyggertallet. Bergen
er også en viktig studentby med cirka 25 000 studenter.
Bergen har et bredt sammensatt næringsliv. De viktigste næringene er maritime og
marine næringer, energinæringene, opplevelse, kultur og reiseliv. Reiselivsnæringen er
vesentlig for byen, og den er en av Europas største cruisehavner. I 2014 var det cirka
450 000 cruisepassasjerer som ankom byen. I tillegg er handel, finans, helse, IKT og
byggenæringen store næringer. Kommunen er selv en stor aktør både som innkjøper
av varer og tjenester og som arbeidsgiver. Det er cirka 17 000 som er ansatt i Bergen
kommune, og kommunen har en omsetning på om lag 20 milliarder i året.

Kommunens innsats mot arbeidslivskriminalitet
Politiske retningslinjer

Bergen kommune vedtok i 2014 en rekke tiltak for å motvirke brudd på bestemmel
sene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter de inngikk med eksterne leverandører.9
Tiltakspakken besto av flere punkter. For det første inneholdt den en revidering av
kontraktsbestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår. Disse ble i hovedsak revidert i
henhold til Difis anbefalinger på dette området. For det andre ble det vedtatt å etablere
rutiner for gjennomføring av kontroller av inngåtte kontrakter og at Bergen kommune
skulle følge kontroll- og oppfølgingsmetodikken som Difi hadde utarbeidet i en egen
veileder. I forlengelsen av disse vedtakene ble det også vedtatt en opplæringsplan for
kommunale ansatte som var involvert i kommunens kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
i offentlige kontrakter.
9

Vedtatt av bystyret i 2014 (saksnr.1402/14)
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I tillegg til vedtakene om lønns- og arbeidsvilkår ble det vedtatt begrensninger i bruk av
underleverandører i bygge- og anleggskontrakter. Vedtaket spesifiserer at det skal være
maksimalt to nivåer under hovedentreprenøren. Dersom avtalen er med en fagspesifikk
hovedleverandør, det vil si rene maler-, rørlegger- eller elektorfirma, ble det satt en
begrensning på maks ett nivå med underleverandører. Dersom kjedebegrensningen
skal avvikes, kan det kun gjøres ved en skriftlig søknad til kommunaldirektøren.
Ved byrådsskiftet i 2015 ble også tiltak mot arbeidslivskriminalitet omtalt i den
politiske plattformen for det nye byrådet, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Fol
keparti og Venstre. Temaet er omtalt i to ulike kapitler i den politiske plattformen.10 I
kapitlet om verdiskapning og næringsliv står det:
«Byrådet vil bruke alle tilgjengelige virkemidler for å legge til rette for et seriøst
arbeidsliv og motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det viktige sam
arbeidet mellom kemneren, Arbeidstilsynet og politiet for å motvirke svart arbeid
bør fortsette.»
Tematikken er også tatt opp i kapitlet der man omtaler kommunen som innkjøper:
«Byrådet ønsker at Bergen kommune skal bruke sin rolle som innkjøper mer stra
tegisk enn i dag. Ved større anbud skal kommunen stille krav om blant annet antall
kontraktsledd og andre tiltak som motvirker mulighet for sosial dumping. Dette vil
også ivareta HMS og motvirke kriminalitet. Det skal ikke foregå sosial dumping i
bedrifter kommunen kjøper varer eller tjenester av.»
Den politiske plattformen har også blitt fulgt opp gjennom budsjettvedtak der kemne
ren har fått styrket sin deltakelse i den samordnede enheten mot arbeidslivskriminalitet
i Bergen. Kemneren i Bergen har nå tre årsverk knyttet til denne enheten, som også
består av Arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten.
Innkjøp og etterkontroll

Som vi så i breddeundersøkelsen (kapittel 3), er mye av innsastsen mot arbeidslivskri
minalitet knyttet til kommunale innkjøp av varer og tjenester. Bergen kommune har
en egen innkjøpsavdeling, Innkjøpsavdeling konsern, som er en egen seksjon under
Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Avdelingen har til sammen 16 ansatte.
Dette er den overordnede fagenheten for innkjøp i kommunen og omfatter både
logistikk og regelverk for offentlige anskaffelser. De er også den overordnede enheten
for rammeavtaler for varer og tjenester. Innkjøpsavdelingen eier og administrerer en
del store avtaler for innkjøp av varer, for eksempel lyskilder og legemidler. De gir også
http://bucketeer-872a238d-0b7b-4798-b9c6-e4c3017eac3e.s3.amazonaws.com/sanity_uploads/
programme/unit_270/attachment/209/byrad-schjelderup-i-003.pdf
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bistand til store innkjøp, for eksempel store IKT-innkjøp, og kan være prosjektleder
for selve innkjøpsprosessen for underliggende enheter. Etter at innkjøpet er gjen
nomført, er det som regel den kjøpende enheten som eier prosjektet. Innenfor helse
og omsorg er innkjøpsavdelingen kontraktspart og kontraktseier, og de ulike etatene
er underlagt dem i forbindelse med innkjøp. Der kjøpes det blant annet inn eksterne
barnevernstjenester, hjemmehjelp og ulike avlastningstjenester. Innkjøpsavdelingen
eier ikke avtaler i teknisk sektor (samferdsel, store byggeprosjekter, vann og avløp etc.),
men de har felles verktøy og metodikk.
I forbindelse med innkjøp har innkjøpsavdelingen også inngått en samarbeidsavtale
med Kemneren i Bergen om utvidet skatteattest for leverandører til Bergen kommune.
I forbindelse med anbud kreves det at tilbyder sammen med tilbudet leverer signert
fullmakt som gir Bergen kommune mulighet til å innhente utvidet skatteattest. Kravene
gjelder for bygg og anlegg, renhold, bemanningsbyråer og bilpleie. Krav om utvidet
skatteattest vil også gjelde for eventuelle underleverandører. Den utvidede attesten gir
mulighet til å innhente opplysninger over en lengre tidsperiode tilbake i tid, i motset
ning til den vanlige skatteattesten som kun gir et bilde på et gitt tidspunkt. Det vil
dermed være mulig å sjekke om tilbyderen har betalt inn skatt og avgifter for sent over
en lengre tidsperiode. Den utvidede skatteattesten gir også mulighet til å innhente
informasjon om hvilke arbeidstakere det er innrapportert lønn for, og til å kontrollere
at arbeidstakere som utfører arbeid for kommunen, er innrapportert til skatteetaten.
Ved utvidet skatteattest har også kommunen mulighet til å innhente opplysninger
om bruk av utenlandsk arbeidskraft fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker.
Både kemneren og innkjøpsavdelingen mener at dette tiltaket er et nyttig bidrag til å
bekjempe arbeidslivskriminalitet:
Nå som vi har fått en mulighet til å avtale med kommunen en utvidet skatteattest,
har også det vært nyttig. Den gamle skatteattesten ga jo bare et begrenset innsyn.
[…] Dette løser jo ikke alt, men er likevel et godt bidrag til å ta tak i problemet.
(Kemneren i Bergen)
Det samarbeidet vi har med kemneren, gjør at vi kan innhente utvidet skatteattest
på en del områder. Det ser vi jo nå at det hjelper oss, at vi kan verifisere en del ting.
Blant annet styrken på selskapet, hvor mange ansatte har de, og så videre. Vi har
avdekket tomme selskaper på den måten. (Innkjøpssjef, Bergen kommune)
Innkjøpsavdelingen har også ansvaret for etterkontroll av mange av de inngåtte kon
traktene med eksterne leverandører til kommunene. Teknisk sektor gjennomfører
imidlertid etterkontrollene av inngåtte kontrakter selv, men innkjøpsavdelingen har
oversikt over hvilke etterkontroller som er gjort. Innenfor de andre områdene er det i
hovedsak innkjøpsenheten som er kontrollansvarlig. Enheter som utfører etterkontroll,
har også et eget forum slik at det er en viss synergi og deling av erfaringer på tvers av
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enhetene. Innkjøpssjefen vektla også at de ønsket å bygge etterkontrollkompetansen
selv istedenfor å kjøpe eksterne revisjonstjenester på dette området. Innkjøpsavdelingen
lager en egen årlig plan for etterkontroll for de områdene der de har ansvaret. Innkjøps
sjefen beskriver dette arbeidet slik:
Vi lager en plan, som vi kaller for plan for etterkontroll. Vi foretar først en risikoana
lyse for å se hvor vi skal inn. Det blir da litt blandet hvor vi går inn og gjør kontroller,
og hvilke prosjekter vi skal inn og gjennomføre kontroll på. Vi velger først ut hva
vi skal kontrollere, men det vil typisk være arbeidstid og lønn. Det kan også være
andre ting knyttet opp til utenlandsk arbeidskraft, det kan også være boforhold
[…] Vi bruker metodikken til Difi. Første steg er å be om dokumentasjon. Deret
ter er det eventuelt å gå videre med ytterligere kontroll. Men det er jo et utvalg av
hva vi ser på, og det må vi tenke gjennom i den enkelte kontrakten. (Innkjøpssjef,
Bergen kommune)
Innkjøpssjefen beskriver at den årlige planen for hvilke etterkontroller som skal gjen
nomføres, baserer seg på en risikovurdering, men at de også mottar tips fra eksterne
om hva de bør inn og se på. Innkjøpssjefen beskriver at de avdekker uregelmessigheter
på disse etterkontrollene:
Vi avdekker noe på disse etterkontrollene. Tidligere gikk det mye på arbeidstids
bestemmelsene og forståelsen av disse. Det kan også være noe på lønnssiden, for
eksempel at man trekker sesongarbeid veldig langt, manglende overtidsbetaling og
slike ting. Men det er klart det er også begrenset hva vi kan gå inn og se på. (Inn
kjøpssjef, Bergen kommune)
Samtidig som etterkontrollene avdekker uregelmessigheter, beskriver innkjøpssjefen
at det er vanskelig å rekke over alt når det gjelder etterkontrollene, men at de har
brukt mye ressurser på å bygge kompetanse på dette området de siste par årene. De
håper at dette kompetansearbeidet etter hvert skal føre til at de kan bruke ressursene
mer effektivt. De har også hatt en stor og komplisert etterkontroll av en leverandør
av tjenester innenfor helse og omsorg, hvor det blant annet ble benyttet utenlandsk
arbeidskraft. Innkjøpssjefen beskrev denne saken som svært krevende, og kommunen
ble også saksøkt fordi den stoppet deler av kontrakten. Selv om saken var komplisert
og krevde mye ressurser, beskrev også innkjøpssjefen at den hadde ført til mye læring
i organisasjonen:
Vi kan jo tenke at denne saken den har vi brukt mye tid på, men samtidig har vi
også bygget oss mye kompetanse på den, som jeg også håper at andre kan ha nytte
av. (Innkjøpssjef, Bergen kommune)
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På spørsmål om hvilke områder som var spesielt utsatte for arbeidslivskriminalitet, pekte
innkjøpssjefen på at det særlig var de tjenesteintensive områdene som var utfordrende;
vikarbransjen, renhold og vaskeri ble særlig omtalt som problemområder, siden dette
var områder hvor man raskt kan leie inn arbeidskraft.
Kemnerkontoret i Bergen

Kemnerkontoret har en todelt rolle, hvor de har både statlige og kommunale opp
gaver. De statlige oppgavene er knyttet til skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll.
De kontrollerer blant annet at arbeidsgivere gjennomfører skattetrekk og innbetaler
arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser.
Hvilke kommunale oppgaver som er lagt til kemnerkontoret, kan variere fra kommune
til kommune. I Bergen har kemnerkontoret blant annet ansvar for kommunens inn
fordring av eiendomsskatt, kommunale avgifter og øvrige kommunale krav. Kemneren
er administrativt underlagt kommunene, men er faglig underlagt skatteetaten når det
gjelder skatt og arbeidsgiverkontroll.
Arbeidsgiverkontrollen er den delen av kemnerens oppgaver som i størst grad knytter
seg til problemstillinger rundt arbeidslivskriminalitet. Kemneren i Bergen beskriver
arbeidet med arbeidsgiverkontroll som todelt. For det første driver de med informa
sjonsarbeid og kursing overfor arbeidsgivere slik at de lærer å gjøre ting riktig. For det
andre driver de med kontrollvirksomhet og tilsyn for å avdekke mangler og brudd på
lover og regelverk. Kontroll- og tilsynsaktiviteten kan være i form av dokumentgjen
nomganger, men de gjør også tilsyn ute hos arbeidsgiverne. En del av tilsynene er i
tillegg uanmeldt. Kemneren beskriver dette på følgende måte:
Vi gjør tilsyn både via rene dokumenter og ved å komme ut til arbeidsgiveren. Vi
gjør også personallistekontroller. Da er vi på døra og sjekker hvem som virkelig er
der, og sjekker det mot de listene de skal føre, og ser at det stemmer. Folk ville blitt
forskrekket om de visste hva som foregår rundt omkring i vaskehaller og liknende,
det er nesten moderne slavehandel. De bor der og spiser der, så det må en kraftsatsing
til for å få bukt med dette her. (Kemneren i Bergen)
Kontrollavdelingen hos Kemneren i Bergen gjør også arbeidsgiverkontroll og gir
veiledning innen lønnsområdet for 28 kommuner i Hordaland. Dette samarbeidet
har pågått i mer enn ti år, og de andre kommunene kjøper det som en tjeneste. Det er
avsatt seks årsverk til dette arbeidet. Kemneren i Bergen beskriver at motivasjonen for
samarbeidet er at de andre kommunene ser at de får for små fagmiljøer hver for seg,
og at de da har valgt et samarbeid med kemnerkontoret i Bergen.

55

Etat for utbygging

Etat for utbygging i Bergen kommune har ansvar for gjennomføring av nybygg og større
ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Etaten er en av Bergens største utbyggere
og står for utbygging av blant annet barnehager, skoler, sykehjem, idrettsarenaer og
kulturbygg. Utbyggingsprosjektene utføres på bestilling fra og i samråd med de ulike
byrådsavdelingene. Det er ansatt 30 personer i etaten, hovedsakelig prosjektledere,
innkjøpere og jurister. Etaten har byggherreansvaret i utbyggingsprosjekter. Innkjøps
avdelingen yter bistand ved behov, men i hovedsak håndterer Etat for utbygging alle
kontrakter selv. Etaten ble til som følge av en omorganisering i 2012, hvor daværende
Bergen kommunale bygg (BKB) ble delt opp i Etat for eiendom, som står for forvalt
ning av eksisterende eiendomsmasse, og Etat for utbygging.
Leder for Etat for utbygging beskriver innsatsen mot arbeidslivskriminalitet som
et forholdsvis nytt område. Informanten opplever kommunens tiltakspakke mot
arbeidslivskriminalitet som nødvendig, men forteller om utfordringer knyttet til den
konkrete gjennomføringen av tiltakene.
Vi er på leit etter form og farge. Fokuset kommer jo fra sentralt og politisk hold,
men det er ingen som har tenkt gjennom hvordan dette skal gjennomføres i detalj.
Det har blitt til at vi er overlatt til oss selv. (Leder, Etat for utbygging)
Informanten opplever at arbeidet med å forhindre arbeidslivskriminalitet foreløpig ikke
er koordinert godt nok innad i kommunen. Dersom det avdekkes et avvik i et prosjekt,
er det ifølge informanten uklart hvem som skal varsles, og hvem som har ansvar for å
følge opp saken. Et annet spørsmål er hvor utstrakt kommunens kontrollvirksomhet
med leverandører bør og skal være. Per i dag ber etaten jevnlig om skriftlig dokumenta
sjon fra kontraktspartene i form av egenerklæringer og liknende underveis i prosjekter,
men har foreløpig ikke utført kontroller på byggeplasser. Slike stedlige kontroller vil
bli utført på sikt, ifølge leder for Etat for utbygging, da utbyggingsprosjektene hvor
tiltakspakken fra 2014 er tatt i bruk, foreløpig ikke har nådd selve byggefasen. I skri
vende stund er det derfor vanskelig å si noe om effekten av tiltakene, ifølge informanten.
Det samme gjelder innføringen av begrensningene i leverandørkjeden, med maks to
ledd under hovedleverandøren.
Etaten har foreløpig ikke avdekket alvorlige tilfeller av arbeidslivskriminalitet, men
beskriver byggebransjen som utsatt, spesielt i forbindelse med innleie av utenlandske
arbeidstakere. Den høye andelen utenlandske arbeidstakere i byggebransjen trekkes
fram som en utfordring, også med tanke på kommunikasjon med leverandører:
Det er jo snart bare polakker som er i bransjen. I det største prosjektet vi har hatt,
utbygging av en svømmearena, hadde vi på det meste to polske tolker på heltid, for
å kommunisere ordentlig med underleverandørene. Det illustrerer litt hvordan
byggebransjen har blitt. (Leder, Etat for utbygging)
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Leder for Etat for utbygging trekker også fram byggefeil og mangler som et stort
problem. Han forteller at den siste tiden har 10 prosent av prosjektene endt i retten
som følge av dette. Det stadige søkelyset på byggefeil oppleves delvis også å gå på
bekostning av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.
Jeg får stadig vekk eksempler på at entreprenører møter med advokat i byggemøtene.
Da er det jo ikke faget som står i fokus, men jusen. (Leder, Etat for utbygging)
Etat for utbygging har ingen formaliserte samarbeid med andre statlige etater som
Arbeidstilsynet, skatteetaten eller politiet. Det samarbeides kun i eventuelle enkeltsaker.
Etaten deltar derimot i KS Storbynettverk, hvor landets ti største utbyggerkommuner
møtes to ganger årlig for erfaringsutveksling. Leder for Etat for utbygging peker på
at kommunene i storbynettverket i større grad kan benytte sin markedsmakt i byg
gebransjen i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Samarbeid og erfaringer med andre kommuner
og statlige etater
Innkjøpssamarbeid

Innkjøpsavdelingen i Bergen kommune drifter et regionalt innkjøpssamarbeid. Det er
snaut 20 andre kommuner som er med i dette samarbeidet. I tillegg er det noen statlige
etater som er med. I bunn for dette samarbeidet ligger det en avtale mellom de enkelte
deltakerne i samarbeidet og Bergen kommune. Deltakerne må betale for medlemskapet.
Hver gang Bergen kommune går ut med en innkjøpskonkurranse, har de andre delta
kerne mulighet til å melde fra om de vil være med på dette innkjøpet. De kommunene
som ønsker å være med, gir da en skriftlig fullmakt til innkjøpsavdelingen i Bergen
med spesifisert volum og om det er spesielle forhold det må tas hensyn til. Når selve
avtalen med leverandøren inngås, er denne med innkjøpsavdelingen i B
 ergen og ikke
direkte med de andre kommunene som er med i det aktuelle innkjøpet. I forbindelse
med innkjøpssamarbeidet har Difi bistått i et prosjekt for å få flest mulig av samar
beidspartnerne i innkjøpssamarbeidet over på e-handel. Når en kommune er inne på
e-handel, får de direkte tilgang til de avtalene de er med på. I tillegg til selve innkjøps
samarbeidet har de kompetansedeling mellom deltakerne. Når innkjøpsavdelingen i
Bergen for eksempel nå skal ha en egen fagdag med Arbeidstilsynet der temaet skal
være lønns- og arbeidsvilkår, blir de andre kommunene invitert til å delta.
Å delta i et innkjøpssamarbeid kan være motivert ut fra ulike hensyn, både det å gå
sammen for å få en best mulig pris og det at det sparer ressurser i forhold til om hver
enkelt kommune skulle foreta innkjøpet på egen hånd. Samtidig var innkjøpssjefen i
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Bergen opptatt av at for mange mindre kommuner ville det være vanskelig å ha oversikt
over alle deler av et relativt komplekst regelverk for offentlige innkjøp:
Vi er nok blant de største innkjøpssamarbeidene i landet. Det blir nesten helt
umulig å sitte i en liten kommune og gjøre alt lovlig samtidig som man skal ha på
plass en stor bredde i innkjøpene, alt fra skolebøker til legemidler. (Innkjøpssjef,
Bergen kommune)
Samlokalisert enhet mot arbeidslivskriminalitet i Bergen

Samlokalisert enhet mot arbeidslivskriminalitet i Bergen (a-krimenheten i Bergen)
ble opprettet som et pilotprosjekt i januar 2014. Deltakerne i pilotprosjektet var
Arbeidstilsynet, skatteetaten og Kemneren i Bergen. Etter hvert har også politiet og
NAV kommet med i samarbeidet. Arbeidstilsynet er vertsinstitusjon. Kontoret var
på intervjutidspunktet midt i en omorganisering. Til å begynne med var det kun
Arbeidstilsynet og skatteetaten, i tillegg til koordinatoren for kontoret, som hadde
faste arbeidsdager ved kontoret. Kemner og NAV har tidligere også hatt bemanning
på kontoret en dag i uken. Etter omorganiseringene skal alle etatene sitte samlokalisert
tre dager i uken fra mandag til onsdag. Som nevnt over har også Bergen kommunen
styrket kemnerkontorets tilstedeværelse ved a-krimenheten gjennom å øke antall stil
lingshjemler øremerket dette arbeidet til tre hjemler. Koordinator for kontoret beskriver
at de fem etatene i fellesskap har prioritert de oppgavene de skal ta tak i:
Vi er fem etater, gjennomføringsmessig får vi inn tips og ulike typer informasjon.
Så går vi gjennom dette på et tipsmøte og legger en plan ut fra det vi har fått inn.
Da vurderer vi hvem som skal følge opp, hva som skal følges opp, og hva som er
hensikten og målet med oppfølgingen. Da er NAV, kemner, Arbeidstilsynet, Skatt
og politiet involvert. (Koordinator, samordnet enhet mot arbeidslivskriminalitet
i Bergen)
I tillegg til de samlokaliserte enhetene samarbeider a-krimenheten med andre statlige
og kommunale myndigheter. De kommunale samarbeidspunktene, utover kemneren,
har vært brannvesen, byggesaksavdelingen og kontoret for skjenkesaker. I tillegg har
de samarbeidet med Mattilsynet og Tolletaten.
Koordinator for a-krimenheten beskriver at samarbeid med byggesaksavdelingen i
Bergen kommune i del tilfeller kan være nyttig. Særlig kan byggesaksavdelingen stoppe
byggeprosjekter dersom det mangler tilstrekkelige tillatelser fra dem. Koordinatoren
beskriver dette slik:
Innenfor bygg vil vi typisk finne en byggesak der det er gjort store fasadeendringer,
innvendig arbeid som er søknadspliktig osv. Når vi finner useriøse eller kriminelle
som har gjort arbeidet så vil vi kunne ha en sak for byggesaksavdelingen hvor de kan
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stanse arbeidet. De kan stoppe arbeidet om det ikke er søkt om endring. Vi hadde
en sak nå der det var ulovlig arbeidskraft og mest sannsynlig svart arbeid. Det ikke
er sikkert at vi kan sanksjonere effektivt samme dag mot aktøren, men om kommu
nen stanser hele prosjektet så er det lettere. (Koordinator a-krimenheten i Bergen)
Samarbeid med byggesaksavdelingen kan med andre ord gi tilgang til en del sanksjons
midler i tillegg til det de samarbeidende etatene selv har tilgang til. I de tilfellene der
man finner at det i tillegg til andre uregelmessigheter mangler tilstrekkelig godkjenning
fra byggesaksavdelingen, kan kommunen sette en effektiv stopper for hele prosjektet.
Samarbeidet med brannetaten beskrives som mer sporadisk, men de har hatt noe
samarbeid med dem når de har sett på innkvartering av utenlandske arbeidstakere. De
har også meldt fra til brannetaten når de har ført tilsyn i restaurantbransjen. Koordina
toren beskriver at brannetaten tar affære når de melder fra om forhold de mener de bør
se nærmer på, men at brannetaten nok ikke er så mye ute og kontrollerer på egen hånd.
Man kunne tenkt seg at de statlige etatene som er samlokaliserte i a-krimenheten,
gikk på felles tilsyn både med andre statlige etater og de kommunale etatene. Koordi
natoren beskriver imidlertid en situasjon der det er begrenset hvor mange etater som
kan være ute på aksjoner samtidig:
En utfordring er at når vi er fem kanskje seks etater ute, er det nesten ikke plass til
oss en del steder. Så til de andre etatene [de som ikke er med i a-krimenheten] har
vi mer sagt at vi gir dere informasjon, kanskje tar bilder og gir dere det i etterkant.
Det kan bli litt mye å holde styr på om vi blir for mange, både for oss og for inne
haveren. (Koordinator, a-krimenheten i Bergen)
Samarbeid med kommunale enheter har også for a-krimenheten noen begrensninger
i den forstand at a-krimenheten har hele Hordaland som nedslagsfelt, mens den kom
munale myndigheten stopper ved kommunegrensen. Dette gjelder også for Kemneren
i Bergen som er en av de samlokaliserte etatene:
Det skaper litt utfordringer at kemnerkontoret kun kan gå ut i Bergen. Så da må
jeg koordinere alle andre kemnere i Hordaland. Det blir en hemsko at de ikke kan
gjøre kontroller utenfor Bergen. (Koordinator, a-krimenheten i Bergen)
A-krimenheten beskriver også at det kan være vanskelig for kommunene å drive etter
kontroll på sine prosjekter, da særlig knyttet til kontroller av lønns- og arbeidsvilkår,
som kan være komplisert å kontrollere:
Oppfølging og kontrollen av at kontraktene overholdes er nok litt vanskelig, de
(kommunene) vet ikke helt hva de skal gjøre og se etter. Sosial dumping er veldig
vanskelig å avdekke. Vi (A-krimenheten)har hatt saker der vi har gått gjennom
masse materiale, men mange er jo flinke til å skjule det og de blir flinkere og flinkere
desto flinkere vi blir […] I mange tilfelle vil de kunne etterspørre dokumentasjon,
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men på sosialdumping vil de fort få utfordringer med avdekke det. (Koordinator,
a-krimenheten Bergen)
Det er innledet et samarbeid mellom a-krimenheten og de andre kommunene i
innkjøpssamarbeidet som Bergen kommune koordinerer, om kontroll av lønns- og
arbeidsvilkår. Planen her er at kommunene skal gjøre etterkontroller, enten som ren
dokumentgjennomgang eller som besøk ute på prosjektene. I etterkant av disse kon
trollene skal de gå gjennom dette sammen med a-krimenheten og eventuelt gå ut på
kontroll sammen der de har mistanke om at noe er galt.
Generelt beskriver koordinatoren for a-krimenheten at engasjementet rundt
arbeidslivskriminalitet fra kommunens side har vært økende de siste årene, både
når det gjelder innkjøp, uteliv og byggesaker. Han mener også at de selv må være litt
«ydmyke» når det gjelder hvor mye de klarer å ivareta henvendelser fra kommunen og
andre instanser. Men han mener at samarbeidet med kommunene har blitt vesentlige
bedre enn det var da a-krimenheten startet opp.

Uteliv og servering
I bergenscaset hadde vi et særlig søkelys på serverings- og utelivsnæringen siden dette
er et område der man over tid har avdekket en del arbeidslivskriminalitet, særlig knyt
tet til de store byene. Kommunene har ansvaret for bevilling av både alkoholservering
og servering uten alkohol. Alkoholloven regulerer servering og salg av alkohol, mens
serveringsloven regulerer matslag uten alkohol. Kontrollreguleringen er imidlertid ulik
for serveringssteder med og uten alkoholservering. Alkoholloven angir at kommunen
skal kontrollere serveringssteder med alkohol. For serveringssteder som driver etter
serveringsloven uten alkoholservering, kan kommunen kontrollere. Ifølge leder for
skjenkekontoret i Bergen har det ikke vært praktisert kontroller av rene serveringssteder
uten alkoholservering fra kommunens side.
Både i intervjuene med finansbyråden, kemneren, a-krimenheten og kontoret for
skjenkesaker blir servering og uteliv ansett å være en problembransje. A-krimenheten
har også koordinert en egen aksjon i serveringsbransjen i Bergen, som involverte både
kontoret for skjenkesaker og Mattilsynet. Resultatet av aksjonen ble at 19 steder ble
stengt, i hovedsak fordi de ikke hadde serveringsbevilling. Årsaken til at man prioriterte
serveringssteder, altså de uten skjenkebevilling, var at det var der man anså problemet
med arbeidslivskriminalitet å være størst. Siden det ikke har vært praktisert kontroller
etter serveringsloven fra kommunes side, var det ifølge lederen for kontoret for skjen
kesaker mange gatekjøkken og liknende som drev ulovlig uten bevilling. Lederen for
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a-krimenheten i Bergen beskrev også at serveringsbransjen var mer utsatt for arbeids
livskriminalitet enn de som drev med alkoholservering:
«For vår del er skjenking mindre aktuelt, de som er vårt «klientell» har serverings
bevilling. De som har høyest risiko er typisk gatekjøkken og mindre serveringsste
der.» (koordinator, a-krimenheten i Bergen)
Lederen for skjenkekontoret var opptatt av at for kommunen var det vanskelig å stenge
serveringssteder som ikke hadde tillatelse til å drive etter serveringsloven. Kommunen
kan drive kontroll, men det er politiet som må fatte vedtak om stenging. Han beskrev
at politiet i liten grad hadde kapasitet til å følge dette opp. Han beskrev dette slik:
Det er kommunen som skal føre kontroll, men kommunen kan ikke stenge, det
er det politiet som gjør. Men de blir jo ikke stengt, for politiet har ikke kapasitet
til å stenge dem. Det som hefter, er at politiet ikke har en jurist som kan skrive
stengingsvedtak. Og da må de ha mer ressurser, de gjør det mye vanskeligere enn
det trenger å være. Poenget er at det står i serveringsloven at du må ha bevilling
for å drive. Du trenger ikke en politiadvokat i dagevis for å finne ut det. (Leder,
Kontoret for skjenkesaker)
Lederen for skjenkekontoret beskrev også at han etter aksjonen som medførte stenging
av 19 serveringssteder, ble kontaktet av flere innehavere i bransjen som satte pris på
aksjonene siden de som drev ulovlig, gjorde konkurransevilkårene for de som drev
lovlig, vanskelig:
Da ringte det til meg mange aktører i serveringsbransjen, også utenlandske, som
var kjempeglade. De sa: «Endelig, jeg må selge min kebab for 90 kroner, mens han
kjeltringen ved siden av meg, han selger den for 50. Men jeg må ha regnskapsfører
og revisor. Jeg har flere utgifter.» Det går jo på at alle skal ha like konkurransevilkår.
(Leder, Kontoret for skjenkesaker)
Selv om den koordinerte aksjonen mot serveringssteder ble oppfattet å være en suksess,
pekte både lederen for kontoret for skjenkesaker og koordinatoren for a-krimenheten
på at det var en del koordineringsproblemer mellom de offentlige etatene som driver
kontrollvirksomhet på dette området. Særlig påpekte de at Mattilsynets smilefjesord
ning, som skal informere forbrukerne om hygienen på et spisested, framsto som pro
blematisk. Lederen for kontoret for skjenkesaker og koordinatoren for a-krimenheten
formulerte det slik:
Mattilsynet, de henger opp smileys på steder som ikke har lov til å drive engang.
Det er nesten sånn at man blir lurt til å tro at her er alt i orden. Men de kan jo gå
på slavekontrakter der, og mange har ikke en gang oppholdstillatelse og driver i et
lokale som er regulert til boligformål.(Leder for kontoret for skjenkesaker)
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Selv om de har hatt trøbbel med smiley-kampanjen, har de vært veldig engasjerte
og veldig på og har kastet seg rundt for å være med på våre aksjoner, til tross for
liten kapasitet til kontroll. Det er problematisk at de har «godkjent» steder som
ikke har lov til å drive. Det er jo et myndighetsstempel på at dette er et ok sted.
(Koordinator, a-krimenheten i Bergen)
Hovedproblemet som både lederen for kontoret for skjenkesaker og koordinatoren for
a-krimenheten påpeker, er at når resultatet av en kontroll fra Mattilsynet ble hengt opp
ved inngangen, ville et smilefjes fra en offentlig instans indikere at stedet drev lovlig og
etter reglene, når det egentlig kun er kontrollert for matsikkerhet.
Både Kemneren i Bergen og finansbyråden var også skeptiske til regjeringens
forslag om opphevelse av serveringsloven. De mente begge at en opphevelse av denne
lovgivningen ville medføre at de mistet et verktøy for å bekjempe de som driver ulovlig
i denne delen av bransjen:
Forslaget om fjerning av serveringsloven som nå nettopp kom, er helt horribelt med
tanke på at du mister et verktøy. Vi kommer til å måtte slippe de vi vet opererer
ulovlig og useriøst. (Finansbyråden i Bergen)
Nå er jo serveringsbevillingen foreslått opphevet, og det er jo ikke noen god idé.
Da mister vi et sanksjonsmiddel, det burde egentlig gått motsatt vei. (Kemneren
i Bergen)
KS har også i sitt høringsnotat vært negative til regjeringens forslag om å oppheve
serveringsloven. KS anbefaler isteden, i tråd med bransjeprogrammet for utelivs
anbefaling, at det burde utarbeides «en felles lov som regulerer anvendelsesområdet
til både serveringsloven og alkoholloven – altså en regulering av serveringsnæringen
som helhet»11. Det påpekes at en slik samordning vil gjøre det enklere å bekjempe
arbeidslivskriminalitet ved at det vil gis bedre mulighet for kontroll og oversikt over
bransjen samlet sett.

KS' rolle i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet
De kommunale informantene ble spurt om hvilken rolle KS spiller og kunne spille i
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Verken finansbyråden, innkjøpssjefen eller kemne
ren kunne se at KS hadde spilt noen vesentlig rolle i deres arbeid mot arbeidslivskrimi
nalitet. Finansbyråden oppga at de hadde tett kontakt med KS på mange områder, men
Se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-om-opphevelse-av-lov-13.-juni-1997-nr.55-om-serveringsvirksomhet-serveringsloven---horing/id2477201/
11
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at på arbeidslivskriminalitetsområdet var det mer begrenset. Innkjøpssjefen tegnet det
samme bildet, de hadde kontakt med KS gjennom innkjøpsforum, men hun oppfattet
at det var begrenset med oppmerksomhet på arbeidslivskriminalitet der.
Kemneren var også opptatt av KS’ og kommunenes rolle i arbeidet mot arbeids
livskriminalitet. Han mente at kommunen og KS burde være sentrale aktører i dette
arbeidet, men at staten ikke hadde tatt dem skikkelig med på laget, noe han karakte
riserte som en svakhet ved innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Han formulerte det
på følgende måte:
Kommunene er ikke skikkelig med på laget når det gjelder arbeidsmarkedskrimi
nalitet. KS er med i SMSØ [samarbeid mot svart økonomi], men når det gjelder
arbeidsmarkedskriminalitet, får ikke KS være med. Finansdepartementet sier at
KS ikke kan forplikte kommunene økonomisk, men de kan jo gi sterke signaler.
Jeg synes det er et hinder for hele arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, for dette
må ses i sammenheng. Det staten tror, er jo at arbeidsmarkedskriminalitet foregår
i Oslo og litt i Bergen og andre større steder. Men det foregår andre steder også, og
da må du ha noen som er på stedet og kjenner forholdene, og det er jo kommunene
som er på hvert sted og kjenner forholdene. Sånn som det er nå, er det litt tilfeldig
hvordan det har blitt, i de store byene er jo kommunene med fordi vi har hatt
samarbeid bestandig, men mange andre steder er ikke kommunen med på dette
her. (Kemneren i Bergen)

Erfaringer med regjeringens handlingsplan
mot arbeidslivskriminalitet
De kommunale lederne hadde fått med seg regjeringens handlingsplan mot arbeids
livskriminalitet. Innkjøpssjefen var blant annet opptatt av at muligheten til å innhente
utvidet skatteattest var en viktig endring for deres del. Kemneren mente handlings
planen hadde mye positivt i seg, men var samtidig opptatt av at innsatsen mot arbeids
livskriminalitet, etter hans mening, fortsatt var for beskjeden. Han var også opptatt av
at folk neppe visste hvor stort omfanget av arbeidslivskriminalitet var, og dette måtte
synligjøres bedre. Han formulerte det slik:
Vi forholder oss til regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet. Men
det settes ikke nok trykk på det i forhold til omfanget. Vi må også synligjøre for
folk hva som foregår rundt beina på dem, for det er det ikke alle som vet rett og
slett. (Kemneren i Bergen)
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Vårt inntrykk var likevel at selve handlingsplanen ikke var noe kommunen forholdt seg
til jevnlig. Samtidig har vi sett at for eksempel de kommunale etatene hadde utbredt
samarbeid med a-krimenheten, som er ett av de sentrale elementene i regjeringens
handlingsplan. Byrådet hadde også økt den økonomiske rammen til kemneren slik at
de kunne styrke bemanningen i a-krimenheten.

Oppsummering
Bergen kommune har fra 2014 hatt en rekke tiltak for å motvirke brudd på bestem
melsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter de inngikk med eksterne leverandører.
De viktigste punktene var en revidering av kontraktsbestemmelsene om lønns- og
arbeidsvilkår, etablering av rutiner for kontroller av inngåtte kontrakter og en opplæ
ringsplan for ansatte som var involvert i kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i inngåtte
kontrakter. Det ble også vedtatt begrensninger i bruk av underleverandører i bygge- og
anleggskontrakter til maksimalt to nivåer under hovedentreprenøren.
Bergen kommune har en egen innkjøpsavdeling som er den overordnede fagenheten
for innkjøp i kommunen og omfatter både logistikk og regelverk for offentlige anskaf
felser. De er også den overordnede enheten for rammeavtaler for varer og tjenester.
De gir bistand til store innkjøp og kan være prosjektleder for selve innkjøpsprosessen
for underliggende enheter. Etter at innkjøpet er gjennomført, er det som regel den
kjøpende enheten som eier prosjektet. Innkjøpsavdelingen eier ikke avtaler på teknisk
sektor (samferdsel, store byggeprosjekter, vann og avløp etc.), men de har felles verktøy
og metodikk. Innkjøpsavdelingen har også ansvaret for etterkontroll av mange av de
inngåtte kontraktene med eksterne leverandører til kommunene. Teknisk sektor gjen
nomfører etterkontrollene av inngåtte kontrakter selv.
Innkjøpsavdelingen hadde også inngått en samarbeidsavtale med Kemneren i
Bergen om utvidet skatteattest for leverandører til Bergen kommune. Kravet om utvidet
skatteattest gjelder for bygg og anlegg, renhold, bemanningsbyråer og bilpleie. Krav
om utvidet skatteattest vil også gjelde for eventuelle underleverandører.
Både sjefen for innkjøpsavdelingen og Etat for utbygging beskriver også at det kan
være vanskelig for kommunene å drive etterkontroll på sine prosjekter. Det gjelder
særlig brudd på lønns- og arbeidsvilkår, som kan være svært komplisert å kontrollere.
Samlokalisert enhet mot arbeidslivskriminalitet i Bergen (a-krimenheten) ble opp
rettet i januar 2014. Bergen kommune deltar i a-krimenheten og har styrket kemner
kontorets tilstedeværelse ved a-krimenheten gjennom å øke antall stillingshjemler
øremerket dette arbeidet.
A-krimenheten har også etablert samarbeid med flere andre etater i kommunen,
blant annet med innkjøpsavdelingen for etterkontroll av inngåtte kontrakter. De
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samarbeider også med flere av kommunenes andre etater, blant annet kontoret for
skjenkesaker, byggesakskontoret og brannetaten. Generelt beskriver koordinatoren for
a-krimenheten at engasjementet rundt arbeidslivskriminalitet fra kommunens side har
vært økende de siste årene. Det gjelder både innkjøp, uteliv og byggesaker.
A-krimenheten har også koordinert en egen aksjon i serveringsbransjen i Bergen,
som involverte både Kontoret for skjenkesaker og Mattilsynet. Aksjonen medførte
flere stenginger av ulovlige serveringssteder.
Både lederen for Kontoret for skjenkesaker og koordinatoren for a-krimenheten
påpekte at det var en del koordineringsproblemer mellom de offentlige etatene som
driver kontrollvirksomhet på serveringsområdet. Særlig mente de at Mattilsynets smile
fjesordning, som informerer forbrukerne om hygienen på et spisested, framsto som
problematisk. Når resultatet av en kontroll fra Mattilsynet ble hengt opp ved inngan
gen med et smilefjes fra en offentlig instans, indikerte det at stedet drev lovlig og etter
reglene, mens det egentlig kun var kontrollert for matsikkerhet og ikke andre forhold.
Når det gjaldt uteliv og arbeidslivskriminalitet, ble serveringsbransjen oppfattet
å ha større problemer enn utesteder med skjenkeløyve. Både Kemneren i Bergen og
finansbyråden var skeptiske til regjeringens forslag om opphevelse av serveringsloven.
De mente begge at det ville medføre at de mistet et verktøy for å bekjempe de som
driver ulovlig i denne delen av bransjen.
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6 Sør-Trøndelag fylkeskommune

Dette kapittelet vil belyse hvordan en fylkeskommune samarbeider både med andre
fylkeskommuner og kommuner om valg av riktige leverandører. Sør-Trøndelag fylkes
kommune vedtok en egen innkjøpsstrategi allerede i 2006. En annen begrunnelse for
å velge dette fylket er at kommunene i Sør-Trøndelag ikke omfattet av breddeunder
søkelsen (se kapittel 3).
Sør-Trøndelag er landets femte største fylke, og har drøyt 313 000 innbyggere.
60 prosent bor i Trondheim kommune, og cirka 86 prosent bor i bo- og arbeidsmarkeds
regionen rundt byen. 1
Trondheim er fylkessenteret og sentrum for mange av fylkeskommunens aktivi
teter, som for eksempel vei og kollektivtjenester. Fylket har en næringsstruktur som
er relativt lik nasjonen som helhet. Trondheims posisjon innen forskning og høyere
utdanning gjør imidlertid at Sør-Trøndelag har signifikant høyere sysselsettingsandel
innenfor undervisning og forskning («teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift») enn
landsgjennomsnittet.
Som ellers i landet er det sterk vekst i byområdene, i tillegg til nettoinnvandring
fra utlandet, med Polen og Litauen som de landene flest innvandrere har bakgrunn
fra (SSB).
Flere av informantene poengterer at bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er noe
som både politisk ledelse og administrasjonen i fylkeskommunen har vært opptatt av
i mange år.

Fylkeskommunens arbeid mot arbeidslivskriminalitet
Gode rutiner for innkjøp anses som det mest sentrale grepet for å bekjempe arbeidslivs
kriminalitet. Målene for og organiseringen av fylkeskommunens innkjøp er beskrevet
i gjeldende innkjøpsstrategi. Her framkommer det at den overordnede målsettingen
for innkjøpsarbeidet i Sør-Trøndelag fylkeskommune er:

Nord- og Sør-Trøndelag er i en fusjonsprosess som følge av politisk vedtak om sammenslutning innen
januar 2018. I dette prosjektet har vi kun sett på Sør-Trøndelag fylkeskommune.

1
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«Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp skal være kvalitets-, miljø- og kostnads
effektive og bidra til å skape tillit til Sør-Trøndelag fylkeskommune som innkjøper.
Det skal legges til rette for innovative anskaffelser og bidra til innovative løsninger
som skaper tillit til Sør-Trøndelag (STFK) fylkeskommune som innkjøper.»
( Innkjøpsstrategi 2016–2020).
Fylkeskommunen etablerte allerede i 2006 den første innkjøpsstrategien. Den nyeste
innkjøpsstrategien gjelder for 2016–2020. Denne strategien styrer hvordan fylkeskom
munen gjør innkjøp, og hvilke forventninger fylkeskommunen har til sine leverandører.
Det at innkjøpene skjer i henhold til gjeldende lover og regler og med stor grad av
transparens og åpenhet, trekkes fram som viktig, også for næringsutviklingen i regionen
Det er særlig tre avdelinger som har ansvar for fylkeskommunens innkjøp og
følgelig også for oppfølging av strategien og fylkeskommunens arbeid med å bekjempe
arbeidslivskriminalitet. Dette er Jus- og innkjøpstjeneste, Samferdselsavdelingen og
Bygg- og eiendomstjenesten.
Innkjøpsstrategien viser til ni sentrale suksesskriterier og retningslinjer for
f ylkeskommunens arbeid med innkjøp, under hvert hovedpunkt er det spesifisert
flere tilhørende tiltak og strategier:2
1. STFKs innkjøp skal skje i henhold til gjeldende lov, forskrifter og egne politiske
og administrative vedtak.
2. Innkjøpsstrategien skal innenfor bygg og anlegg baseres på de felles seriøsitets
kravene som er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Bygge
næringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet og KS.
3. STFK skal ved alle anskaffelser innenfor bygg, anlegg og eiendom, ikt, samferdsel
(vei, transport m.m.) og andre områder med stort innovasjonspotensial vurdere
virksomhetens behov for innovative løsninger og gjennomføre anskaffelsene i
samsvar med dette. Alle i STFK skal se på innovasjon som en problemløser og som
et middel til bedre måloppnåelse.
4. Både STFK og leverandører skal være lojale mot inngåtte avtaler.
5. STFK skal ha god kvalitet i alle ledd i sine konkurranser.
6. Det skal legges vekt på å oppnå god konkurranse i den enkelte anskaffelse.
7. STFK skal ved planlegging og gjennomføring av enhver anskaffelse vektlegge miljøog samfunnsansvar. Unntak fra dette skal begrunnes særskilt.

Kun de ni hovedpunktene er gjengitt, tiltak og strategier for hvert enkelt punkt finnes her: http://
opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/228533
2
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8. Sør-Trøndelag fylkeskommunes arbeid med innkjøp skal være organisert med en
klar rolle- og ansvarsfordeling.
9. Økt økonomisk utbytte av de inngåtte fellesavtaler via økt avtalelojalitet.
10. Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp skal være resultat av en effektiv innkjøps
prosess.
Arbeidslivskriminalitet er som sådan ikke løftet fram som et eget satsingsområde i de ni
suksesskriteriene og retningslinjene i innkjøpsstrategien. Men i strategiene og tiltakene
er det flere elementer som kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det er blant
annet presisert at «alle anskaffelser skal være i samsvar med lovverk om arbeidsforhold
og gjeldende norske tariffavtaler om lønn- og arbeidsforhold». Under punkt 6 er det
også presisert at «ved relevante anskaffelser skal de ulike ILO-konvensjonene – etisk
handel og sosial dumping – ivaretas». Innkjøpsstrategien definerer også at innkjøp
innen bygg og anlegg skal baseres på de felles seriøsitetskravene som er utarbeidet av
Difi, Byggenæringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet og KS. I dette ligger det
også en begrensning på to underleverandører under hovedleverandør. Begrensningen
på antall underleverandører gjelder også på samferdselsfeltet.
Krav om at bruk av lærebedrifter har stått sentralt i diskusjonen om bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet. Fylkeskommunene har som eiere av videregående skoler ansvar
for å gi elever et utdanningstilbud og næringslivet tilgang på relevant kompetanse. I
Sør-Trøndelag er dette presisert i fylkeskommunens innkjøpsarbeid:
«Ved STFKs anskaffelser skal vi benytte de mulighetene lov og forskrift om
offentlige anskaffelser gir for å kreve bruk av lærlinger ved gjennomføringen av
en kontrakt.»
Jus- og innkjøpsavdelingen er tillagt et overordnet ansvar for innkjøp i fylkeskommunen,
og står for alle sentrale rammeavtaler. Den har også ansvar for å inngå fellesavtaler for
innkjøp av varer og tjenester med andre avdelinger og kommuner, samt at den bidrar
med juridisk og innkjøpsfaglig kompetanse og kvalitetssikring i andre avdelinger. Når
det gjelder større rammeavtaler, involveres brukerrepresentanter fra kommunene.
Jus- og innkjøpsavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet sine egne
maler til bruk ved innkjøp allerede tidlig på 2000-tallet. I perioden 2006–2010 var
utviklingen av innkjøpssamarbeid løftet fram som et særskilt satsingsområde. Dette
er noe mindre vektlagt i gjeldende strategi fordi samarbeidsrelasjonene er etablert, og
er dermed ikke nødvendigvis et uttrykk for endret praksis.
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Bygg: Gode rutiner og definerte krav

Bygg- og eiendomssjefen har ansvar for anskaffelser som gjelder nye investeringer i
bygg og anlegg i sektorene skoler, tannklinikker, samferdsel, egne kontor og annet. I
tillegg har avdelingen ansvar for anskaffelser som gjelder forvaltning, vedlikehold og
utvikling av eksisterende bygningsmasse, hvor det ikke foreligger sentrale rammeavtaler.
Avdelingen består av 30 ansatte og kjøper inn for om lag 400–500 millioner kroner
årlig. Avdelingen organiserer innkjøpsarbeidet slik at én person er ansvarlig for alle
deler av en anskaffelse og prosjektløpet.
Som omtalt er det spesifisert i fylkeskommunens innkjøpsstrategi for 2016–2020
(delmål 2) at innkjøp innen bygg og anlegg skal ta utgangspunkt i seriøsitetskravene
som er utarbeidet av Difi, BNL, Fellesforbundet og KS. Disse kravene har blant annet
til hensikt å utestenge useriøse og kriminelle aktører fra offentlige oppdrag. På dette
innkjøpsområdet foreligger det standardmaler og kvalitetssystemer som Bygg- og
eiendomstjenesten i fylkeskommunen tilpasser og utvikler til egen bruk. Det er blant
annet kontraktsfestet at det kun skal være to underleverandørledd under kontraktspart
(hovedleverandør).
Bygg- og eiendomssjefen peker på gode rutiner og definerte krav til leverandører som
positivt fordi dette tydelig signaliserer til leverandørene hvilke forventninger fylkes
kommunen har. Vedkommende er ikke kjent med tilfeller av arbeidslivskriminalitet
og føler seg relativt trygg på at leverandørene respekterer gjeldende lover og regler når
de tilbyr sine tjenester til fylkeskommunen.
Bygg- og eiendomssjefen opplyser at de selv i liten grad gjennomfører kontroller,
og at det er vanskelig når det gjelder lønnsforhold og liknende hos underleverandører.
De har imidlertid gjennomført kontroller de siste årene der de ber hovedkontraktspart
overlevere dokumentasjon på vegne av underleverandører. Bygg- og eiendomssjefen
sa følgende i intervjuet:
Å tro at man skal kunne gjøre en kritisk vurdering av lønnsslipper og så videre, er
å overvurdere evnen vår. Vi har gjennomført kontroller de siste årene hvor vi ber
kontraktspart overlevere dokumentasjon på vegne av alle ledd.
Ingen kjente problemer med arbeidslivskriminalitet i samferdsel

Samferdselsavdelingen skal etablere og følge opp avtaler som gjelder investeringer i nye
samferdselsanlegg og drift og vedlikehold av eksisterende anlegg. Videre har avdelingen
samme avtaleansvar innenfor tjenesteproduksjon på samferdselsområdet. Samferdsel
står for 1,3 milliarder på driftsbudsjettet og 4,7 milliarder på investeringsbudsjettet
til fylkeskommunen i budsjettet for 2017. Dette utgjør 35–40 prosent av fylkeskom
munens driftsutgifter og 70 prosent av investeringene på budsjettet.
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Samferdselsavdelingen driver bare i svært begrenset grad med innkjøp av nye veiprosjek
ter og kollektivtransport selv. Dette arbeidet er delegert. Innkjøp av kollektivtransport
tjenester er lagt til et eget selskap, AtB AS, som er heleid av fylkeskommunen. Statens
vegvesen står for utbygging av vei. Etter veiloven skal staten og fylkeskommunene
benytte samme veiadministrasjon på regionalt nivå, til henholdsvis riks- og fylkesvei
formål. Denne oppgaven er lagt til Statens vegvesen, og det er det samme regelverket
og de samme rutinene som brukes i prosjektene for fylkeskommunen som for staten.
Samferdselsavdelingen følger opp politiske vedtak ved å legge inn bestillinger.
Statens vegvesen har sitt eget innkjøpsreglement mens AtB skal følge fylkeskom
munens vedtatte innkjøpsreglement. Samferdselsavdelingen følger opp at arbeidet
gjennomføres, men ikke hvordan. Kontroll- og tilsynsansvaret er overlatt til AtB og
Statens vegvesen.
Virksomhetene er profesjonaliserte når det gjelder innkjøp, og har en sterk egen
interesse i å sikre at disse skjer i tråd med gjeldende regelverk. Kollektivtrafikktilbud,
og samferdsel for øvrig, er en svært viktig tjenesteproduksjon som innbyggerne er
avhengige av hver dag, og således er medieinteressen høy. Samferdselssjefen viste tiltro
til AtB og Statens vegvesen har gode rutiner:
Vi oppfatter ikke arbeidslivskriminalitet som et problem innen våre felt, og vi har
tiltro til AtBs og Statens vegvesens arbeid med å forebygge arbeidslivskriminalitet
gjennom sine innkjøp.
De innkjøpene som avdelingen har ansvar for, knytter seg primært til drift og ved
likehold av veier, samt noen eldre rammeavtaler for fergedrift. På samme måte som
for bygg og anlegg begrenses da antall underleverandører under hovedentreprenør til
to. Samferdselssjefen sier de har erfart en negativ sammenheng mellom antall leve
randørledd og hvilken grad av kontroll avdelingen har på tjenesteleveranser. Jo færre
ledd, jo enklere er det å holde oversikt over at tjenestene faktisk blir levert. Å redusere
arbeidslivskriminalitet er derfor ikke nødvendigvis en viktig motivasjon for å kreve få
ledd under hovedkontraktspart. Samferdselssjefen sa følgende i intervjuet:
Vi ser at det i noen tilfeller kan være en negativ sammenheng mellom antall ledd
[nivå underleverandører] og vår kontroll. Dette går på innsyn i avtaler med under
leverandører – herunder krav til kvalitet og betingelser. For eksempel er vinterdrift
av fylkesveiene en tjeneste som betyr mye for brukerne, og kvalitet på leveransen er
svært viktig. Jo færre underleverandører, jo enklere er det å formidle betydningen av
dette til de som faktisk utfører tjenesten – samt det å følge opp leveransen i forhold
til kontrakt. Dette er nok hovedgrunnen til at vi ønsker å begrense antall ledd av
underleverandører. Bekjemping av arbeidslivskriminalitet er selvsagt viktig, men
vi er ikke kjent med dette som en særskilt utfordring på vårt område.
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Anti-korrpusjonsprogram

Stabssjefen i AtB beskriver at selskapet legger stor vekt på at innkjøpene skal skje i tråd
med offentlig regelverk. De har også iverksatt en rekke egne initiativ for å redusere
arbeidslivskriminalitet, som et anti-korrupsjonsprogram for sine ansatte, pålegg om
etiske retningslinjer hos leverandørene og ansettelse av en complianceoffiser. Dette er
en person som arbeider med etikk og anti-korrupsjonsarbeid. For å forhindre venne
tjenester og korrupsjon blir arbeidsoppgavene i hvert enkelt innkjøp fordelt på flere
ansatte. AtB er medlem av en nasjonal forening kalt Kollektivtrafikkforeningen, som
også har et complianceforum. AtB spiller en sentral rolle i dette forumet fordi de anses
å ligge i front.
AtB har ikke avdekket noen saker tilknyttet arbeidslivskriminalitet, men følger
opp meldinger de får inn. De gjør ofte kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Pålegget
om etiske retningslinjer for leverandører er nytt, og derfor har det ikke så langt vært
hensiktsmessig å gjennomføre kontroll på dette området.
AtB mener at mye av grunnlaget for å bekjempe arbeidslivskriminalitet ligger i
anskaffelsesrutinene, noe som er gjengs oppfatning hos alle de informantene vi har
vært i kontakt med i forbindelse med dette caset.

Fylkeskommunens rolle som myndighetsutøver
Fylkeskommunen har en myndighetsrolle blant annet med ansvar for forvaltningen
av drosjeløyver. Denne gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport, og
det er fylkeskommunen som utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet i det
aktuelle distriktet. Som for andre bransjer er det viktig for fylkeskommunen at denne
næringen driver lovlig, og at næringsaktiviteten er transparent. Derfor har represen
tanter fra fylkeskommunen jevnlige møter med drosjesentralene og fører tilsyn med
alle som har drosjeløyve.
Fylkeskommunen har også et særlig ansvar for kulturfeltet, og leier inn arbeidskraft
til kulturarrangementer. Våre informanter peker på at de har opplevd at enkelte innen
for kulturområdet mangler rutiner når det gjelder forhold som selskapsregistrering,
kontrakter, og rutiner for innbetaling av skatt. Fylkeskommunen er imidlertid streng
på ikke å betale ut vederlag før formalitetene er på plass.
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Innkjøpssamarbeid med kommuner og andre fylker
Sør-Trøndelag samarbeider både med kommuner i fylket og med andre fylkeskom
muner om innkjøp. De seks nordligste fylkene har etablert et eget innkjøpssamarbeid,
kalt «Fylkeskommunene Nord». De som er med her, foruten Sør-Trøndelag, er Møre
og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
For kommunene i Sør-Trøndelag er det etablert en sentral innkjøpsordning, hvor
20 kommuner, 13 offentlige myndigheter og tre folkehøyskoler er tilsluttet. Dette
innebærer at de har tilgang på rammeavtaler fylkeskommunen inngår, og at det er
ønskelig at de ikke gjør egne innkjøp på områder det allerede eksisterer en avtale for.
Derfor følger Jus- og innkjøpsavdelingen opp partenes «lojalitet» til rammeavtalene.
«Fylkeskommunene Nord» inngår felles rammeavtaler med landsdekkende
leverandører innenfor vare- og tjenesteområder. I tillegg er samarbeidet en arena for
kompetanseheving for eksempel i form av kurs, seminarer og utveksling av erfaringer.
Dette gir viktig læring på tvers av fylkesgrensene og bidrar til mer effektive innkjøp.
Samtidig peker våre informanter på at samarbeid om innkjøp ikke alltid er hensikts
messig fordi det kan forstyrre konkurranseforholdene og føre til at færre og større be
drifter dominerer. Små og lokale aktører kan dermed få problemer med å slippe til. Det
kan også resultere i at produktene eller tjenestene ikke er tilpasset den enkeltes behov.
Fylkeskommunene samarbeider når de har felles behov, og det varierer også hvem
som samarbeider. Innkjøpssamarbeidet mellom fylkeskommuner er derfor ikke særlig
etablert og fast, utover samarbeid om det som er grenseoverskridende, som for eksempel
tilbud på transporttjenester.
Melhus kommune er en av «brukerne» i fylkeskommunens sentrale innkjøps
ordning og deltar i arbeidsgruppene som velger rammeavtaler. Kommunene som inngår
i samarbeidet, bidrar med fagpersoner til arbeidsgruppen innenfor det aktuelle fagfeltet
anskaffelsen dreier seg om (for eksempel IKT). Innkjøpssjefen til Melhus kommune
har følgende uttalelse om motivasjonen bak og fordelene ved samarbeidet:
Jo større volum, jo bedre priser. Vi er interessert i å få de seriøse aktørene som leve
randører. Det er jo en kvalitetssikring at Sør-Trøndelag fylkeskommune gjør dette
arbeidet. Arbeidet blir profesjonalisert. Vi har ikke egen innkjøper, så det ville vært
en stor kostnad for oss.
Både i casene og breddeundersøkelsen beskriver våre informanter at innkjøpssamar
beid i kommunesektoren ofte følger følgende mønster: Ved behov der leverandørene
befinner seg i fylket, foregår det samarbeid internt i fylket mellom fylkeskommunen
og kommunene. Når det gjelder grenseoverskridende behov, samarbeides det på tvers
av fylkeskommuner. På konsernnivå er rammeavtaler den vanligste anskaffelsestypen.
I forbindelse med anskaffelser der det ikke finnes lokale leverandører, for eksempel
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for fly og reise, samarbeider man med de kommunene som har de samme behovene,
uavhengig av hvor i landet.
Fylkeskommunen som kompetansesenter

Sør-Trøndelag fylkeskommune anses som et ressurs- og kompetansesenter for kommu
nene i regionen. Det er særlig Jus- og innkjøpsavdelingen som bistår mindre kommuner
med innkjøpsfaglig kompetanse. Noe av bakgrunnen for at fylkeskommunen har fått
denne rollen, er overføringen av sykehusene fra fylke til stat i 2002, noe som frigjorde
ressurser i administrasjonen.
At fylkeskommunen fungerer som en faglig ressurs og drivkraft på innkjøpsområ
det, er forankret i politisk ledelse i fylkeskommunen og i innkjøpsstrategien, og dette
gjenspeiles også på andre samfunnsområder (eksempelvis innovasjon og digitalisering).
Informantene viser til at andre fylkeskommuner bistår kommuner i sine fylker og andre
lokale offentlige myndigheter på samme vis, selv om arbeidsmetodikk og omfang kan
variere.
Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har også et innkjøpssam
arbeid, men dette begrenser seg til noen få vareområder. Jus- og innkjøpssjefen hevder
at Trondheim som storbykommune i mindre grad enn andre mindre kommuner har
behov for de verktøy og kompetanser som fylkeskommunen kan tilføre.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har tilgang på de to rammeavtalene for konsulent
bruk i forbindelse med offentlige anskaffelser som administreres av Oslo kommune (jf.
kapittel 3). Fylkeskommunen har ikke benyttet seg av disse per dags dato.
Fylkeskommunene samarbeider i liten grad med Arbeidstilsynet og andre statlige
aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Fylkeskommunen sitter som obser
vatør i a-krimenheten i Trondheim, men har ikke noen direkte rolle i arbeidet.

Utfordringer: tid, ressurser og kompetanse
Det er ingen av informantene som ser på arbeidslivskriminalitet som et stort problem
for fylket, eller som kjenner til større saker. Sør-Trøndelag var tidlig ute med å etablere
rutiner og strategier for sine innkjøp. Dette kan ha medvirket til at useriøse aktører er
blitt utestengt eller luket ut i innkjøpsprosessen i løpet av de siste ti årene.
Det erkjennes likevel at fylkeskommunen bør tar et særlig ansvar på dette området.
I likhet med det vi fant i breddeundersøkelsen (se kapittel 3), legger fylkeskommunen
hovedsakelig vekt på gode innkjøpsrutiner, det vil si å «velge riktig tilbyder», framfor
å drive kontroll.
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Hovedutfordringen er dermed, som det også påpekes fra Skien og Bergen, å avdekke
ulike former for lovbrudd ved hjelp av tilsyn og kontroll. Informantene mener at det
er spesielt vanskelig å kontrollere lønns- og arbeidsforhold hos underleverandører.
Hvordan finne et tilfredsstillende nivå på oppfølgingen? Og hva kreves av kompetanse
og ressurser?
Det som er utfordrende, er å følge opp overfor leverandørene våre. Det handler om
tid, ressurser og kompetanse (jus- og innkjøpssjef ).

Oppsummering
Sør-Trøndelag var tidlig ute med å profesjonalisere og formalisere innkjøpsrutiner.
Dette kan ha ført til at useriøse aktører ikke har sluppet til i like stor grad som de e llers
kunne ha gjort.
Gode rutiner for innkjøp anses som det viktigste tiltaket mot arbeidslivskriminalitet.
Signaleffekten av leverandørkrav vektlegges også.
I innkjøpsstrategien berøres arbeidslivskriminalitet indirekte gjennom punkter
for gode rutiner. Her står det at innkjøp innen bygg og anlegg skal baseres på de felles
seriøsitetskravene som er utarbeidet av Difi, Byggenæringens Landsforening (BNL),
Fellesforbundet og KS. I dette ligger en begrensning på to underleverandører under
hovedleverandør. Dette kravet praktiseres også for samferdsel.
Jus- og innkjøpstjenesten i Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet egne maler
til bruk ved innkjøp allerede tidlig på 2000-tallet, før Direktoratet for forvaltning og
IKT (Difi) begynte med dette.
Samferdselsavdelingen har satt ut bortimot alle anskaffelser til Statens vegvesen
og kollektivtrafikkselskapet AtB, som er heleid av fylkeskommunen. Ordningen med
«sams vegadministrasjon» innebærer at Statens vegvesen påtar seg oppgaver som dreier
seg om fylkesvei, på vegne av fylkeskommunene landet rundt, med egne regionale
kontor. Dermed gjøres innkjøp som dreier seg om fylkesveier, med samme rutiner som
for riksveier hos Statens vegvesen. Kollektivtrafikktilbud er en svært viktig tjeneste
produksjon som innbyggerne er avhengige av hver dag, og således er medieinteressen
høy. Dette fører til at AtB er svært nøye i sitt innkjøpsarbeid.
Ved at fylkeskommunen har regionalt ansvar for lærlingeordningen, legges det vekt
på bruk av lærlinger i anskaffelsene.
Ellers kan det trekkes paralleller mellom organiseringen og arbeidet til fylkeskom
munen og store bykommuner. Det er store administrasjoner med mye ressurser, og som
ofte bistår andre kommuner i regionen. Om lag 20 kommuner, 13 offentlige myndig
heter og tre folkehøyskoler i fylket er tilsluttet fylkeskommunens sentrale innkjøpsord
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ning. I tillegg til å forvalte innkjøpsordningen anses Sør-Trøndelag fylkeskommune
som et ressurs- og kompetansesenter for kommunene og andre myndigheter i regionen.
Det er særlig Jus- og innkjøpstjenesten som bistår mindre kommuner med innkjøpsfag
lig kompetanse. Bruken av innkjøpssamarbeid gjør innkjøpene mer profesjonalisert,
og man utnytter stordriftsfordeler ved samordning. Samtidig kan innkjøpssamarbeid
føre til at små, lokale aktører ikke slipper til, eller at produktene og tjenestene ikke er
tilpasset den enkeltes behov.
Fylkeskommunale samarbeid tas i bruk når flere fylker har felles behov. Hvem
som er med i samarbeidet, varierer etter hvem som har samme behov til samme tid.
Innkjøpssamarbeidet mellom de seks nordligste fylkeskommunene er derfor ikke sær
lig etablert og fast, utover samarbeid om grenseoverskridende anliggender, som for
eksempel transporttjenester.
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7 Oppsummerende drøfting

Hovedproblemstillingen for dette prosjektet er kommunenes arbeid mot arbeidslivs
kriminalitet. Kommunenes praksis og erfaringer på dette området er viet størst opp
merksomhet, men undersøkelsen knyttes også opp mot regjeringens handlingsplan mot
arbeidslivskriminalitet og samarbeid med andre offentlige kontrolletater. Rapporten
er basert på en breddestudie med intervjuer i et større antall kommuner og fylkeskom
muner for å få bredest mulig kunnskap (24 kommuner og fem fylkeskommuner). I
forlengelsen av breddestudien er det gjennomført casestudier i to kommuner og én
fylkeskommune for å få dybdeforståelse. I hvert av casene har vi intervjuet seks til åtte
informanter, i hovedsak ledere for ulike kommunale og fylkeskommunale etater, samt
en representant for politisk ledelse. I det følgende vil vi diskutere våre funn opp mot
problemstillingene i prosjektet.

Er arbeidslivskriminalitet på dagsordenen?
Dette temaet er kjempeviktig og spennende. Jeg håper flere skjønner hvor viktig
det er å bruke ressurser på arbeidslivskriminalitet. Hvis ikke, kan det undergrave
de seriøse aktørene. Det er viktig at vi alle tar et grep (kommentar i breddeunder
søkelsen).
En av problemstillingene i prosjektet har vært å kartlegge i hvilken grad bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet er satt på dagsordenen i kommuner og fylkeskommuner. Hva
kan forklare eventuelle variasjoner innad i sektoren?
Dette ble særlig kartlagt i breddeundersøkelsen, hvor vi fant at kommunenes innsats
mot arbeidslivskriminalitet først og fremst er knyttet til rollen som innkjøper av varer
og tjenester. Et sentralt element i dette arbeidet er det offentlige innkjøpsreglementet,
som også omfatter krav til lønns- og arbeidsvilkår for leverandører til kommunal sektor.
Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har i samarbeid med partene i renhold, bygg
og anlegg og store offentlige byggherrer utarbeidet veiledere om lønns- og arbeidsvilkår
i offentlige kontrakter. De inneholder forslag til kontrollpunkter og maler som kan
benyttes av alle som har ansvar for anskaffelser. Flere av kommunene viser til at de
benytter Difis veiledere for å motvirke arbeidslivskriminalitet.
77

Målet er å velge de rette leverandørene gjennom innkjøpsprosessene for slik å unngå
arbeidslivskriminalitet. I breddeundersøkelsen fant vi variasjon i hvilke tiltak kom
munene og fylkeskommunene har iverksatt for å oppfylle forskrift om lønns- og
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og hindre brudd på andre lover og regler. Tiltak
som gikk igjen var krav om bruk av lærlinger, bruk av utvidet skatteattest, begrensninger
i antall underleverandørledd og krav om e-faktura.
Kommunene og fylkeskommunene tar altså i bruk et bredt spekter av tiltak, men
som nevnt er disse i hovedsak av forebyggende karakter. Få trekker fram tiltak som er
ment til å styrke kommunenes kontroll- og tilsynsansvar. Og ingen vektlegger kom
munens rolle som samfunnsutviklings- og demokratiaktør.
I breddeundersøkelsen finner vi forskjeller mellom små kommuner på den ene siden
og større kommuner og fylkeskommuner på den andre. I de små kommunene ble det
påpekt at arbeidslivskriminalitet er et mindre problem, siden det er små og oversiktlige
forhold med god oversikt over de lokale leverandørene. I de store kommunene og fylkes
kommunene var oppmerksomheten om arbeidslivskriminalitet større. Dels skyldes det
at store kontrakter og større markeder gjør det vanskeligere å avdekke brudd på lover
og regler. Dels at de store kommunene har større administrative ressurser og mulighet
til spesialisering på innkjøpssiden, og derigjennom også bedre kontrollmuligheter. Så
kan man stille spørsmålet om små kommuner i mindre grad anser arbeidslivskrimina
litet som et problem fordi man har manglende informasjon om de faktiske forholdene.
Selv om det er variasjon mellom kommunene når det gjelder innsatsen mot arbeids
livskriminalitet, er det likevel rimelig ut fra våre data å fastslå at kommunene er opptatt
av tematikken. I hvilken grad temaet jevnlig er på dagsordenen, har sammenheng både
med kommunens størrelse og hvilke ressurser de har til rådighet.

Hindring av arbeidslivskriminalitet
i rollen som innkjøper
Vi er nok blant de største innkjøpssamarbeidene i landet. Det blir nesten helt u mulig
å sitte i en liten kommune og gjøre alt lovlig samtidig som man skal ha på plass en
stor bredde i innkjøpene, alt fra skolebøker til legemidler.
Dette sitatet fra en innkjøpssjef illustrerer utfordringer for mange kommuner. Og,
som vist i forrige avsnitt, er det først og fremst i rollen som innkjøper at kommuner
og fylkeskommuner følger opp sitt ansvar for å hindre arbeidslivskriminalitet. Sam
funnsmessig har dette svært stor betydning. Norske kommuner og fylkeskommuner
gjorde i 2015 innkjøp for hele 183 milliarder kroner.
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Kommunene er underlagt et omfattende regelverk for sine innkjøp. Både gjennom
internasjonale forpliktelser som Norge har sluttet seg til, som for eksempel EØSavtalen, og ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter. Fra
1. januar 2017 trådte en ny lov om offentlige anskaffelser i kraft. Bakgrunnen var tre
nye EU-direktiver: anskaffelsesdirektivet, forsyningsdirektivet og konsesjonsdirektivet,
som blant annet er ment å utvide mulighetene til å ta samfunnshensyn ved offentlige
anskaffelser. I det nye anskaffelsesregelverket er det blant annet et krav om at bedrifter
som leverer tjenester til det offentlige skal ha lærlinger. Kravet gjelder for bygg- og
anleggskontrakter og for tjenestekontrakter i bransjer med særlig behov for læreplas
ser. Den nye loven åpner også for begrensninger av antall ledd i leverandørkjeden i
bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet. Ved anskaffelser
av bygg- og anleggsarbeider og enkelte rengjøringstjenester pålegges oppdragsgiver å
kreve at leverandøren skal ha kun to ledd under seg i leverandørkjeden.
ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter er gjort gjel
dende gjennom forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Denne
forskriften gjelder således også for kommunale innkjøp innenfor angitte terskelverdier
(se kapittel 2). Hensikten er å sikre at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og
bygg- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere ikke har dårligere lønns- og
arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller lands
omfattende tariffavtaler. I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
kreves det også at oppdragsgiver skal kontrollere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår
overholdes.
I tillegg til det offentlige innkjøpsreglementet har vi sett at flere av kommunene,
uavhengig av lovendringer, har vedtatt retningslinjer for sine innkjøp, som kjedebe
grensninger og lærlingklausuler. Eksempelvis vedtok både Bergen og Skien kommune
allerede i 2014 kjedebegrensninger for prosjekter innenfor bygg og anlegg.
Vi kan ut fra våre data ikke si noe sikkert om og eventuelt hvordan kommunene sam
let oppfyller kravene som følger av lover og reguleringer med hensyn til innkjøp. Likevel
synes det å være enighet blant våre informanter i breddestudien om at kompetansen i
kommunene knyttet til offentlige anskaffelser har økt de senere år. I en undersøkelse fra
2012 (Alsos et al. 2012) fant man at to av tre kommuner hadde et innkjøpsreglement
som inkluderte bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos leverandører
og underleverandører. KMPG (2012) fant at et flertall av de kommunale lederne og
innkjøperne mente at kontraktene sikrer adgang til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår.
Samtidig fastslår Riksrevisjonens gjennomgang av myndighetenes arbeid mot sosial
dumping i 2016 at kommunene og statlige etater ikke etterlever regelverket i tilstrek
kelig grad. Blant annet påpeker Riksrevisjonen manglende rutiner og systemer for å
motvirke arbeidslivskriminalitet.
I breddestudien så vi at nesten samtlige kommuner inngikk i ett eller flere innkjøps
samarbeid. Det samme er tilfelle for casekommunene. Det er imidlertid stor variasjon
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i hvordan innkjøpssamarbeidene er organisert. De kan være både fylkeskommunale,
interkommunale/regionale og landsdekkende, og én kommune kan være med i flere
innkjøpsordninger. I de regionale samarbeidene er det ofte en av storkommunene som
sitter i førersetet, slik som vi har sett i Hordaland, der Bergen kommune administrerer
samarbeidet (se kapittel 5). I Hordaland så vi også at innkjøpssamarbeidet hadde som
mål å drive kompetansespredning mellom de deltakende kommunene, også med hensyn
til hvordan de best mulig kunne hindre arbeidslivskriminalitet. Gjennom breddunder
søkelsen finner vi holdepunkter for at innkjøpssamarbeid bidrar til å profesjonalisere
og effektivisere innkjøp, ved at de samarbeidende partene kan benytte felles maler,
IT-systemer og kompetanse.
I både casene og i breddeundersøkelsen blir det imidlertid påpekt at innkjøpssam
arbeid kan ha noen utfordringer. I Skien (se kapittel 4) ble det påpekt at innkjøps
samarbeidet hadde noen praktiske utfordringer. Særlig var dette knyttet til at flere av
de samarbeidende kommunene hadde vedtatt forskjellige krav til offentlige tilbydere.
Dette kunne føre til at tilbydere måtte forholde seg til flere ulike modeller i samme
konkurranse, noe som ble ansett å være uheldig. I breddeundersøkelsen ble det også
påpekt av en del kommuner at innkjøpssamarbeid kunne fungere som en «sovepute»
for å ta ansvar for egne innkjøp, og at man rent praktisk i liten grad benytter seg av
innkjøpssamarbeidets mulighet til å drive etterkontroll.
Selv om innkjøpssamarbeidene har ulike utfordringer og at det varierer hvordan
kommune utnytter dette samarbeidet, er det likevel rimelig å konkludere med at
dette gjør det enklere for kommuner og fylkeskommuner å etterfølge det offentlige
anbudsreglementet, inkludert kravene til lønns- og arbeidsvilkår. Slik sett kan innkjøps
samarbeidene også bidra til at kommunene hindrer arbeidslivskriminalitet. Som vi vil
komme inn på under, er det likevel klare utfordringer for kommunene når det gjelder
håndheving og kontroll av leverandørene

Hovedutfordringen for kommunene er etterkontroll
Oppfølging og kontrollen av at kontraktene overholdes er nok litt vanskelig, de
(kommunene) vet ikke helt hva de skal gjøre og se etter. Sosial dumping er veldig
vanskelig å avdekke. Vi (a-krimenheten) har hatt saker der vi har gått gjennom
masse materiale, men mange er jo flinke til å skjule det og de blir flinkere og flinkere
desto flinkere vi blir […]. I mange tilfeller vil de kunne etterspørre dokumentasjon,
men på sosial dumping vil de fort få utfordringer med å avdekke det. (Koordinator,
a-krimenheten Bergen)
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Den tredje hovedproblemstillingen er hvilke utfordringer kommunesektoren opplever
i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Som vi har sett over, begynner kommunene etter
hvert å få på plass kontrakter som skal sikre at leverandørene oppfyller kravene i det
offentlige innkjøpsreglementet.
I breddeundersøkelsen kommer det fram at kommunenes utfordringer først og
fremst handler om kompetanse og ressurser til å drive tilstrekkelig tilsyn og kontroll.
Informantene trekker fram at det er særlig vanskelig å kontrollere lønns- og arbeids
vilkår hos leverandører og underleverandører. Innkjøpssamarbeid gir i en del tilfeller
tilgang på eksterne miljøer som kan bistå dem i kontroll. Men siden denne tjenesten
koster penger, kan det være fristende å bruke midlene på andre presserende oppgaver.
Også i casene har vi sett at etterkontrollen av leverandørene er en utfordring. Igjen
er dette særlig knyttet til at det er krevende å kontrollere at forskriften om lønns- og
arbeidsvilkår blir oppfylt. I både Skien og i Sør-Trøndelag er det en erkjennelse av at
rutinene rundt innkjøp først og fremst er rettet inn mot å fullføre prosjekter til avtalt
tid og pris, og i noe mindre grad på kontroll av leverandørene. I Bergen har innkjøps
avdelingen vært opptatt av å bygge egen kompetanse på etterkontroll. Samtidig opplyses
det at dette arbeidet er svært ressurs- og tidkrevende. De må derfor prioritere hvilke
saker de skal gå inn i.
I Bergen intervjuet vi også koordinatoren for den samlokaliserte enheten mot
arbeidslivskriminalitet. Han beskrev at det kunne være problematisk for kommunene
å drive en effektiv kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Først og fremst fordi det er svært
vanskelig å avdekke brudd på dette området. A-krimenheten hadde selv hatt flere saker
på dette, noe som hadde krevd gjennomgåelse av store mengder materiale for å kunne
avdekke arbeidslivskriminalitet. Å etterspørre dokumentasjon fra leverandørene er
sjelden tilstrekkelig, siden de som brøt reglene på dette området var flinke til å skjule
det. Koordinatoren beskrev også at jo flinkere de selv ble til å kontrollere, jo flinkere
ble de kriminelle til å omgå kontrollen. I Hordaland hadde a-krimenheten innledet
et samarbeid om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår med kommunene i innkjøps
samarbeidet som Bergen kommune koordinerer. Tanken var at kommunene selv
skulle gjøre en etterkontroll i form av dokumentgjennomgang og eventuelt foreta
besøk ute på prosjektene. I etterkant av dette skulle de gå igjennom dette sammen
med a-krimenheten, og eventuelt gå ut på kontroll sammen der det var mistanke om
at noe var galt. På intervjutidspunktet var dette helt i oppstartfasen. Det er uansett et
eksempel på samarbeid mellom kommuner og offentlige tilsynsmyndigheter som kan
bidra til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.
I Skien mente kemneren at arbeidsgiverkontrollen som utføres av kemnerkontoret
kunne trekkes mer aktivt inn i kontrollvirksomheten til kommunen. I Bergen hadde de
inngått en avtale med kemneren som sikret kommunen fullmakt til å innhente utvidet
skatteattest for sine leverandører og eventuelle underleverandører. Selv om en utvidet
skatteattest ikke gir et fullstendig bilde av en leverandør, var man ved innkjøpsavde
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lingen i Bergen klare på at dette var god informasjon som også i en del tilfeller hadde
bidratt til å avdekke feil og mangler hos mulige leverandører.
Denne undersøkelsen viser tydelig at det er vesentlige utfordringer for kommunene
og fylkeskommunene med å drive kontroll av underleverandører for å avdekke og be
kjempe arbeidslivskriminalitet, da særlig brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Vi har flere
eksempler på at det forgår mye godt arbeid på dette området i kommunene gjennom
ulike innkjøpssamarbeid, samarbeid mellom kommunale og statlige etater og mellom
ulike etater i samme kommune. Likevel er det mye som tyder på at dette arbeidet fort
satt er i en tidlig fase. Selv om kommunene er store innkjøpere og mange av dem har
milliardomsetning i kjøp av varer og tjenester, vil ressurser til kontrollarbeidet innenfor
arbeidslivskriminalitetsområdet også måtte prioriteres opp mot de andre lovpålagte
oppgavene og tjenestene kommunen har overfor innbyggerne.

Hvilken rolle spiller regjeringens handlingsplan
mot arbeidslivskriminalitet?
Det staten tror, er jo at arbeidsmarkedskriminalitet foregår i Oslo og litt i Bergen
og andre større steder. Men det foregår andre steder også, og da må du ha noen
som er på stedet og kjenner forholdene, og det er jo kommunene som er på hvert
sted og kjenner forholdene. Sånn som det er nå, er det litt tilfeldig hvordan det har
blitt, i de store byene er jo kommunene med fordi vi har hatt samarbeid bestandig,
men mange andre steder er ikke kommunen med på dette her. (Kemneren i Bergen)
Solberg-regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet ble lansert i 2015. Denne
videreførte og styrket arbeidet fra de tidligere handlingsplanene mot sosial dumping
som ble gjennomført av Stoltenberg-regjeringen. Handlingsplanen mot arbeidslivskri
minalitet besto av flere tiltak med relevans for kommunesektoren. Det ble blant startet
et arbeid med å innføre hjemmel i regelverket for offentlige anskaffelser for å kunne
begrense antall kontraktsledd i utsatte bransjer (maks to ledd under hovedleveran
dør). Det ble også utarbeidet en veileder om beste praksis for etterlevelse av lønns- og
arbeidsvilkår i offentlig sektor, samtidig som det tverretatlige samarbeidet mellom
offentlige myndigheter ble styrket ved etableringen av flere såkalte a-krimgrupper i de
store byene. I Solberg-regjeringens strategi pekes det på at et styrket samarbeid mellom
flere offentlige etater er vesentlig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, både når det
gjelder operative kontroller og informasjonsdeling. Her spiller kommunene en viktig
rolle, via kemneren.
I breddundersøkelsen så vi at de fleste kommuner og fylkeskommuner mente at
arbeidslivskriminalitet har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Politikerne har blitt
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mer opptatt av temaet, men også i forvaltningen er det større bevissthet enn tidligere.
I breddeundersøkelsen var det få av informantene som pekte på handlingsplaner og
nasjonale strategier som pådrivere. Det kan likevel ikke utelukke at det er nettopp slike
politiske dokumenter som har spilt en medvirkende rolle til at arbeidslivskriminalitet
har fått økt oppmerksomhet, særlig fra den politiske ledelsen i kommunene.
Samtidig har vi sett i casene at kommunene har tatt i bruk flere av tiltakene i hand
lingsplanen mot arbeidslivskriminalitet. Bergen kommunes krav om at leverandørene
måtte gi fullmakt til at kommunen kunne innhente utvidet skatteattest fra sine leve
randører, er ett eksempel på dette.
I Bergen og Skien var det gjort politiske vedtak om begrensning av antall underle
verandører før det ble innført som en mulighet i det offentlige innkjøpsreglementet.
Erfaringen med kjedebegrensning i de to kommunene var foreløpig begrenset. Dette
skyldtes først og fremst at det ikke hadde blitt igangsatt større prosjekter, særlig innenfor
bygg, etter at vedtakene var innført. Ut fra vårt materiale er det dermed for tidlig å si
noe om hvordan slike begrensninger vil fungere for arbeidet mot arbeidslivskrimina
litet i kommunene.
Bergen har erfaring med en egen tverretatlig a-krimenhet. Vi så der at a-krimenheten
hadde flere samarbeidspunkter mot kommunen. Et eksempel var en større aksjon mot
serveringsbransjen, der de blant annet samarbeidet med kontoret for skjenkesaker.
Aksjonen førte til at mange serveringssteder ble stengt, serveringsbransjen (som driver
etter serveringsloven, dvs uten skjenking av alkohol) ble også ansett som å ha vesent
lig større problemer med arbeidslivskriminalitet enn det man så for skjenkestedene. I
Bergen var det dessuten en tydelig uttalt skepsis blant flere informanter til regjeringens
forslag om opphevelse av serveringsloven. De mente at det ville medføre at de mistet
et viktig verktøy for å bekjempe de som driver ulovlig i denne bransjen.
Som vist over, hadde også a-krimenheten og innkjøpsavdelingen et samarbeid
om etterkontroll av lønns- og arbeidsvilkår blant kommunale leverandører. Tanken
var at dette samarbeidet skulle omfatte de andre kommunene i innkjøpssamarbeidet
i Hordaland, som Bergen kommune administrerte. A-krimenheten hadde dessuten
samarbeidet med andre kommunale enheter i Bergen kommune, da særlig kontoret
for byggesaker og brannetaten. Koordinatoren for a-krimenheten mente at dette
samarbeidet i en del tilfeller ga enheten en utvidet mulighet til å stoppe useriøse og
kriminelle bedrifter, siden de kommunale etatene hadde noen sanksjonsmuligheter
som de selv ikke nødvendigvis hadde. Politisk hadde også byrådet styrket kemnerens
deltakelse i a-krimenheten ved å øke den økonomiske rammen til kemneren, slik at de
kunne avsette større personalressurser til enheten. Samtidig påpekte koordinatoren at
kemneren i Bergens deltakelse hadde noen begrensninger, siden kemneren ikke kunne
delta i aksjoner utenfor Bergens kommunegrense.
Til tross for at det var få av informantene i breddeundersøkelsen som direkte pekte
på handlingsplaner og nasjonale strategier som pådrivere for deres arbeid mot arbeids
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livskriminalitet, har casekommunene benyttet seg av flere av virkemidlene i regjeringens
handlingsplan. Men dette arbeidet i en tidlig og innledende fase, og det er for tidlig å
si hvordan ulike sentrale handlingsplaner og tiltak påvirker kommunens mulighet til
å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Hvilke ressurser og hvilken kompetanse kreves?
Det er kommunen som skal føre kontroll, men kommunen kan ikke stenge, det er
det politiet som gjør. Men de blir jo ikke stengt, for politiet har ikke kapasitet til å
stenge dem. […] Poenget er at det står i serveringsloven at du må ha bevilling for å
drive. Du trenger ikke en politiadvokat i dagevis for å finne ut det. (Leder, Kontoret
for skjenkesaker)
Dette prosjektet har vist at kommunens oppmerksomhet om arbeidet mot arbeids
livskriminalitet klart er satt på dagsorden. Vi har også i både breddeundersøkelsen og
i casene sett mange eksempler på konkret arbeid på dette området fra kommunes side.
Flere kommuner påpeker imidlertid et behov for bedre samarbeid mellom statlige
etater (inkludert politiet) og kommunene, blant annet for raskere å få tilgang til kjent
informasjon om potensielle leverandører. Det etterspørres også mer informasjon om
hvordan arbeidsmarkedet og den organiserte kriminaliteten utvikler seg, for å kunne
ligge i forkant av nye måter å bedrive arbeidslivskriminalitet på.
Samtidig er det også tydelig at hver enkelt kommune ikke kan gjøre dette arbeidet
alene. I breddeundersøkelsen trekker flere kommuner fram at det er behov for bedre
koordinering og samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner. Det blir påpekt
at det er behov for å unngå at kommuner sjekker de samme leverandørene. Innkjøps
samarbeid kan være ett bidrag i denne retningen. Men som vi har vist er det mange
ulike innkjøpssamarbeid, og informasjonsutvekslingen mellom disse er sannsynligvis
begrenset.
Flere av informantene mener også at kommunesektoren burde hatt en felles modell
med krav til leverandører. I Skien ble det blant annet vist til at det var problematisk
når de ulike kommunene i innkjøpssamarbeidet i Grenland hadde ulike krav som
leverandørene måtte forholde seg til i samme innkjøpskonkurranse. Leder for etat
for utbygging i Bergen beskriver også at man i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet er
«på leit etter form og farge». Fra politisk hold er oppmerksomheten om dette temaet
sterkt, både på statlig og lokalt nivå. Samtidig etterlyses det mer konkrete retningslinjer
for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres i det daglige arbeidet ute i de ulike kom
munale enhetene, slik at man ikke får følelsen av å «bli overlatt til seg selv».
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Undersøkelsen viser at det er krevende for kommunene å drive etterkontroll av leve
randørene. Det handler om både ressurser og kompetanse. Det er neppe sannsynlig at
samtlige norske kommuner og fylkeskommuner med underliggende etater kan opp
arbeide seg kompetanse og avsette ressurser til å kontrollere samtlige leverandører på de
ulike områdene de kjøper inn varer og tjenester. Skal kommunene komme lenger på vei
i dette arbeidet, er det behov for mer samarbeid på tvers av kommunegrenser og med
de ulike statlige kontrollinstansene. Innkjøpssamarbeidene kan være et utgangspunkt
for et slikt samarbeid.
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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
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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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NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016.
Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018.
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd4f61bba893409a9b715ee1971a0004/no/pdfs/no
u201820180006000dddpdfs.pdf

Signaler må ikke framstå som vedtak
Kommunal Rapport 12.03.2018

Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke
framstå som vedtak i møteboka.
Når det ikke foreligger noe formelt vedtak, bør det ikke brukes formuleringer i møteboka som
kan gi inntrykk av at man har truffet en selvstendig realitetsavgjørelse, sier jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL 1: En sak er oppført som orienteringssak på sakslista i formannskapet. I møtet
gis det en muntlig orientering og det åpnes for spørsmål og kommentarer, men det foretas
ingen votering. I møteboka blir det ført opp en «presisering» av et tidligere vedtak i
kommunestyret. Her er det altså formannskapet som «presiserer» kommunestyrets vedtak.
Er det greit?
SVAR: Nei, dette er en uheldig formulering. Når det ikke foreligger noe formelt vedtak i
formannskapet, bør det ikke brukes formuleringer som kan gi inntrykk av at man har truffet
en selvstendig realitetsavgjørelse i saken.
Det som har skjedd her, er åpenbart at når formannskapet har blitt orientert om
administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak, har medlemmene fått anledning til
å kommentere dette. Det som sies i tilknytning til en slik orientering, har ingen bindende kraft
overfor administrasjonen. Men hvis det framkommer synspunkter som administrasjonen
synes er fornuftige, og som det mener ser ut til å få tilslutning fra et flertall av de folkevalgte,
vil det selvsagt være naturlig å ta utgangspunkt i disse ved den videre oppfølging av
kommunestyrets vedtak.
Hvis ikke det fremmes forslag til formelt vedtak, skal det egentlig bare angis i møteboken at
formannskapet tok redegjørelsen «til orientering». Eventuelt skal det stå at formannskapet
tok redegjørelsen «til etterretning», hvis kommunestyrets vedtak setter bindende rammer for
formannskapets videre arbeid med samme saksforhold.
Men det er nok ikke usedvanlig at man noen ganger føyer inn noen ord der man
oppsummerer det som framtrer som det samlete formannskapets mening om saken. Det blir
da som et mer uformelt «styringssignal», uten direkte bindende kraft. Med andre ord som et
referat fra møtet. Men da må man være nøye på ikke å bruke formuleringer som kan gi
inntrykk av at det er truffet noe formelt vedtak i saken her.
SPØRSMÅL 2: Hvis organet ønsker å treffe en realitetsavgjørelse i en orienteringssak – hva
skal til for at denne blir gyldig?
SVAR: Den utsendte sakslisten er i utgangspunktet ramme for saksbehandlingen i møtet.
Når en sak er oppført på saklisten som «orienteringssak», betyr det at man ikke tar sikte på å
treffe noen form for realitetsvedtak om dette spørsmålet i det aktuelle møtet. Det kan da bare
fremmes forslag som går på den videre saksbehandlingen, f.eks. om spørsmål som
ønskes utredet eller avklart, og eventuelt om når man ønsker saken tilbake til videre
behandling.
Det folkevalgte organet kan også treffe særskilt vedtak om å «løfte opp» en slik
orienteringssak til realitetsbehandling, men det kan bare skje hvis ikke en tredel av organets
medlemmer, eller møtelederen, motsetter seg dette.

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Forslag til ny personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet, pressemelding 23.03.2018 Nr: 20 – 2018

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet
og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.
Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av informasjon om enkeltmennesker.
Da må vi sørge for å ivareta personvernet. Den nye loven gir et godt vern for den enkelte,
sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp).
Lovforslaget viderefører hovedprinsippene i den gjeldende personopplysningsloven, men
styrker personvernet på viktige punkter:
• Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om
samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan
personopplysningene skal brukes.
• Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle
inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er
behov for, skal slettes.
• Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
• Det innføres en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
• Den enkelte får rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
• Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på
en helautomatisert behandling av personopplysninger.
• Det vil blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene
Virksomhetene får et større ansvar for å ivareta personvernet, og må jobbe systematisk for å
sikre at personopplysningene behandles i tråd med regelverket, sier Sandberg.
Loven implementerer EUs personvernforordning, som skal sikre et felles
personvernregelverk i Europa. Også aktører utenfor EU vil bli omfattet av det europeiske
regelverket når de tilbyr varer og tjenester til personer i EU/EØS.
Loven vil settes i kraft når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til
innlemmingsbeslutning ligger for tiden til behandling i EU. Det er usikkert om loven vil settes i
kraft 25. mai 2018, da prosessen i EU vil kunne ta noe tid og med det forskyve ikraftsettingen
noe.

Sekretariatet redegjør - Stortingsvedtak vedr. funksjonelt skille i
energiloven
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
11/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
12/113 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalet - eventuell vurdering av saker
Saksutredning
Bakgrunn for saken er at sekretariatet ble bedt om å vurdere hvorvidt spørsmål vedrørende
krav om organisering av energiselskap, er noe som utvalget bør se nærmere på (se
vedlegg.)
Sekretariatet vil i denne saksutredning redegjøre kort for de aktuelle bestemmelsene.
Våren 2016 vedtok Stortinget endringer i energiloven. De nye bestemmelsene stiller krav om
selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og all annen virksomhet og trer i
kraft 1. januar 2021. Kravene vil da gjelde alle nettselskap, uavhengig av størrelse.
I forbindelse med lovendringen har olje- og energidepartementet bedt NVE utforme nye
forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille. Det tas sikte på at forslag til
forskriftsbestemmelser sendes ut på høring i 2018.
Bakgrunnen til lovendringen er å redusere risiko for kryss-subsidiering mellom
monopolvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet, samt å styrke nettselskapenes
nøytralitet. Nettvirksomhet er et naturlig monopol, og nettselskapenes kunder kan derfor ikke
selv velge nettselskap. Det er et særskilt behov for å beskytte kundene, slik at de ikke betaler
mer enn nødvendig for nettjenester.
Selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper
(selvstendige rettssubjekter) som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til
at nettselskap ikke kan eie enheter som driver med annen virksomhet. Med annen
virksomhet menes all virksomhet som ikke er nettvirksomhet. Nettselskap kan ikke eies av
enheter som driver med produksjon eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. Dette
betyr som regel at nettselskapet enten må være et frittstående selskap, eller være del av et
konsern med et tomt morselskap.
Funksjonelt skille innebærer at nettselskapets skal driftes uavhengig av annen virksomhet.
Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i
andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier
av nettselskapet har overordnet styring over de økonomiske rammene til nettforetaket, men
kan ellers ikke gi instrukser i den daglige driften av nettselskapet eller om utbygging eller
oppgradering av nettet.
Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille er hjemlet i energiloven §§ 4-6 og 4-7 og
gjelder i dag kun for nettselskap med over 100 000 nettkunder. Nye §§ 4-6 og 4-7 vil tre i
kraft 1.1.2021 og vil da omfatte alle nettselskap.
Stortinget behandlet 16.mars 2018 Representantforslag om endringer i energiloven § 4-7 om

krav om funksjonelt skille (se dokument 8:87 S (2017-2018), Innst. 180 S (2017-2018).
Stortinget fattet følgende vedtak:
·

·

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en lovendring som ivaretar de mindre
nettselskapene, og der det i kravet om funksjonelt skille legges til grunn at nettselskap
med under 30 000 abonnenter gis fritak.
Stortinget ber regjeringen gi nettselskap som drifter flere naturlige monopol i samme
selskap, unntak fra kravet om funksjonelt skille.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Stortingets vedtak medfører kun endring i lov og forskrift hva angår funksjonelt skille og ikke
selskapsmessig skille. Omorganisering av Orkdal Energi må derfor, etter hva sekretariatet
forstår, være gjennomført innen 2021.
Sekretariatets vurderinger er at stortingets siste vedtak ikke medfører at Orkdal Energi, eller
Orkdal kommune som eier, kan reversere omorganiseringen, hva angår kravet om
selpskapsmessig skille.
Da dette premisset faller bort, vil det etter sekretariats vurdering, ikke være hensiktsmessig å
vurdere hvorvidt det vil føre frem å søke departementet om tilbakeføring av kostnader
forbundet med omorganiseringen eller at Orkdal Kommune som eier, burde behandlet denne
saken annerledes.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må vurdere hvorvidt sekretariatets saksutredning medfører behov for videre
oppfølging eller om at redegjørelsen kan tas til orientering.

Fra:
Sendt:
Til:

Mads Løkeland <mads.loekeland@gmail.com>
3. april 2018 07:52
Roald Furuli; JoarRegnskap; johnnydanielsen@gmail.com; Torbjørn Brandt;
Vigdis Bye Olsen
Kontrollutvalet - eventuell vurdering av saker

Emne:
Hei, og vel overstått påske

Vi har sett litt på eit par saker; prosessen rundt nytt kulturhus og oppdeling av Orkdal Energi, og vi lurer
på om det er grunnlag for å sjå nærare på desse sakene, om det er noko for Kontrollutvalget å vurdere.
Beste helsing
Vigdis og Mads
Sak
Kulturhus

Orkdal Energi

Omtale
Formannskapet gjekk 20.03.18 einstemmig inn for samarbeid med Salvesen og Thams. Er det i
strid med regelverket for offentlege anskaffelser å ikkje gå breitt ut med anbodsinnbyding, slik at
også andre utbyggjarar kan melde interesse?
Regjeringa påla i 2016 alle energiselskap å dele opp verksemda si i nettselskap og energiselskap,
med frist 2021. Orkdal kommune kasta seg med ein gong på dette, og har allereie gjennomført ei
oppdeling i tre selskap på el-sida og to selskap i tillegg: Nettselskap: Orkdal Energi nett, Kraftsalg:
Orkdal Energi og Kraftproduksjon: Orkdal Energi produksjon. (Og i tillegg Orkdal Energi
fjernvarme og Orkdal Energi Holding) Denne omorganiseringa skal ha kosta rundt 3 millionar, og
drift av fleire små selskap på el-sida er vesentleg dyrare enn om dei var slått saman. No har
regjeringa nettopp vedteke at selskap med mindre enn 30.000 abonnentar slepp å dele opp nett og
energi likevel. Dermed var oppdelinga av Orkdal Energi unødvendig.
To spørsmål: 1.
Kvifor
kasta kommunen seg på den kostbare oppdelinga med ein gong, lenge før fristen, og mens det
enno var sterk debatt, og stor innsats frå Energi Norge mot at dette pålegget også skulle gjelde små
energiselskap? Er det grunnlag for å sjå på dette? 2.
Er det grunnlag for å sjå på om
kommunen bør vende seg til departementet og krevja tilbakebetalt kostnadane for oppdeling og
krevja betaling for kostnadar for eventuell ny samanslåing?

Sekretariatet redegjør - samarbeid mellom kommunen og det
private næringsliv, offentlige anskaffelser
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
12/113 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
Kontrollutvalet - eventuell vurdering av saker
Kontrollutvalgets vurdering av formannskapets vedtak
Saksutredning
Bakgrunn for saken er at sekretariatet ble bedt om å vurdere hvorvidt formannskapets vedtak
om samarbeid med Salvesen og Thams kan være i strid med regelverket for offentlege
anskaffelser (se vedlegg.)
Sekretariatet har i dette saksfremlegget ikke tatt konkret stilling til spørsmålet, se vedlegg
kontrollutvalet – eventuell vurdering av saker. For en konkret vurdering vises det til vedlagt
dokument, se Kontrollutvalgets vurdering av formannskapets vedtak. Det er i det videre kun
redegjort helt generelt og kort om kontrollutvalgets ansvar og plikter.
Kontrollutvalget er satt til å ivareta kommunens interesser. I tilfelle kommunen inngår
samarbeid som bryter med lovverket om offentlig anskaffelser kan kommunen ikke bare
risikere erstatningssøksmål, men også risikere å måtte betale erstatning i tilfelle kommunen
taper slike søksmål. Utvalget vil ikke ivareta sin lovpålagte oppgave om å beskytte
kommunens interesser om utvalget ikke vurderer hvorvidt et vedtak medfører en slik risiko.
I utgangspunktet skal kontrollutvalget være varsom med å legge seg bort i politiske vedtak,
men i tilfeller hvor et vedtak kan tenkes å bryte med gjeldende lover m.m. kan utvalget
oversende en betenking til kommunestyret, som da, på selvstendig grunnlag, må ta stilling til
saken.
Utvalget kan likevel ikke under noen omstendighet oppheve, endre eller kjenne et vedtak
ugyldig.
Sekretariatet vil orientere utvalget samt utarbeide ett eget dokument som vurderer konkret
hva formannskapets vedtak innebærer. Dokumentet vil bli ettersendt saksdokumentene og
vil bli publisert med øvrige sakspapirer.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget bør på bakgrunn av sekretariatets redegjørelse og vedlagt dokument vurdere
hvorvidt det er hensiktsmessig med videre oppfølging av saken eller at utvalget kan ta
redegjørelsen til orientering.

Fra:
Sendt:
Til:

Mads Løkeland <mads.loekeland@gmail.com>
3. april 2018 07:52
Roald Furuli; JoarRegnskap; johnnydanielsen@gmail.com; Torbjørn Brandt;
Vigdis Bye Olsen
Kontrollutvalet - eventuell vurdering av saker

Emne:
Hei, og vel overstått påske

Vi har sett litt på eit par saker; prosessen rundt nytt kulturhus og oppdeling av Orkdal Energi, og vi lurer
på om det er grunnlag for å sjå nærare på desse sakene, om det er noko for Kontrollutvalget å vurdere.
Beste helsing
Vigdis og Mads
Sak
Kulturhus

Orkdal Energi

Omtale
Formannskapet gjekk 20.03.18 einstemmig inn for samarbeid med Salvesen og Thams. Er det i
strid med regelverket for offentlege anskaffelser å ikkje gå breitt ut med anbodsinnbyding, slik at
også andre utbyggjarar kan melde interesse?
Regjeringa påla i 2016 alle energiselskap å dele opp verksemda si i nettselskap og energiselskap,
med frist 2021. Orkdal kommune kasta seg med ein gong på dette, og har allereie gjennomført ei
oppdeling i tre selskap på el-sida og to selskap i tillegg: Nettselskap: Orkdal Energi nett, Kraftsalg:
Orkdal Energi og Kraftproduksjon: Orkdal Energi produksjon. (Og i tillegg Orkdal Energi
fjernvarme og Orkdal Energi Holding) Denne omorganiseringa skal ha kosta rundt 3 millionar, og
drift av fleire små selskap på el-sida er vesentleg dyrare enn om dei var slått saman. No har
regjeringa nettopp vedteke at selskap med mindre enn 30.000 abonnentar slepp å dele opp nett og
energi likevel. Dermed var oppdelinga av Orkdal Energi unødvendig.
To spørsmål: 1.
Kvifor
kasta kommunen seg på den kostbare oppdelinga med ein gong, lenge før fristen, og mens det
enno var sterk debatt, og stor innsats frå Energi Norge mot at dette pålegget også skulle gjelde små
energiselskap? Er det grunnlag for å sjå på dette? 2.
Er det grunnlag for å sjå på om
kommunen bør vende seg til departementet og krevja tilbakebetalt kostnadane for oppdeling og
krevja betaling for kostnadar for eventuell ny samanslåing?

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2017.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
16/189 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående Orkdal Kommunes årsregnskap og
årsberetning for 2017.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse årsregnskapet 2017
Revisors beretning 2017 Orkdal.pdf
Årsberetning 2017.pdf
Årsmelding 2017.pdf
Saksutredning
Årsregnskapet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. I henhold til
kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget avgi sin uttalelse om
årsregnskapet. Formannskapet skal ha uttalelsen før de avgir sin innstilling til
kommunestyret.
Orkdal kommune har avlagt årsregnskapet og årsberetningen innen de frister som er fastsatt
i lov og forskrift. Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført revisjonen i samsvar med
kommuneloven, med tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk.
Revisjonsberetning er datert 16.4.2018 og revisor har ikke funnet avvik av en
størrelsesorden som må påpekes. Kontrollutvalget er forelagt beretning og regnskap, i tråd
med kommunelovens bestemmelser.
Rådmann og revisor vil orientere kontrollutvalget om årsregnskapet, årsberetningen og
regnskapsrevisjonen.
Kommuneregnskapet
Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 24,3 millioner kroner. Dette er på
samme nivå som for 2016.
Netto driftsresultat er 83,4 millioner kr og utgjør 8,1 % av driftsinntektene. Av dette er 41,2
millioner kroner avsatt til Orkland. Korrigert for dette er netto driftsresultat 42,4 millioner
kroner, noe som utgjør 4,1%. Dette er vesentlig over fylkesmannens anbefaling om minimum
1,75% og på tilnærmet samme nivå som for fjoråret (4,4%).
Dokumentene viser at Orkdal kommune har god kontroll på inntekter og utgifter. Kommunen
har dermed opparbeidet seg økonomiske handlefrihet.
Både på rammeområder og enhetsnivå er det små avvik mellom regnskap og korrigert
budsjett. Dette fremgår av årsberetningens pkt. 1.2. Enheter med merforbruk må dekke inn
dette ved bruk av overskuddsfond, dersom de har dette.
Overskuddsfondet, som inngår i disposisjonsfondet, består av avsetninger av tidligere års
mindreforbruk på enhetene og er per utgangen av 2017 samlet på ca. 24 millioner kroner.
Dette beløpet inkluderer ikke enhetenes overskudd for 2017.
Kommunens disposisjonsfond økte med 25,3 millioner kroner og er per 31.12.2017 på 136

millioner kroner.
Kommunens netto lånegjeld er pr. 31.12.2017 på 795 millioner kroner kr, en økning på 89
millioner kroner fra 2016. 61,5% av lånegjelda er utsatt for rentevariasjoner.
Per innbygger utgjør dette 66.657 kroner som er 13.000 kr over landsgjennomsnittet, men
ca. 7.000 kr under snittet for kommuner i Sør-Trøndelag. Nettogjelda var synkende i
perioden 2008 - 2010, men har økt som følge av store investeringer de senere år.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Regnskap og drift 2017 er presentert gjennom oversiktlige og informative dokumenter.
Dokumentene, særlig årsberetning, gir et godt grunnlag for politisk styring.
Det har ikke fremkommet forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra kontrollutvalget.
Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger, kan kontrollutvalget avgi en kort
uttalelse på bakgrunn av utkastet med eventuelle endringer foretatt i møtet.

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET FOR 2017
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Orkdal kommune for 2017 i sak 13/18.
Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsberetning og årsregnskap, samt revisjonsberetning,
datert 16.april 2018. Ansvarlig revisor og administrasjonen orienterte kontrollutvalget i
kontrollutvalgets møte den 24.4.2018.
Orkdal kommunes driftsregnskap for 2017 er gjort opp med en total ramme til fordeling drift
med 618,7 millioner kroner og med et regnskapsmessig mindreforbruk på 24,3 millioner
kroner og et netto driftsresultat på 42,4 millioner kroner korrigert for avsetninger til Orkland.
Alle rammeområder unntatt ett driver innenfor budsjett. Det er kun små regnskapsmessige
avvik mellom regnskap og revidert budsjett på alle områder. Orkdal kommune fortsetter
derfor den positive økonomiske utviklingen også for 2017.
Kommunen har økt sin totale lånegjeld med ca. 89 millioner kroner fra 2016. Netto lånegjeld
utgjør 814 millioner kroner. Av total lånegjeld er ca. 500 millioner kroner utsatt for
rentevariasjoner.
Kommunens disposisjonsfond økte med 25 millioner kroner og er per 31.12.2016 på 136 millioner
kroner.

Årsregnskap og årsberetning for 2017 er grundige og oversiktlige dokumenter.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet og årsberetningen, gir brukerne god informasjon både
om virksomheten og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet eller årsberetning for 2017 og
anbefaler kommunestyret å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen.

Orkanger, 24.4.2018

Roald Furuli
Leder kontrollutvalget

Årsmelding
2017

Orkdal kommune
etter tredje kvartal 2014
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Orkdal kommune - årsmelding 2017
Innledning
Om årsmeldingen
Driftsåret 2017 for Orkdal kommune er godt dokumentert i årsmeldingen. Her gis fyldig informasjon om
drift og utvikling i 2017, og årsmeldingen bygger på kvartalsrapporteringa tidligere i året. Det rapporteres
på flere indikatorer når det gjelder drift samt at det gjøres rede for arbeidet med utviklingsmål og
årsbudsjettmål. Årsberetninga er lovpålagt og er inntatt i årsmeldinga som vedlegg 2. Rapporten
beskriver gjennomførte tiltak og resultater i forhold til HP 2017 – 2020. I tillegg beskrives andre viktige
hendelser og arbeidsoppgaver som har preget året.
Kommunereform
Orkland kommune skal etableres fra 1.1.2020. God dialog, raushet og åpenhet er viktige forutsetninger i
sammenslåingsprosessen, noe som blir avgjørende å ta med videre i prosessen med etableringen av
Orkland som sterk og betydningsfull kommune sørvest i det nye Trøndelagsfylket.
Økonomisk situasjon
De økonomiske innsatsfaktorene i kommunal virksomhet er fordelt på investeringer og drift. Gjennom
god økonomisk styring og kontroll, har vi over tid klart å holde en stabil og forutsigbar driftssituasjon, og
samtidig skapt handlingsrom for investeringstiltak.
De ordinære driftsutgiftene beløp seg i 2017 til i underkant av 1 034 millioner kroner, herav 673 millioner
kroner i lønn og sosiale kostnader. God budsjettdisiplin innen de fleste områder sammen med god
skatteinngang ga et netto driftsresultat på 4,1 % når en korrigerer for avsetning til Orkland. Regnskapet
for 2017 viser etter korreksjon for Orkland et netto driftsresultat på ca. 42 millioner kroner. I følge
foreløpige KOSTRA-tall for 2017 er gjennomsnittet for Sør-Trøndelag 4,4 % og for hele landet 3,5 %.
Periodiseringen av variabel lønn er endret i 2017. Dette innebærer at vi i omleggingsåret får 13
månedslønner med variabel lønn. Det betyr at vi må kostnadsføre omlag 7 millioner ekstra i 2017.
Befolkningsvekst og optimisme
Orkdal kommune har over tid hatt en vekst i innbyggertall, men befolkningsveksten i Orkdal var i 2017
under landsgjennomsnittet. Ved årsskiftet 2017/2018 var det 11 933 personer bosatt i kommunen.
Befolkninga i Orkdal vil sannsynligvis passere 12 000 i løpet av 2018.
Vi opplever at det er god optimisme i næringslivet lokalt. Næringslivet i kommunen satser og utvider
virksomheten sin, og det er vi glade for. Flere bedrifter vurderer Orkdal som en attraktiv
næringskommune når de skal vurdere ny lokasjon for sin virksomhet. I 2016 ble det signert kontrakt med
Isfjord Norway som vil etablere seg i ny fabrikk i vår kommune, og på slutten av 2017 besluttet Norsk
Kylling å etablere ny fabrikk her. Det vil bety flere hundre arbeidsplasser innen næringsmiddelindustrien.
Jeg vil avslutningsvis få gi honnør til alle ansatte for stor innsats og engasjement i 2017. Dere er grunnen
til at Orkdal kommune kan levere gode og forutsigbare tjenester til beste for innbyggerne i kommunen.
Takk også til de tillitsvalgte for et positivt og konstruktivt samarbeid. Den samme takken går også til våre
lokalpolitikere. La oss alle fortsatt arbeide godt sammen til beste for innbyggerne i Orkdal!
Orkanger 14. april 2017

Svein Henry Berdal
Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Innledning
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1 Visjon og overordnet mål
1.1 Overordnede verdier
1.1.1

Glød og go’fot

For å skape resultater sammen må vi skape en glød som frigjør energi og arbeidsglede. Vi vil bygge på
«go’fot»-teorien som betyr at alle må få videreutvikle det de er gode på og vokse på det, samtidig som vi
må ha god samhandling mellom alle aktører. Slik får vi brukt våre menneskelige ressurser best mulig for å
møte framtidas utfordringer.
Følgende verdier er grunnlaget for kommunens videreutvikling

Nyskapende

Vi skal være nyskapende – ikke bare utvikle oss i forhold til ytre krav

Effektiv

Vi er bevisst på at vårt oppdrag er å sikre optimal utnytting av fellesskapets ressurser
både hver for oss og i sammenheng med andre

Raus

For at vi skal ha mot til nyskapning og for at alle skal vokse og utvikle seg optimalt i
forhold til sine forutsetninger må relasjonene mellom leder, ansatte og brukere være
preget av raushet

1.2 Kommuneplanens overordnede mål
Kommuneplanens arealdel behandles i egen planprosess og ble revidert i 2014 og endelig vedtatt i 2015.
Kommunedelplan for næringsområder ble revidert i 2017 med endelig vedtak 25. oktober.
Utvikling i folketall vil være avgjørende for den kommunale virksomheten, og strategier for vekst er en
viktig del av planarbeidet.
Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025 sier noe om hvordan vi skal klare å gi et best mulig
tjenestetilbud til innbyggerne og hva vi må gjøre for at det skal være godt å bo her. Den ble vedtatt i 2013
etter en omfattende planprosess.
Arbeidsgiverstrategien som ble vedtatt i 2016 beskriver retningsvalgene innen utvikling i organisasjonen,
rekrutering av nye medarbeidere og hvordan beholde dyktige medarbeidere.

Visjon og overordnet mål
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2 Medarbeidere, organisasjon og samfunn
2.1 Politisk organisering i 2017
Kommunestyre

Antall medlemmer i utvalgene:
Kommunestyret: 35
Formannskap: 11
Hovedutvalg oppvekst og omsorg: 11
Hovedutvalg forvaltning: 11
Hovedutvalg teknikk: 7

Kontrollutvalg

Formannskap

Hovedutvalg
oppvekst og
omsorg

Hovedutvalg
forvaltning

Hovedutvalg
teknikk

2.2 Administrativ organisering

Fra februar 2015 er Orkdal kommune organisert med 4 kommunalsjefer som et tilskudd på
rådmannsnivået. Kommunen har 20 enheter med et selvstendig økonomi- og personalansvar som
rapporterer til kommunalsjefene.

Medarbeidere, organisasjon og samfunn
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2.3 HMS
Rapportering er foretatt per enhet og følger som vedlegg til årsmeldingen.
Lenke til: Vedlegg 3: Samledokument HMS

Samlet resultat viser:
Arbeidsmiljøgrupper (AMG)
Antall avholdte AMG møter
72 møter

Antall behandlede saker
281 saker

Hvem er representert i AMG
Se vedlegg 3

Det er holdt færre møter i arbeidsmiljøgruppene i 2017 enn i 2016 (79), men det er flere saker som er
behandlet (254). Omtrent alle enheter har behandlet saker i arbeidsmiljøgruppene.
Vernerunde
Alle enheter har gjennomført vernerunde i 2017, med unntak av Kultur og fritid. Neste vernerunde for
Kultur og fritid vil være i april 2018. Viser til detaljert oversikt i vedlegg 3.
Medarbeidersamtale
De aller fleste enhetene har gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i 2017. Men det er
unntak. Spesielt innenfor helseområdene er det relativt store mangler. Viser til detaljert oversikt i
vedlegg 3 og til omtale innenfor de enkelte rammeområdene.
Forebyggende dialogmøte
Antall avholdte forebyggende dialogmøter
86 dialogmøter

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
67 oppfølgingsplaner

Det er holdt flere forebyggende dialogmøter i 2017 enn i 2016, og det er skrevet flere oppfølgingsplaner. I
2016 ble prosedyrene for sykefraværsoppfølging endret og økningen i avholdte dialogmøter og
oppfølgingsplaner kan kanskje tilskrives dette.
Avvik
Avvik rapporteres innenfor de enkelte rammeområdene.

2.4 Sykefravær
Sykefravær
1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Snitt

2014

8,62 %

8,14 %

8,47 %

8,49 %

8,44 %

2015

9,03 %

6,81 %

7,21 %

9,42 %

8,06 %

2016

9,64 %

7,59 %

7,58 %

8,79 %

8,44 %

2017

9,23 %

7,95 %

6,63 %

7,81 %

7,98 %

Fra 1.mai 2015 iverksatte kommunen et nytt tiltak for å redusere sykefravær. Det ble innført et
forebyggende dialogmøte. Som IA-bedrift er Orkdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor
rammene som IA-avtalen legger.
For 2017 ser man en positiv utvikling. 18 enheter har et sykefravær under 8 %, hvorav 7 enheter hadde
under 5 % sykefravær. Det samlede sykefraværet for Orkdal kommune i 2017 var på 7,98 %, og IA-målet
for 2017 var på 8,1 %. Man ser positive endringer i fraværet ved nye Orkanger barnehage, mens man
fremdeles har store utfordringer ved Orkdal Helsetun, der snittet for 2017 var på 14,65 %.
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Sykefravær 2017
Egenmeld

Arb.g.per

Over 16 dgr

Orkdal kommune

Tekniske tjenester

Kultur og fritid

Barnevern

NAV

Kvalifisering og arbeid

Helse og familie

SiO

Hjemmetjenesten

Orkdal helsetun

Årlivoll barnehage

Rianmyra barnehage

Bekkfaret barnehage

Grøtte barnehage

Gjølme barnehage

Evjen barnehage

Årlivoll skole

Orkanger u

Orkanger b

Grøtte skole

Gjølme skole

Evjen skole

PPT

Rådmannen

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Figuren viser sykefraværet fordelt på enhetene og etter kategori. Til slutt i grafen vises Orkdal kommune
samlet.

2.5 Likestilling
Likestilling mellom kvinner og menn kan belyses på ulike måter og ved hjelp av forskjellige typer statistikk.
Kommunal sektor hadde en kvinneandel på 78 % i 2017. I Orkdal er dette tallet 80 %. Med unntak av
tekniske tjenester og kultur og fritid, er det et stort overtall av kvinner innenfor alle sektorer.
Gjennomsnittslønn i Orkdal kommune er regulativlønn på 471 000 kr. Snittlønn for menn er 505 000 kr,
mens den for kvinner er 463 000 kr.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Orkdal kommune er 80 %, der gjennomsnitt for kvinner er 79,5 % og for
menn er det 83,9 %
I rådmannens ledergruppe var det 56 % kvinner, og blant enhetslederne er det 58 % kvinner.

2.6 Inkluderende arbeidslivsavtalen (IA-avtalen)
Orkdal kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte
kandidater til å søke på ledige stillinger uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
Orkdal kommune inngikk den 4.12.2014 ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden
2014 – 2018.
Avtalen bygger på «Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv» av 4. mars 2014.
IA-avtalens overordnede mål er:
 å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting
og frafall fra arbeidslivet.
IA-avtalens tre delmål på nasjonalt nivå er:
1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at
sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
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2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.
3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning
sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).
Denne samarbeidsavtalen erstatter tidligere samarbeidsavtaler.
I tillegg til den sentrale IA-avtalen, har Orkdal kommune utarbeidet sin egen handlingsplan som beskriver
kommunens ulike tiltak/aktiviteter innenfor hvert enkelt hovedmål. Vår egen handlingsplan er revidert
etter signering av ny sentral avtale. Arbeidet med denne er ved årets slutt i gang, gjennom en
arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgt Fagforbundet, hovedverneombud, personalsjef og
personalkonsulent. Handlingsplanen ble vedtatt i AMU den 8. april i sak 2/2015.
Som IA-bedrift får vi i tillegg til intensjonsavtalen en del særskilte rettigheter:
1. Egen fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter. Kontaktpersonene deltar i arbeid omkring
forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte.
2. Tilbud om kurs og kompetansehevende tiltak.
3. Refunderte utgifter til bruk av bedriftshelsetjeneste, når de deltar i oppfølging eller tilrettelegging for
arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt/er sykmeldt.
4. Arbeidstakers rett til å bruke egenmelding er utvidet til 8 kalenderdager per sykefraværstilfelle – med
et samlet tak på 24 dager. Det forutsettes en utvidet egenerklæring hvor det legges vekt på
funksjonsevne. Denne egenerklæringen skal brukes som grunnlag for tett dialog mellom arbeidstaker
og arbeidsgiver.
5. Tilretteleggingstilskudd fra NAV.

2.7 Seniorpolitikk
Orkdal kommune ønsker å honorere arbeidstakere som velger å fortsette i arbeid etter fylte 62 år.
Revidert seniorordning for Orkdal kommune ble vedtatt den 17.06.2015 og trådte i kraft den 1.07.2015
for de som fyller 62 år etter vedtaket. Ordningen omfatter: Utvidet medarbeidersamtale, mentorordning,
mulighet for redusert arbeidstid, seniorsamlinger. Ut over dette kan ansatte velge mellom 2 tilbud:
1. Stillingsreduksjon med inntil 10 % av stillingens opprinnelige størrelse, men utbetaling av full lønn.
Reduksjonen må fordeles ukentlig/månedlig etter fastlagt plan over hele året. For lærer i
undervisningsstilling vil dette punktet sees sammen med sentral særavtale som gir mulighet for redusert
undervisningstid. Stillingsreduksjonen vil dermed regnes fra den reduserte undervisningstiden.
2. Bonus. Årlig tillegg med 30 000 kr. Utbetales forholdsmessig etter stillingsstørrelse. Beløpet er en
bonusordning og er ikke pensjonsgivende. Beløpet utbetales månedlig.

2.8 Lærlinger
Helsefagarbeiderfaget
Feierfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og administrasjonsfaget
Anleggsmaskinfører
Yrkessjåfør
Til sammen

Per des. 2016
5
1
5
1
1
1
1
15

Per des. 2017
6
1
6
3
1
1
1
1
20
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Orkdal kommune er ei stolt lærebedrift. Vårt ansvar som lærebedrift er å bidra til at ungdommer får
fullført sin utdanning, samt at dette er en del av vår rekruttering inn i fagarbeiderstillinger. Ved utgangen
av 2017 har Orkdal kommune totalt 20 lærekontrakter. Av de 20 er det 4 lærekandidater. Gjennom
samarbeidsavtale med Meldal når det gjelder IKT-tjenester, er en lærlingeplass overført fra Meldal til
Orkdal kommune, og er derfor medregnet. En lærling er ansatt på enhet og lønnet av enheten.

2.9 Medarbeiderundersøkelser
Det er anbefalt fra KS at den nye medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» skal gjennomføres hvert andre
år. Orkdal deltok som pilotkommune i denne medarbeiderundersøkelsen høsten 2014, med en
svarprosent på 80. I desember 2016 ble det gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse. Svarprosenten
for Orkdal kommune var på 79, noe som anses som en god svarprosent. Den enkelte enhet arbeider med
resultatet fra denne undersøkelsen fram til neste undersøkelse foretas senhøsten 2018.

2.10 Sommerjobb for ungdom
Sommerjobb for ungdom mellom 16 og 18 år har blitt en fast ordning i kommunen, og tilbys ungdom
i alderen 16-18 år. Etter at dette ble en fast ordning fra 2012, har søkingen til disse jobbene vært
stigende. I 2012 var det 39 søkere, mens antallet søkere var steget til 135 i 2016. Da fikk i alt 23
ungdommer jobb i Orkdal kommune gjennom dette tiltaket innenfor den økonomiske rammen. Men
dette året opplevde mange skuffelsen over ikke å få jobbtilbud. Etter vedtak i kommunestyret våren
2017 ble vilkår for ordningen endret, der midler som allerede er avsatt til sommerjobb for flyktningungdommer og for flyktningkvinner, ble slått sammen med midler som er avsatt til sommerjobb for
ungdom. Dette økte den økonomiske rammen, og ga 42 ungdommer sommerjobb i 2017. Totalt var
det 104 søkere, og det forventes et høyere antall søkere kommende år. I 2017 fordelte tilbudet seg
slik: 10 ungdommer fikk jobb ved Orkdal helsetun, 15 jobbet i barnehager, 10 fikk arbeid ved
Tekniske tjenester fordelt mellom renhold og vedlikeholdsarbeid. De øvrige fordelte seg mellom
Orkdalstorget, kirkegård og bibliotek.

2.11 Befolkningsutvikling
Resultatet for de siste fire år viser:
Pr. 1. jan
0

2015

2016

2017

2018

141

115

102

117

1-5
6-12

744
1 055

717
1 087

702
1 118

665
1 120

13-15
16-66

443
7 558

437
7 573

414
7 671

445
7 628

67-79
80-89

1 221
462

1 292
458

1 347
436

1 435
432

90Totalt

98
11 722

100
11 779

101
11 891

91
11 933

94

57

112

42

Endring

Hovedmålsettingen i kommuneplanen er vekst i innbyggertall og næringsvirksomhet. I 2007 passerte
Orkdal kommune 11 000 innbyggere, og ved årsskiftet 2017 - 2018 var det 11 933 personer bosatt i
kommunen. Ved normal befolkningsvekst vil befolkninga passere 12 000 i løpet av 2018.
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Befolkningsvekst i % 2002-2017
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Orkdal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

landet

I Sør-Trøndelag hadde 8 kommuner større prosentvis vekst og netto innflytting enn Orkdal, og Orkdal
hadde en befolkningsvekst under landet. Neste graf sammenligner utviklingen i 2014-2017
Befolkningsendringer 2014-2017
150
100
50
0
-50
2014

fødsels overskudd
27

Netto flytting
67

Netto befolknngsendring
94

2015

20

37

57

2016

-14

129

115

2017

17

24

41

2.12 Miljørapport
I kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 er det overordnede målet for Orkdal på miljø formulert slik:
«Klima- og miljøhensyn ivaretas i all kommunal virksomhet.»
Alle kommunale enheter skal være miljøsertifisert. Rådhuset er nå sertifisert som hovedkontor og dette
innebærer at den enkelte enhet slipper å ivareta mange systemkrav som er felles for hele
organisasjonen. Her har det vært en felles prosess med Miljøfyrtårn sentralt og Revisjon Midt-Norge
lokalt som sertifisør.
Overordnet målsetting for miljøarbeidet er redusert CO2-utslipp.
Energiforbruket per m2 i utvalgte kommunale bygg, korrigert for temperatursvingninger, gikk ned fra 216
til 194 kwh per m2 fra 2012 til 2013. Energiforbruket for 2015 var på 193 kwh per m2 og for 2016 var
forbruket redusert til 190 kwh per m2. Dette er beregnet for et areal på ca. 61 000 m2. Det pågående
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EPC-prosjektet (energisparekontrakt) skal gi redusert forbruk og for 2017 er forbruket redusert til 185
kwh per m2. Vi bør få en ytterligere reduksjon i kommende år. Det største enkelttiltaket i 2017 var
byggingen av flisfyringsanlegget ved Helsetunet, men full drift kommer først fra 2018.
På vann- og avløpssektoren arbeides det aktivt med å utbedre problemstrekninger for å unngå tilbakeslag
og overløp. Alternative rensemetoder vurderes ved de mindre avløpsrenseanleggene, for å kunne holde
rensekravene der fosforfjerning er et hovedproblem. Det vil sannsynligvis føre til endrede rensemetoder,
til bruk av biologisk/kjemisk rensing.
Neste miljøundersøkelse i Orkdalsfjorden var planlagt i 2017, men ble utsatt og for kommende
undersøkelser legges det opp til et samarbeid med andre aktører som også har krav til undersøkelser –
Elkem, Washington Mills og Norsk Kylling kan være aktuelle samarbeidspartnere.
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) trådte i kraft 1. januar 2007 og innførte EUs
vannrammedirektiv i norsk forvaltning. Vannforskriften er en økologiforskrift, og stiller noen tydelige og
nye krav. Det er utarbeidet en regional vannforvaltningsplan etter plan- og bygningsloven for perioden
2016-2021. Det er også utarbeidet et tilhørende tiltaksprogram. Vannregion Orkla er nå reetablert og det
er ansatt egen prosjektleder i en deltidsstilling. Arbeidet ser nå ut til å ha kommet inn i et godt spor og
det er etablert samarbeid med både offentlige og private organisasjoner.
Avfallshåndteringen er ivaretatt av det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS. Det er tilrettelagt
for sortering av mange fraksjoner, for eksempel papir og papp, metall, glass, og trevirke, og mulighet for
hjemmekompostering av husholdningsavfall mot redusert avgift. Private kan levere sortert avfall gratis på
miljøstasjonen og dette er svært positivt for å unngå at avfall havner i naturen på ulovlige fyllinger.
Fjernvarme og bruk av spillvarme fra industrien er et viktig alternativ i forbindelse med kommunens
miljøutfordringer og målsettinger. Dette framgår i ulike vedtatte planer, og ikke minst gjennom prosessen
Orkdal 2040. Orkdal kommune har nå gjennom sitt direkte eierskap i Orkdal Energi Holding og Orkdal
Energi AS muligheter til å være en sentral premissgiver i en framtidig prosess for videre utbygging, og økt
bruk av fjernvarme innenfor dagens konsesjonsområde. I 2017 er det startet samarbeid med Norsk
Kylling med tanke på utnyttelse av fjernvarme og spillvarme i produksjonen på den nye fabrikken.

2.13 Samfunnssikkerhet og beredskap
Utviklingstrekk
Det er et stadig økende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap både nasjonalt og lokalt. Noe av
årsaken er store og dramatiske hendelser både innenlands og utenlands som har medført tap av liv og
helse for mange nordmenn. I tillegg er det økt fokus på naturskader og ekstremvær.
Samfunnssikkerhet beskrives som den evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner
og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenning. Beredskap er
definert som planlegging og forberedelser av tiltak, for å begrense eller håndtere kriser eller andre
uønskede hendelser på en best mulig måte.
Noen av utviklingstrekkene innenfor feltet
 Større fare for ekstremvær med storm, flom, og skred som kan føre til stor skade på eiendom, liv og
helse
 Samfunnet blir stadig mer avhengig av robuste og velfungerende ikt-systemer, blant annet innen
velferdstjenester, korte avbrudd kan være dramatiske
 Samfunnet er avhengig av tele og data på alle områder, samfunnet vil bli lammet selv med korte
brudd i leveransen
 Driften av velferdsstaten er helt avhengig av elektrisk strøm, dette krever stabilitet i leveringen over
alt
 Utbrudd av smittsomme sykdommer er noe som kan medføre stort press på grunnleggende helse og
omsorgstjenester
 Det er en stadig større kompleksitet i all kommunal tjenesteproduksjon
 Det er et stadig større krav til oppdatert informasjon på flere ulike medier
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Det har vært flere alvorlige hendelser både nasjonalt og internasjonalt de siste årene med tap av liv
og helse
Det er stort fokus på temaet PLIVO (pågående livstruende vold) med spesielt fokus rettet mot skolene

Mål
 Orkdal kommunes innbyggere blir god ivaretatt med hensyn til sikkerhet og trygghet
 Å minimalisere risikoen for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier
 Å sikre kommunen som myndighet innenfor eget geografiske område
 Å sikre kommunens virksomhet
 Å være pådriver overfor andre aktører i kommunen
Strategier
Kommunen jobber tverrfaglig, systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap. Hensynet
til samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas gjennom det daglige arbeidet i alle kommunale tjenester
generelt, og analysering av risiko og sårbarhet, beredskapsplanlegging og øvelser spesielt.
Oppdatering av planer i 2017
 Revidering og oppdatering av overordnet beredskapsplan med:
o Plan for kommunens kriseledelse
o Varslingsliste for kommunens kriseledelse
o Evakueringsplan
o Plan for kommunikasjon
o Resursoversikt



I tillegg:
o Oppdatering av Plan for helsemessig og sosial beredskap
Oppdatering av beredskapsplan for kapasitetsoverskridende hendelser ved SIO legevakt

Noen av tiltakene som er gjennomført i 2017
 Fortløpende arbeid med å svare opp 28 forslag til ulike tiltak i ROS analysen.
 Nødstrømmen ved rådhuset er på nytt testet og kvalitetssikret.
 Beredskapsrådet har hatt ett møte i 2017 med hovedvekt på Nasjonal helseøvelse 2018 og NATOøvelsen Trident Juncture 2018.
 Ny avtale og godtgjørelse til det psykososiale kriseteamet er ferdigforhandlet.
 Også i år ble det satt av betydelige ressurser til gjennomføring av to trafikksikkerhetsdager. Det er
tekniske tjenester inklusiv brann og redning som er hovedarrangør, men også kommunens kriseteam
er delaktig i deler av programmet. Mange andre samarbeidspartnere deltar, både i og utenfor
kommunen.
 Det ble avholdt en fullskala beredskapsøvelse høsten 2016. Øvelsen var i samarbeid med Meldal
kommune, Sivilforsvaret, Meldal videregående skole, Washington Mills AS, nødetatene 110, 112 og
113, Røde kors, sanitetsforeninga med flere. I 2017 er øvelsen ferdig evaluert og forbedringspunktene
er tatt inn i planer og rutiner.
 Nytt av året er det at Fylkesmannen har initiert en felles øvelse for alle kommunene i Sør- og NordTrøndelag, øvelse Sodd. Orkdal var aktivt med i forberedelsene, gjennomføringen og evalueringen av
Øvelse Sodd.
 Brannvesenet øver kontinuerlig gjennom året, så også i 2017, minimum en øvelse per uke. Øvelsene
er stort sett interne men også deler av øvingsaktiviteten er i samøvelse med andre samarbeidsparter.
 Det er avholdt en øvingsdag CIM med deltakere fra alle Orklandkommunene, ressurser fra
leverandøren One Voice deltok sammen med Fylkesmannens beredskapsavdeling
 Hele kommunen er vurdert i forhold til fare for kvikkleire og ras. Konsulentfirmaet National Geologi
har samordnet alle tilgjengelige grunnundersøkelser og satt det sammen i en datamodell som gir et
bilde av grunnforholdene i hele kommunen. Dette er første gang en norsk kommune gjør denne
typen helhetlig arbeid for å kartlegge grunnen.

Medarbeidere, organisasjon og samfunn

12

Orkdal kommune - årsmelding 2017


Orkdal er blitt med i nasjonalt øvingsutvalg for planlegging og gjennomføring av nasjonal helseøvelse
2018.

2.13.1 Kriseledelsen og kriseteamet i 2017
Kriseledelsen har vært samlet ved 1 hendelser i 2017 og det psykososiale kriseteamet har vært involvert i
9 saker i løpet av året.

2.13.2 Strategiske næringsplaner
Strategisk næringsplan Trondheimsregionen
Strategisk næringsplan (SNP) for Trondheimsregionen bygger på følgende premisser:




Akseptere storbyen Trondheim som noe positivt.
Hovedfokus der det er et betydelig og/eller voksende marked.
FoU/utdanningsmiljøene er regionens største fortrinn.

Med utgangspunkt i dette inneholder planen vedtatte mål og strategier med ulike tiltak.
De områder/tiltak Orkdal kommune har deltatt mest aktivt i er for 2017 tilsvarende tidligere år:









En betydelig økning i aktivitet innenfor Ungt Entreprenørskap i skolene i Orkdal de siste årene. Her
startet man på et lavt nivå, mot nå å være blant de ledende i regionen. Dette har skjedd via
Trondheimsregionens finansiering av et regionalt prosjekt.
Prosjektet “Forsker i bedrift” initiert av Trondheimsregionen. Flere bedrifter i Orkdal har vært
involvert i prosjekter. Som eksempel pågår nå et større FOU-prosjekt i en av våre større virksomheter
som en følge av dette tiltaket i SNP.
Generelt en bedret kontakt med og nettverk inn mot FoU-miljøene.
SNP har som delmål at man skal ha de mest næringsfremmende politikere og
kommuneadministrasjon i Norge. I tråd med denne ambisjon har Orkdal kommune prioritert å
invitere ledere i våre bedrifter til politiske fora for å gi relevante orienteringer og øke kunnskapen om
kommunens næringsliv.
Markedsføring av industrimiljøet på Grønøra.
Orkdal kommune arbeider kontinuerlig for å være en kommune hvor det skal være lettest å utvikle og
starte bedrift. Dette i tråd med mål 4 i SNP.
Orkdal kommune skal ha en lav nettleie og strømpris. Dette i tråd med strategi 4.6 i SNP.

For Trondheimsregionen er det i 2017 utarbeidet et forslag til strategi for næringsarealer. Strategien har
mest fokus på de store arealene, men behandlingen av denne og videre arbeid med IKAP vil ha betydning
for Orkdal og Orkland.
Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen
To større prosjekter er initiert av Orkdalsregionen som en følge av SNP



Tunnelprosjekt Fosen. En evt. realisering vil ha stor betydning for Orkdal kommune, og ikke minst nye
Orkland kommune.
Synlighet/profilering av Orkdalsregionen i det nye Trøndelag. Viktig for regionsenteret Orkanger og
Orkdal kommune.
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3 Rammeområde: Rådmannen
3.1 Arbeidsområder








Overordnet administrativ ledelse av all kommunal virksomhet
Initiere og støtte utvikling av organisasjonen og tjenesteproduksjonen
Stabs- og støttefunksjoner som økonomi, lønn- og personal, IKT, kunde- og postmottak og
informasjon
Utredning av saker til både administrativ og politisk behandling (plan- og bygningslov, jord- og
konsesjonslov, alkohollov, forurensing mv)
Overordnet ansvar for planprosesser
Næringsutvikling
Beredskap

3.2 Resultatoppnåelse drift
3.2.1 Miljø
Hovedkontormodellen i Miljøfyrtårn ble innført i 2016. Rådhuset er “hovedkontoret” og enhetene
defineres som underliggende enheter. I 2017 er alle skoler og barnehager sertifisert etter denne
modellen. Mer om Miljøfyrtårn: https://miljofyrtarn.no
3.2.2

Økonomi

Regnskap
60 248 914

Budsjett
70 969 654

Avvik
10 720 741

Forbruk i %
84,9 %

Rammeområdet inkluderer rådmannen, plan og forvaltning, området for avsetninger og premieavvik
pensjon. Samlet regnskap viser mindreforbruk på 10,7 mill. kr. De største avvikene er:
Premieavvik, AFP og lønnsoppgjør utgjør til sammen 3,9 mill. kr. Budsjett for vertskommuneinntekt var for
lavt og medførte en merinntekt på 1,2 mill. kr. Overføring til Orklabadet KF ble ikke gjennomført i 2017.
Dette tilsvarer 1,5 mill. kr. Videre hadde lønns- og personalavdelingen en vakant stilling og lavere kostnad
til bedriftshelsetjenesten, til sammen ca. 1 mill. kr.
Avdelingene viser god styring av lønnsbudsjett og nesten alle har positivt resultat i 2017.

3.2.3 Brukere
Brukerundersøkelse for byggesak er gjennomført og rapportert i første kvartal.
3.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Ansatte
Årsverk

2016
56
49,0

2017
57
49,9

Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
0,92 %
0,82 %
1,41 %
3,15 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
0,95 %
0,93 %
0,78 %
0,98 %
0,77 %
1,64 %
0,34 %
0,26 %
1,43 %
2,17 %
1,94 %
1,23 %
3,16 %
4,74 %
3,06 %
2,47 %

4. kvartal
1,23 %
0,71 %
0,40 %
2,34 %

Rammeområde: Rådmannen
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Sykefraværet i rådmannens stab er på samme nivå som i fjor, og endte på 3,16 %. Fraværet er lavt, og det
er ikke gitt signaler om fravær som er arbeidsmiljørelatert.

3.2.5 HMS
Viser til vedlegg 3 – Samledokument HMS
3.2.5.1 Arbeidsmiljøgrupper
Viser til vedlegg 3 – Samledokument HMS
3.2.5.2 Vernerunde
Viser til vedlegg 3 – Samledokument HMS
3.2.5.3 Medarbeidersamtale
Alle har fått tilbud om og gjennomført medarbeidersamtaler for rammeområdet i 2017. Plan og
forvaltning gjennomførte medarbeidersamtaler i des 2016 og jan/februar 2018.
3.2.5.4

Forebyggende dialogmøte

Rådmannens stab fordelt slik
Informasjon- og kommunikasjon
IT
Lønn og personal
Økonomi
Plan og forvaltning

3.2.5.5
Periode

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Antall avholdte dialogmøter
0
0
0
0
0

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
0
0
0
0
0

Avvik
Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket
0
3
5
6

0
3
5
5

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
0
0
0
0
2
1
3
2
0
3
2
1

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
0
0
0
0

0
0
2
1

3.3 Status årsbudsjettmål
Tiltak
Snarveier ved skolene
Frist 1. mai for Joplassen-Nerviksbakkan og 1. sept for
kartlegging ved skolene
Kommunalt bidrag ved bisettelse
Frist: 20.september

Parkeringsplass Moe kirke
Reguleringsplan Ustjårvegen
Parkeringsplass Åkervegen, frist juni.

Status
Saken ble lagt fram for formannskapet 13.12.17. Saken ble
oversendt trafikksikkerhetsutvalget for videre behandling.
Svar fra kirkerådet ble drøftet i formannskap 20.
september. I svarbrevet vises det til eksempler fra to
kommuner som har økt kremasjonsandelen når
kremasjonsavgiften ble dekket i tillegg til dekning av
egenandel transport.
Kirkelig fellesråd har fått byggetillatelse til bygging av
parkeringsplass.
Reguleringsarbeidet har starta opp. Planforslag vil foreligge
sommer 2018.
Det er gjennomført befaring i lag med
grunneier/utbygger/entreprenør i Kleivan. Saken er drøfta
med hovedutvalg forvaltning. Det er enighet om å åpne opp
for parkering på areal brukt som riggområde under
utbygginga. Blir behandlet som mindre reguleringsendring i
mars/april 2018. Det foreligger ingen avtale om drift av

Rammeområde: Rådmannen
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Tiltak
Reguleringsplan for boligområde Rømmesbakkan
Kommunedelplan for næringsarealer
Reguleringsplan for Orkanger Nordre del

Reguleringsplan for Furumoen (Norsk kylling)

Status
parkeringsplassen.
Utsatt på grunn av andre planoppgaver som ble prioritert
foran. Ikke videreført.
Planen ble vedtatt 25. oktober 2017.
Har ikke starta opp på grunn av andre prioriterte
planoppgaver. Nerøra i hovedfokus på åpent møte 26.
februar.
Reguleringsplanen ble vedtatt 6. desember 2017.

3.4 Tilsyn og revisjon
Tema for tilsyn
Matrikkelloven, Orkdal kommune som
matrikkelmyndighet. Statens Kartverk er
tilsynsmyndighet.

Avvik
Ingen

Plan for lukking av avvik

3.5 Annet
Orkland kommune
Orkland kommune opprettes fra og med 1.1.20 ved sammenslåing av Orkdal, Meldal, Agdenes og en
del av Snillfjord kommune. Orkland kommune er i tiden frem til sammenslåingen et prosjekt hvor
Orkdal kommune har ansvaret for regnskapet og dette føres som en del av kommunens regnskap.
Våren 2017 vedtok Stortinget sammenslåingen og tildelte midler for dekking av engangskostnader på
kr 35,3 mill kr utbetalt i 2017 og 20 mill i reformstøtte som utbetales etter sammenslåingen.
I tillegg til engangstilskuddet på 35,3 mill kr, fikk også prosjektet utbetalt et skjønnstilskudd på 5,7
mill kr. Dette tilskuddet skulle være med å dekke ekstra kostnader på grunn av delingen av Snillfjord.
Til sammen ble dermed prosjektet tilført 41 mill kr i 2017.
Prosjektkostnader med lønn til prosjektleder, administrative kostnader som blant annet
møtegodtgjøring for politiske møter, utgjorde til sammen 1,5 mill. 39,5 mill kr er avsatt i fond for
bruk i 2018 og 2019.

I tillegg til midlene prosjektet fikk tildelt, mottok Orkdal kommune et regionsentertilskudd på kr
1,432 mill kr. Regionsentertilskuddet er utbetalt til den enkelte kommune i sammenslåingen, men er
anbefalt brukt i prosjektet. Orkdal kommune har satt av midlene i fond i påvente av avklaring med
den andre samarbeidskommune.

Rammeområde: Rådmannen

16

Orkdal kommune - årsmelding 2017

4 Rammeområde: Grunnskole og SFO
4.1 Arbeidsområder


Grunnskolene gir grunnskoleopplæring i henhold til Lov om Opplæring og Læreplanverket for
kunnskapsløftet. Grunnskoleopplæring er pliktig for alle barn mellom 6 og 16 år.



En del elever har rett til fri skoleskyss.



Alle skoler med barnetrinn gir tilbud om skolefritidsordning og tilbud om gratis leksehjelp for elever
på barnetrinnet.

PP – tjenesten for Orkdal og Agdenes er hjemlet i opplæringsloven og er organisert under oppvekst. PP –
tjenesten skal bistå skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling og er
sakkyndig instans når det gjelder elever og voksne med behov for spesialundervisning og barn med behov
for spesialpedagogisk hjelp.
Fra 1.1.2018 har Orkdal kommune overtatt PP – tjenesten også for Meldal kommune.

4.2 Resultatoppnåelse drift
4.2.1 Miljø
Alle skolene er resertifisert i 2017.
4.2.2

Økonomi

Regnskap
128 472 836

Budsjett
129 831 784

Avvik
1 358 948

Forbruk i %
99,0 %

Rammeområdet har et mindreforbruk ca. 1,36 mill. kr ved årsslutt.
Grunnskole felles hadde i underkant av 0,5 mill. kr i mindreforbruk. Dette tilskrives blant annet at
skoleskyss ble 309 000 kr rimeligere enn budsjettert. I tillegg er det mindreforbruk i forhold til budsjett på
kompetanseutvikling og frikjøp videreutdanning.
Gjølme skole, Grøtte skole, Orkanger b og Orkanger u hadde alle et mindreforbruk i 2017. Dette tilskrives
mindreforbruk lønn og refusjoner.
Evjen og Årlivoll skole hadde et merforbruk ved årets slutt på henholdsvis ca. 665 000 kr og 118 000 kr.
Dette er blitt signalisert som en utfordring gjennom året. Årlivoll skole har overskuddsfond som kan dekke
merforbuket. Evjen skole har ikke fond til å dekke hele merforbruket og vil stå igjen med ca. 152 000 kr
som må dekkes inn senere.
Årsak til merforbruk på skolene er høyere lønnsutgifter enn budsjettert og generelt merforbruk på
forbruksposter.

4.2.3

Brukere

4.2.3.1 Brukertilfredshet
Elevundersøkelsen
TRIVSEL
Trives du på skolen

Trives svært
godt
45,4 %

Trives godt

Trives litt

43,8 %

Trives ikke noe
særlig
8,9 %

Trives ikke i det
hele tatt

1%

Rammeområde: Grunnskole og SFO
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TRIVSEL

Trives svært
godt

Trives du sammen med
elevene i gruppa/klassen din?
MOBBING

Trives godt

52,8 %
Ikke i det hele
tatt

Trives litt

42,6 %
En sjelden gang

Trives ikke noe
særlig
4,5 %

2 eller 3 ganger
i måneden

Trives ikke i det
hele tatt

0%
Omtrent 1 gang
i uken

0%
Flere ganger i
uken

Er du blitt mobbet av andre
elever på skolen de siste
månedene?

77,6 %

17 %

1,7 %

1,6 %

2,1 %

Er du blitt mobbet digitalt
(mobil, iPad, PC) de siste
månedene?

87,8 %

10,5 %

1%

-

-

Er du blitt mobbet av voksne
på skolen de siste månedene?

93,4 %

4,8 %

0,6 %

0,5 %

0,6 %

Det er høy trivsel i Orkdalsskolen. Trivsel og trygghet er en viktig faktor for at elevene skal føle seg
inkludert, lære å utvikle seg. Over 98 % av elevene sier at de trives på skolen. I 2016 var det 96 % av
elevene som oppga at de trives på skolen.
I 2017 var det 5,4 % av elevene som oppga at de opplevde å bli mobbet av andre elever 2 - 3 ganger i
måneden eller oftere. Dette er en nedgang fra året før, hvor det var 6,9 %.
Orkdal kommune ligger bedre an enn landsgjennomsnittet.

4.2.3.2 Faglig kvalitet
Lesing 5. trinn

2017

28,1

2016

53,6

30,9

18,3

53,9

15,2

2015

23,6

45,7

30,7

2014

24,0

45,6

30,4

0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Ca. 28 % av elevene i Orkdal skårer på mestringsnivå 1. Det er en liten framgang fra året før.
Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving er et satsingsområde i alle skolene i Orkdal kommune. Alle
de rene barneskolene har jobbet med kompetanseheving når det gjelder skriving i alle fag og
ungdomsskolene har jobbet med lesing og skriving i forbindelse med ungdomstrinnsatsningen.
Kommunen har et mål om at alle skolene skal være dysleksivennlige skoler. Det er utarbeidet kriterier for
hva en dysleksivennlig skole er. Skolene må ha gode systemer for å fange opp elever med lesevansker og
for å hjelpe og følge opp elever. Bruk av digitale verktøy står sentralt i opplæringa.

Rammeområde: Grunnskole og SFO
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Regning 5. trinn

2017

21,7

57,9

2016

22,3

54,8

2015

21,8

50,4

27,8

2014

23,1

49,2

27,7

0%

20 %

20,4
22,9

40 %

Mestringsnivå 1

60 %

80 %

Mestringsnivå 2

100 %

Mestringsnivå 3

I regning på 5. trinn har Orkdal kommune 21,7 % av elevene som skårer på det laveste mestringsnivået.
Det er noenlunde på samme nivå som året før, og det er en del ulikheter mellom skolene i kommunen.

Lesing 8. trinn

2017

11,0

2016

2015

19,1

14,7

6,0

2014

20,2

10 %

Mestringsnivå 1

21,3

41,9

23,8

12,6

0%

44,1

16,3

39,3

18,5

20 %

19,0

42,9

30 %

40 %

Mestringsnivå 2

50 %

4,4

7,0

11,9

18,5

60 %

Mestringsnivå 3

70 %

80 %

Mestringsnivå 4

7,6

90 %

100 %

Mestringsnivå 5

Rammeområde: Grunnskole og SFO
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Regning 8. trinn

2017

2016

9,5

6,6

2015

2014

24,8

20,4

13,0

6,6
0%

32,1

32,1

15,2

Mestringsnivå 5

30 %

40 %

Mestringsnivå 4

6,6

23,2

38,8

20 %

7,3

34,3

43,5

18,2
10 %

26,3

23,1
50 %

60 %

Mestringsnivå 3

70 %

5,1

13,2

80 %

Mestringsnivå 2

90 %

100 %

Mestringsnivå 1

Eksamenskarakterer

Norsk sidemål skriftlig eksamen
Norsk muntlig eksamen
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
2017
Matematikk muntlig eksamen

2016
2015

Matematikk skriftlig eksamen
Engelsk muntlig eksamen
Engelsk skriftlig eksamen
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Resultatene i engelsk skriftlig og matematikk skriftlig har gått fram fra 2016 til 2017. I matematikk er
resultatet i 2017 på 3,6. I norsk hovedmål skriftlig gikk resultatet litt ned til 3,2.
Engelsk skriftlig er resultatet 3,5 og det har en liten framgang fra året før.
I alle fagene er resultatene bedre i muntlig enn i skriftlig.

Rammeområde: Grunnskole og SFO
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Fullføring av videregående opplæring
100 %
90 %
Sluttet underveis

80 %

5,9 %

70 %
60 %

Gjennomført VG3 eller gått
opp til fagprøve, ikke bestått

11,3 %

50 %
16,4 %

40 %

Fortsatt i videregående etter 5
år

72,1 %

30 %

52,5 %

20 %

Fullførst på mer enn normert
tid

34,2 %

10 %
0%

Fullført på normert tid

Totalt

Studieforberedende

Yrkesfag

Figuren viser andel elever fra Orkdal som fullfører videregående opplæring på normert tid og andel elever
som faller fra. Prosenten har ikke endret seg vesentlig de siste 5 årene.
Frafall fra videregående opplæring har store konsekvenser for den enkelte. Forskning viser at personer
som ikke har fullført videregående opplæring generelt klarer seg mye dårligere på arbeidsmarkedet når de
er i tjueåra enn de som har fullført. Sannsynligheten for å være arbeidsledig, uføretrygdet eller motta
sosialhjelp er større for de som ikke har fullført.

Andel elever med vedtak om spesialundervisning
Andel elever (%) som får spesialundervisning
12
8,8

9,1

9,8
8,8

7,9
8

8,7
7,8

8,3

7,8

6,9

4

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figuren viser hvor stor andel av elevene som har vedtak om spesialundervisning. Andel elever med
vedtak om spesialundervisning har gått noe ned siden 2012. I 2017 har 7,8 % av elevene vedtak om
spesialundervisning.
I grunnskolen i Orkdal kommune brukes 14 % av undervisningstimetallet til spesialundervisning.
Andelen til spesialundervisning øker utover i skoleløpet.
Orkdal kommunen har et mål om å øke kvaliteten på den ordinære tilpassete opplæringa. Når
kvaliteten blir bedre, vil behovet for spesialundervisning minke.
Rammeområde: Grunnskole og SFO
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Vi har også et mål om at alle elever skal ha klasserommet som sin hovedlæringsarena.
4.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Felles

PPT

Evjen

Gjølme

Grøtte

Orkanger b

Orkanger u

Årlivoll

1
1

8
7,1

28
22,8

18
15,7

65
55,2

48
38,0

31
27,2

31
27,1

1
1

10
8,7

25
22,4

18
15,4

66
56,4

51
40,0

31
27,4

31
32,9

2016
Ansatte
Årsverk
2017
Ansatte
Årsverk

Sykefravær

2016
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
1. kvartal 2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
2. kvartal 2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
3. kvartal 2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
4. kvartal 2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager

PPT
5,43 %
1,14 %
0,82 %
3,47 %
7,25 %
1,58 %
1,45 %
4,22 %
11,87 %
1,16 %
1,89 %
8,82 %
9,69 %
1,05 %
1,15 %
7,48 %
3,76 %
0,22 %
2,98 %
0,56 %
2,46 %
2,46 %
0,00 %
0,00 %

Evjen
7,51 %
1,13 %
1,00 %
5,38 %
6,31 %
1,46 %
0,65 %
4,20 %
2,07 %
1,84 %
0,23 %
4,72 %
6,21 %
1,59 %
0,82 %
3,80 %
2,26 %
0,41 %
0,00 %
1,86 %
9,16 %
1,81 %
1,44 %
5,90 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Gjølme
Grøtte
Orkanger b
4,58 %
6,76 %
4,62 %
0,39 %
1,09 %
1,30 %
0,34 %
0,77 %
1,33 %
3,85 %
4,90 %
1,99 %
2,02 %
6,84 %
6,13 %
0,65 %
1,11 %
1,04 %
0,60 %
0,79 %
1,62 %
0,78 %
4,94 %
3,48 %
3,13 %
11,17 %
7,05 %
1,10 %
1,45 %
1,31 %
1,62 %
1,23 %
2,09 %
0,41 %
8,49 %
3,65 %
0,34 %
7,89 %
5,93 %
0,34 %
0,84 %
1,23 %
0,00 %
0,52 %
0,91 %
0,00 %
6,52 %
3,79 %
3,48 %
4,94 %
3,44 %
0,26 %
0,68 %
0,34 %
0,00 %
0,75 %
1,15 %
3,22 %
3,51 %
1,95 %
1,28 %
3,11 %
7,37 %
0,76 %
1,38 %
1,12 %
0,52 %
0,63 %
2,09 %
0,00 %
1,10 %
4,16 %

Orkanger u
4,05 %
0,72 %
0,70 %
2,63 %
3,82 %
0,69 %
0,44 %
2,69 %
2,44 %
0,75 %
0,85 %
0,84 %
2,29 %
0,79 %
0,00 %
1,51 %
0,14 %
0,14 %
0,00 %
0,00 %
9,44 %
0,93 %
0,73 %
7,78 %

Årlivoll
7,98 %
1,40 %
1,48 %
5,10 %
8,34 %
1,29 %
1,15 %
5,89 %
7,13 %
1,36 %
1,59 %
4,18 %
9,76 %
1,47 %
0,99 %
7,30 %
6,44 %
0,60 %
0,42 %
5,42 %
9,72 %
1,56 %
1,36 %
6,80 %

Samlet sykefravær i 2017 innenfor rammeområde grunnskole var på 6,06 %. Gjølme skole hadde lavest
sykefravær med 2,02 %.

4.2.5

HMS

4.2.5.1 Arbeidsmiljøgrupper
Alle enhetene avholder jevnlig møter i arbeidsmiljøgruppene. Her deltar ledelsen, ansatte, renholder og
vaktmester.
4.2.5.2 Vernerunde
Det er gjennomført vernerunder på alle enhetene.
4.2.5.3 Medarbeidersamtale
Alle enhetene gjennomfører medarbeidersamtaler.

Rammeområde: Grunnskole og SFO
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4.2.5.4 Forebyggende dialogmøte
Forebyggende dialogmøte er når den ansatte tar kontakt med sin leder før han eller hun går til lege. I
tillegg skjer de daglige samtalene og medarbeidersamtaler som er med på å avdekke og forebygge
eventuelt sykefravær.
4.2.5.5
Periode

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Avvik
Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket
37
35
39
64

36
36
37
68

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
12
17
8
9
21
5
8
26
5
18
42
4

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
0
0
0
0

3
5
5
1

De fleste sakene er knyttet til avvikstype psykososiale forhold elever. Dette er en naturlig følge av
skjerpete rutiner for å melde fra om tilfeller i henhold til de nye bestemmelsene i opplæringsloven om
skolemiljø og krenkelser. De nye bestemmelsene pålegger de ansatte en aktivitetsplikt, noe som
innebærer plikt til å følge med, gripe inn og varsle rektor. Deretter er det rektorers ansvar å undersøke
saken og sette inn tiltak i samråd med elev og foresatte.
Etter de nye bestemmelsene som trådte i kraft fra 1.8.2017, skal rektor varsle skoleeier i alvorlig saker.
Det har skjedd i tre tilfeller fram til 31.12.2017.
Noen avvik oppleves av den som melder som meget alvorlig karakter. Bare ett av disse har fått senket
alvorlighetsgrad i fjerde kvartal. Avvikene blir behandlet fortløpende etter prosedyrer for
avvikshåndtering.

4.3 Tilsyn og revisjon
Tema for tilsyn
Tidlig innsats og spesialundervisning.
Rapport framlagt i Kommunestyret 29.
mars 2017.

Avvik
Noen anbefalinger

Varslet tilsyn med Orkdal kommune
ved Orkanger barneskole ihht. Oppl.l.
1 – 3 om tidlig innsats.

Tilsynet ble avlyst fra
Fylkesmannens side på
grunn av
forvaltningsrevisjon
med samme tema.
Brudd på
internkontrollforskriften
for næringsmidler § 4
Plikt til internkontroll
Mangler rutiner for
kontroll med
kjøletemperaturer, og
rutine for kontroll med
Oppvaskmaskin
Håndvask på kjøkken og
personaltoalett må
utstyres med
berøringsfri armatur
Avvik 1:
Undervisningslokaler
har ikke tilfredsstillende
inneklima
Avvik 2: Skolen har ikke

Mattilsynet – Gjølme skole SFO

Mattilsynet Årlivoll skole SFO

Tilsyn ihht. Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler
Gjølme skole

Plan for lukking av avvik
Anbefalinger tas til etterretning, blant annet å sørge
for at årsrapporter inneholder evaluering av
organisering av spesialundervisning.

Det er utarbeidet tilfredsstillende internkontroll for
SFO. Saken er lukket.

Det er etablert rutiner for kontroll med
kjøletemperaturer og oppvaskmaskin. Berøringsfritt
armatur for håndvask på kjøkken og personaltoalett
er montert. Saken er avsluttet.

Avvik 1: Gjennomgang og nye målinger er utført.
Avviket er lukket.
Avvik 2: Det er avsatt midler i budsjettet for 2018 for
å utrede løsninger for plassproblemene på Gjølme
skole. Det settes i gang et arbeid med plan vår 2018.
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Tema for tilsyn

Tilsyn ihht. Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.
Årlivoll skole

Internrevisjon HMS Evjen skole

Avvik
areal inne slik at ulike
behov blir ivaretatt
Avvik 1: Skolen mangler
rutiner for måling av
inneklima og det
foreligger ikke
kartlegging av
inneklima.
Avvik 2: Skolen er ikke
innredet slik at det er
tilrettelagt for aktivitet
og optimalt renhold
Avvik 3: Skolen er ikke
utformet slik at en
ivaretar ulike behov
Skriftlig risikovurdering
mangler. Spesielt mht.
vold og trusler

Plan for lukking av avvik

Avvik 1: Nye målinger vil bli utført innen fristen 31.
januar 2018.
Avvik 2: Rydding og frigjøring av plass vil være utført
innen fristen.
Avvik 3: Noen tiltak kan gjøres raskt, mens mer
omfattende tiltak må tas inn i langsiktig planlegging i
skoleplan for Orkland kommune.

Risikovurdering skal utbedres og dokumenteres
skriftlig.

4.4 Annet
Skolemiljø
Stortinget har fattet vedtak om nye bestemmelser i Opplæringsloven kap. 9 A Elevens skolemiljø. Det er
nå tatt inn en lovbestemmelse om at det skal være nulltoleranse mot mobbing. Skolene og PP-tjenesten
brukte andre kvartal til å utarbeide ny prosedyre og rutiner for forebygging og håndtering av mobbing.
Den tidligere vedtaksplikten er erstattet av en aktivitetsplikt. Alle ansatte har plikt til å gripe inn og varsle
om krenkelser, og skolen skal lage aktivitetsplan i konkrete saker.
Annet nytt er at elev og/eller foreldre nå kan henvende seg direkte til fylkesmannen hvis skolen ikke har
tatt tak innen en uke.
De nye bestemmelsene er gjennomgått i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg i juni.
Orkdal kommunen har skrevet under avtale med MOT om kommunen som samfunnsbygger.
Alle skolene har inngått nye avtaler med MOT – Skolen som samfunnsbygger.
Bekymringsfullt fravær
Vi har kommet godt i gang i arbeidet med oppfølging av bekymringsfullt fravær.
Skolene kommer tidligere inn i sakene og samarbeidet med PP-tjenesten fungerer godt.
Nettstudium Vurdering for læring
Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som
mål.
Det er særlig fire prinsipper som er sentrale for å få til en læringsfremmende underveisvurdering. Disse
fire prinsippene er forskningsbaserte og en del av forskrift til opplæringsloven. Alle elever har rett på
underveisvurdering.
Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. De skal få tilbakemeldinger som
forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg og de skal være involvert i eget læringsarbeid ved
blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.
Alle skolene har som mål å ha felles vurderingspraksis.
Sammen med de andre kommunene i den framtidige Orkland kommune, er det satt i gang med
nettstudium for alle lærerne i vurdering for læring. Studiet går over 2 år.
Digital meldebok
Alle skolene har innført digital meldebok fra Transponder for kommunikasjon mellom skole og heim.
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Entreprenørskap
Vi har vært på besøk i Verdal kommune for å høre hvordan de jobber med entreprenørskap, arbeidslivsfag
og utdanningsvalg i grunnskolen.
Vi har hatt dialogmøte med de videregående skolene i Orkdal og Meldal med tanke på samarbeid om
faget utdanningsvalg og fagnettverk på tvers av skoleslagene.
Vi har gjennomført et utviklingsseminar med Ungt Entreprenørskap (UE) der alle skolene var med.

Programmer fra UE vil bli benyttet av alle skolene i kommunen. Alle skoler med ungdomstrinn har
gjennomført innovasjonscamper.
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5 Rammeområde: Barnehage
5.1 Arbeidsområder
Barnehagene gir et barnehagetilbud etter bestemmelsene i Lov om barnehage og Forskrift om rammeplan
for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagenes spesielle verdier er blant annet:




Å gi gode opplevelser som skaper gode minner!
Skog og fjære – alltid nære!
Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel!

Orkdal kommune har samordnet hovedopptak en gang årlig. Kommunen gjennomfører også rullerende
opptak med søknadsfrist 1. oktober for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret. Barn som har
flyttet til kommunen etter hovedopptaket får plass etter en tid.
Nye moderasjonsordninger er vedtatt av Stortinget. Det ene er reduksjon i foreldrebetalingen. Ingen skal
betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Den andre ordningen er gratis kjernetid for alle
3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt. Inntektsgrensene blir fastsatt av Stortinget
hvert år.
Orkdal kommune har 5 kommunale barnehager etter at Orkanger barnehage og Rianmyra barnehage ble
slått sammen til en enhet fra 1.8.2017. Den nye enheten har fått navnet Orkanger barnehage og de to
husene heter Bekkfaret og Rianmyra.

5.2 Resultatoppnåelse drift
5.2.1 Miljø
Alle barnehagene er resertifisert i henhold til Miljøfyrtårn.
Barnehagene gjennomfører flere ulike pedagogiske opplegg med barna. Det er ryddeuker og
samlingsstunder hvor tema er å ta vare på miljøet vårt og skape bevissthet. Barnehagene er dyktige på
kildesortering og barna er med på kildesorteringen, spesielt de eldste barna. Andre aktiviteter for barna
har vært høsting fra kjøkkenhage, ryddeuker inne og ute. Noen barnehager bruker et spesielt opplegg kalt
“Revar”.
All informasjon til foreldre og ansatte foregår i hovedsak på mail og sms.
Alle barnehagene i kommunen er godkjent i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler.

5.2.2

Økonomi

Regnskap
81 474 537

Budsjett
81 902 972

Avvik
428 435

Forbruk i %
99,5 %

Rammeområdet har i underkant av 430 000 kr i mindreforbruk ved årets slutt.
Evjen barnehage hadde et merforbruk på ca. 228 000 kr ved årets slutt. Enheten har gjennom året
signalisert behov for bruk av fond som følge av overtallighet og tilpasninger ved nedleggelse av
Kløvervollen barnehage. Enheten har overskuddsfond som kan dekke dette for 2017.
Fra høsten 2017 ble tidligere Orkanger barnehage og Rianmyra barnehage slått sammen til en enhet.
Dette medførte at kontingent fra Rianmyra ble overført til Bekkfaret barnehage fra høsten. I regnskapet
gir dette seg utslag i at Bekkfaret barnehage har et mindreforbruk på ca. 1,18 mill. kr, mens Rianmyra har
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et merforbruk på ca. 1,19 mill. kr. Totalt sett så har ny enhet et merforbruk på ca. 17 000 kr. Dette dekkes
av overskuddsfond.
Grøtte barnehage hadde et mindreforbruk på ca. 600 000 kr. Dette kan tilskrives lavere lønnskostnader og
høyrere refusjoner enn budsjettert. Dette medfører at enheten kan dekke inn merforbruk fra 2016 på
334 000 kr.
Øvrige barnehager hadde mindreforbruk i 2017.

5.2.3
5.2.3.1

Brukere
Brukertilfredshet - foreldreundersøkelsen
Orkdal 2016
Svarprosent: 82,2 %

Orkdal 2017
Svarprosent: 79,67 %

Landet 2017
Svarprosent: 69,93 %

Barnets trivsel
Barnets utvikling

4,8
4,7

4,8
4,7

4,7
4,6

Relasjon mellom barn og voksen
Tilvenning og skolestart

4,7
4,6

4,6
4,6

4,5
4,5

Henting og levering
Informasjon

4,5
4,4

4,5
4,4

4,4
4,2

Medvirkning
Ute- og innemiljø

4,4
4,3

4,4
4,3

4,2
4,1

Tilfredshet

4,6

4,7

4,5

Det har alltid vært høy svarprosent på foreldreundersøkelser i barnehagesektoren i Orkdal kommune. Selv
om svarprosenten er noe lavere i 2017 enn i 2016, så er den fortsatt høy med opp i mot 80 %.
Samlet foreldretilfredshet ligger på 4,7 i Orkdal kommune og landsgjennomsnittet er på 4,5.
Sammenlignet med andre kommuner ligger Orkdal, sammen med andre kommuner, på 3. plass i hele
landet.
Høyeste skåre er på spørsmål om barnets trivsel og barnets utvikling. Også når det gjelder relasjon
mellom barn og voksen og tilvenning og skolestart, skåres vi høyt.
5.2.3.2 Faglig kvalitet
Tabellen nedenfor viser pedagogtetthet og bemanning i Orkdalsbarnehagene målt mot landet.
Andel ansatte med pedagogutdanning (pedagogtetthet)

Orkdal 2016
47,5 %

Orkdal 2017
48 %

Landet 2017
36 %

6,5

6,3

6,0

Antall barn per ansatt

5.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
2016
Ansatte
Årsverk
2017
Ansatte
Årsverk

Felles

Evjen

Gjølme

Grøtte

Orkanger

Rianmyra

Årlivoll

0
0

36
34,1

16
14,6

44
38,8

19
18,0

29
26,1

15
14,0

0
0

35
32,9

15
14,4

43
38,6

21
19,0

18
24,8

14
13,0
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Sykefravær

2016
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
1. kvartal 2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
2. kvartal 2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
3. kvartal 2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager
4. kvartal 2017
Egenmelding
Arbg.periode
Over 16 dager

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Evjen
Gjølme
Grøtte
6,75 %
15,07 %
7,03 %
1,06 %
1,43 %
1,27 %
0,65 %
0,67 %
0,42 %
5,04 %
12,97 %
5,34 %
5,24 %
11,06 %
9,00 %
1,12 %
1,06 %
1,34 %
0,47 %
1,29 %
0,88 %
3,65 %
8,71 %
6,79 %
4,18 %
12,64 %
7,38 %
1,67 %
1,12 %
1,47 %
0,04 %
0,76 %
0,97 %
2,47 %
10,76 %
4,94 %
9,75 %
7,14 %
7,37 %
0,40 %
1,50 %
1,25 %
0,01 %
1,16 %
0,68 %
8,50 %
4,48 %
5,44 %
2,84 %
8,65 %
10,63 %
0,54 %
1,00 %
0,29 %
0,59 %
2,88 %
0,77 %
1,71 %
4,77 %
9,57 %
3,94 %
14,53 %
10,99 %
1,64 %
0,70 %
2,10 %
0,48 %
0,66 %
1,05 %
1,82 %
13,17 %
7,83 %

Orkanger
9,59 %
2,45 %
0,99 %
6,15 %
5,63 %
2,02 %
1,01 %
2,60 %
11,95 %
3,76 %
1,50 %
6,69 %
5,23 %
1,09 %
1,91 %
2,26 %
2,35 %
1,33 %
0,57 %
0,45 %
2,01 %
1,57 %
0,09 %
0,35 %

Rianmyra
13,00 %
1,67 %
0,96 %
10,37 %
5,80 %
1,06 %
0,88 %
3,85 %
10,27 %
1,61 %
1,75 %
6,91 %
6,71 %
0,87 %
1,13 %
4,71 %
3,05 %
0,72 %
0,24 %
2,09 %
2,51 %
0,95 %
0,27 %
1,29 %

Årlivoll
7,64 %
0,48 %
1,46 %
5,70 %
3,21 %
0,69 %
0,13 %
2,39 %
5,87 %
0,93 %
0,49 %
4,45 %
4,68 %
0,48 %
0,00 %
4,20 %
0,87 %
0,14 %
0,00 %
0,72 %
1,08 %
1,08 %
0,00 %
0,00 %

I 2017 var det samlete sykefraværet innenfor barnehagesektoren på 6,8 %. Sykefraværet har gått ned
siden 2016, da det endte på 9,2 % for hele sektoren. Noen barnehager har hatt større nedgang enn andre.
F.eks. er sykefraværet på nye Orkanger barnehage kommet ned på mellom 5 og 6 %.
Barnehagene jobber hardt og kontinuerlig med å redusere fravær og øke nærvær gjennom arbeid med
ulike helsefremmende tiltak som organisasjonskultur, holdninger, utnyttelse av restarbeidsevne,
dialogmøter etc. Det jobbes med nærværsarbeid på flere områder; HMS, handlingsplan for
nærværsarbeidet, arbeidsmiljøet, korttidsfraværet og regler for fravær, tilrettelegging, sosiale tiltak,
positivitet og kultur for å være på jobb.
Barnehagene tilrettelegger i stor grad for at langtidssykemeldte skal opprettholde kontakt med
arbeidsplassen i vente på behandling/operasjon, selv om ordinære arbeidsoppgaver ikke kan utføres. «Din
Bedriftshelsetjeneste» er samarbeidspart i flere langtidssykmeldinger for å bistå ansatte opp i mot
helsetjenester.

5.2.5

HMS

5.2.5.1 Arbeidsmiljøgrupper
I barnehagesektoren er det gjennomført mellom 2 og 6 møter i arbeidsmiljøgruppene i 2017.
5.2.5.2 Vernerunde
Det er gjennomført vernerunde på alle enhetene i 2017.
5.2.5.3 Medarbeidersamtale
Alle enheter gjennomfører medarbeidersamtaler med alle ansatte minst en gang per år.
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5.2.5.4

Forebyggende dialogmøte

Forebyggende dialogmøte er når den ansatte tar kontakt med sin leder før han eller hun går til lege. I
tillegg skjer de daglige samtalene og medarbeidersamtaler som er med på å avdekke og forebygge
eventuelt sykefravær.
5.2.5.5
Periode

Avvik
Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

4
12
17
21

4
8
21
21

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
0
2
2
1
4
7
0
10
7
3
9
9

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
0
0
0
0

1
1
3
6

Typer avvik er i hovedsak personskader hos barn, barn som slår seg, tannskader og lignende, og annet.
Avvikene blir behandlet fortløpende etter prosedyrer for avvikshåndtering.

5.3 Tilsyn og revisjon
Tema for tilsyn
Orkdal kommune som
barnehagemyndighet i henhold til
Lov om barnehager §§ 8 og 16.
Kommunens ansvar. Kommunen
som tilsynsmyndighet.
§ 22 Opplysningsplikten til
barnevernet

Mattilsynet – Gjølme barnehage

Mattilsynet – Årlivoll barnehage,
avd. Svorkmo barnehage
Mattilsynet – Årlivoll barnehage,
avd. Vormstad barnehage
Internrevisjon HMS – Årlivoll
barnehage

Avvik
Orkdal kommune mangler
risikovurdering som grunnlag
for valg av virkemiddel for å
påse at barnehagene
etterlever bestemmelsene i
regelverket.
Orkdal kommune mangler
virkemiddel for å påse at
barnehagene etterlever § 22
Opplysningsplikten i
barnevernet
Mangler rutine for kontroll
med kjøletemperaturer.
Mangler rutine for
regelmessig kontroll med
oppvaskmaskiner.
Ikke tilfredsstillende
vannkraner. Skal være
berøringsfrie.
Håndvaskene på stellerom og
personaltoalett må utstyres
med berøringsfri armatur
Håndvaskene på stellerom og
personaltoalett må utstyres
med berøringsfri armatur
Ingen avvik, kun forslag til
utbedringer.

Plan for lukking av avvik
Tilsynet er avsluttet og Fylkesmannen har
godkjent kommunens redegjørelse.
Risikovurderinger er på plass i kommunens
årsplan.
Prosedyre for opplysningsplikt til
barneverntjenesten er gjennomgått med styrerne
i kommunen.
Rapporten fra Fylkesmannen og kommunens plan
ble framlagt i Hovedutvalget 10. mai 2017.

Rutiner er etablert.
Berøringsfritt armatur er montert.

Berøringsfritt armatur er montert.
Saken er avsluttet.
Berøringsfritt armatur er montert.
Saken er avsluttet.
Risikovurderinger utbedres og dokumenteres
skriftlig

5.4 Annet
Stortinget har vedtatt ny rammeplan for barnehagen. Den ble satt i verk fra 1.august 2017. Formålet med
den nye rammeplanen er å skape enda høyere kvalitet på barnehagetilbudet. Rammeplanen vil stille enda
strengere krav til barnehageeier, styrer, pedagogiske ledere og personalet for øvrig.
I andre kvartal ble det satt i gang kompetanseutvikling av pedagogiske ledere i alle barnehagene i Orkdal i
forbindelse med implementering av den nye rammeplanen.
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Ny forskrift om pedagogisk bemanning trådte i kraft fra 1. august 2017 og vil ha betydning for bemanning
i forbindelse med rullerende opptak. Nytt er at barn skal regnes som å være over tre år fra og med august
det året de fyller tre år. Tidligere har vi bemannet ut i fra at barnet regnes som tre år fra januar.
Evjen barnehage avd. Kløvervollen ble lagt ned fra 1. juli 2017. Ansatte er overført til de andre
avdelingene på Evjen barnehage.
Sammenslåing av Orkanger barnehage og Rianmyra barnehage ble gjennomført fra 1.8.2017, med en
felles ledelse. I andre kvartal var det flere møter med ansatte tillitsvalgte og verneombud og det ble lagt
planer framover for sammensmeltinga. Det ble besluttet at den nye enheten skal hete Orkanger
barnehage som består av to hus; Bekkfaret og Rianmyra. Det er ansatt ny fagleder på den nye enheten og
den felles ledelsen består nå av enhetsleder, to styrerassistenter og en fagleder.
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6 Rammeområde: Helse- og omsorg
6.1 Resultatmål
Tabellen beskriver enkelte aktivitetsmål for søknadskontoret for helse- og omsorgstjenesten.
Saker
Antall saker som er innvilget eller revurdert
Antall saker med avslag
Andel saker behandlet innen frist (2 uker)
Antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus til Orkdal
helsetun
Antall betalte døgn for utskrivningsklare pasienter
Andel klager som får medhold av Fylkesmannen

4.kvartal
340
1
93 %
27

2017
1284
11
93 %
104

37
0

89
0

6.2 Felles årsbudsjettmål
Tiltak
Utarbeide strategi for heltidskultur i Orkdal kommune
Frist 1. juni 2017

Rekruttering av sykepleiere
Frist: 1. april 2017

Status
Lagt inn som en del av strategidokument for helse- og
omsorgstjenesten. Tiltak skissert i HP for 2018-21.
Videreutvikling av strategi i inneværende HP-periode.
Tiltak på dette området krever involvering av tillitsvalgte for å
følge opp hovedavtalen.

HOO orienteres om status og prinsipper 10. mai.

Drøftingsmøte med tillitsvalgte 16. mai

Diskusjonssak i arbeidsgiverutvalget 24. mai

Diskusjonssak HOO 14. juni.

Vedtak i Administrasjonsutvalget 23. august

Budsjettprosess budsjett 2018
Desentralisert sykepleierutdanning starter i regionen høsten
2018

6.3 Fellesområde helse- og omsorg
Regnskap
2 713 550

Budsjett
2 653 091

Avvik
-60 459

Avvik i %
102,28 %

Fellesområde helse- og omsorg dekker felleskostnader for området som gjelder både Orkdal Helsetun,
hjemmetjenesten og SiO. Budsjettavviket for 2017 skyldes til dels store utgifter knyttet til
utskrivningsklare pasienter fra St Olavs Hospital. I perioder har vi ikke hatt kapasitet til å ta i mot alle.

6.4 Orkdal Helsetun
6.4.1 Arbeidsområder
 Dagsenter
 Dagsenter for yngre demente
 Korttidsopphold
 Rehabiliteringsopphold
 Avlastningsopphold
 Langtidsopphold
 Skjermet enhet for personer med demens.
 Middag til hjemmeboende fra institusjonskjøkken
 Renhold
Rammeområde: Helse- og omsorg
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6.4.2

Resultatoppnåelse drift

6.4.2.1 Miljø
Orkdal Helsetun og hjemmetjenesten er samlokalisert ved rapportering av kriterier for sertifisert
miljøfyrtårn. Hovedkontorfunksjonen dekkes av rådhuset. Resertifisering av miljøfyrtårn er satt til 2018.
Det er ikke gjennomført tiltak ut over opprinnelig plan.
6.4.2.2

Økonomi

Regnskap
83 523 435

Budsjett
83 000 952

Avvik
-522 483

Forbruk i %
100,6 %

Det er et merforbruk ved Orkdal helsetun på 522 483 kr, enheten fikk tilført 3 mill. kr for omstillingstiltak i
2017, i tillegg til tilføring av 2,65 mill. kr grunnet økte kostnader til ressurskrevende bruker. I 2016 hadde
Orkdal helsetun et merforbruk på 430 000 kr. I og med at enheten ikke har et overskuddsfond, må
enheten dekke dette mer forbruket over driften i løpet av de påfølgende to år. Disse 430 000 kr er en del
av merforbruket i 2017.
6.4.2.3 Brukere
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2017.
Det er gjennomført tre møter i brukerutvalget. Bruker- og pårørendemedvirkning er et satsningsområde
og det er vedtatt endring i mandatet til brukerutvalget.
6.4.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Ansatte
Årsverk

2016
173
113,7

2017
168
111,0

Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
1,39 %
2,05 %
10,69 %
14,13 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
1,46 %
1,09 %
1,33 %
1,42 %
1,64 %
1,59 %
1,65 %
1,56 %
11,55 %
13,31 %
9,29 %
11,44 %
14,65 %
15,99 %
12,26 %
14,42 %

4. kvartal
2,03 %
1,74 %
11,85 %
15,62 %

Sykefraværet på Orkdal Helsetun er fortsatt for høyt, og har økt litt i 2017. Det er innført nye rutiner
knyttet til fraværsoppfølging. Dette gjelder både hvordan fravær skal meldes og hvordan nærmeste leder
skal følge opp ansatte som står i fare for å bli sykemeldt og som er borte fra arbeid. Det jobbes med
oppfølging av ansatte dersom de står i fare for å bli syk eller er blitt syk. Det er fokus på tilrettelegging og
det å få avklart restarbeidsevne. Fraværet er knyttet til planlagte operasjoner, alvorlig sykdom og slitasje
skader etter et langt arbeidsliv. Det er flere tilfeller hvor ansatte med midlertidig redusert arbeidsevne
har kommet på jobb og gjør andre arbeidsoppgaver. Dette gjelder tjenester som for eksempel
oppdatering av fagprogram, rydding i arkiv, kjøkkentjeneste og samvær med brukere av våre tjenester.
I mai fikk alle ansatte i helse- og omsorg tre timer obligatorisk opplæring i rettigheter og plikter ved
sykefravær. Nærværsprosjektet “Fra sykt til sunt fravær” ble iverksatt fra 1. juni 2017. Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste og NAV. Det er
utarbeidet et skjema med tilrettelagte oppgaver som alle ansatte skal ha med seg til lege eller kiropraktor
dersom de står i fare for å bli sykemeldt. Dette skjemaet kan også benyttes ved tilrettelegging av
arbeidsoppgaver i avdeling for ansatte som står i fare for å bli sykemeldt. Som forventet er det knyttet en
kostnad til mer tilstedeværelse under sykdom enn det man har refusjon for ved fullt fravær. Derimot skal
man forvente en endring i kultur og holdninger i organisasjonen når dette får satt seg. I tillegg er det plan
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for kompetanseheving i 2018 som forventes å gi den ansatte større trygghet i jobben og mer
arbeidsglede. Dette i seg selv kan være en faktor som gjør at man heller går på jobb enn å holde sengen.

Enhetsleder, to avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud deltar på IA-skolen i regi av NAV
Arbeidslivssenter. IA-skolen er en modulbasert opplæring innenfor ulike tema knyttet til inkluderende
arbeidsliv. Tema det blir gitt opplæring i er nærværsarbeid i et inkluderende perspektiv, inkluderende
rekruttering, seniorpolitikk i et livsfaseperspektiv, arbeidsliv og psykisk helse og helsefremmende
arbeidsplasser.
6.4.2.5

HMS

6.4.2.5.1 Arbeidsmiljøgruppe
Det er gjennomført to møter i AMG gruppen. Gruppen er reetablert og nå er det representanter fra alle
avdelingene, verneombud og tillitsvalg i gruppen. Og gruppen har behandlet 17 saker.
6.4.2.5.2 Vernerunde
Vernerunde ble gjennomført i februar. Alle nattevaktene har fått tilbud om helsesamtaler.
6.4.2.5.3 Medarbeidersamtale
Er gjennomført medarbeidersamtaler til ca. 2/3 deler av de ansatte. Noe er utsatt grunnet mye arbeid
med lukking av tilsyn. Det er gjennomført samtaler mellom enhetsleder og 5 av 7 avdelingsledere etter
lederskifte og det skal gjennomføres ledersamtale med avtale våren 2018.
6.4.2.5.4 Forebyggende dialogmøte
Antall avholdte dialogmøter
22

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
21

6.4.2.5.5 Avvik
Periode

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4.kvartal

Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket
216
295
113
96

198
291
93
96

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
93
107
16
126
142
27
2
44
67
1
62
32

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
4
1
0
1

59
84
68
77

I fjerde kvartal er det meldt inn 1 avvik hvor alvorlighetsgraden fortsatt anses som meget alvorlig etter at
avvikene er lukket. Det er utarbeidet et skriv «Avvik – melding og vurdering» som gir ansatte og lederne
en pekepinn på hvor en kan kategorisere avvik og hva et avvik er. Gjennomsnittlig behandlingstid for
lukking av avvikene er 12 dager.
Avvikskategoriene som er hyppigst representert handler om blant annet urolige pasienter, tilløp til
feilmedisinering, og tilløp til skade eller skade på tjenestemottaker eller ansatte.

6.4.3 Tilsyn og revisjon
Ingen tilsyn fjerde kvartal.
For tidligere tilsyn se Vedlegg 1: Tilsyn og revisjon ved Orkdal Helsetun
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6.5 Hjemmetjenesten
6.5.1 Arbeidsområder
 Helsehjelp i hjemmet
 Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring
 Middagsombringing
 Trygghetsalarm
 Transporttjeneste for funksjonshemmede
 Parkeringsbevis
 Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming
 Avlastning for barn og unge
 Støttekontakttjenesten
 Tilrettelagt fritid
 Hverdagsrehabilitering
 Livsgledetur
6.5.2

Resultatoppnåelse drift

6.5.2.1 Miljø
Hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun er samlokalisert ved rapportering av kriterier for sertifisert
miljøfyrtårn. Hovedkontorfunksjonen dekkes av rådhuset. Resertifisering av miljøfyrtårn er satt til 2018.
Det er ikke gjennomført tiltak ut over opprinnelig plan.
6.5.2.2

Økonomi

Regnskap
96 231 460

Budsjett
97 458 887

Avvik
1 227 426

Forbruk i %
98,7 %

Det er et mindreforbruk i Hjemmetjenesten på 1,22 mill. kr, etter at tjenesten ble styrket med 1,8 mill. kr i
tilleggsbevilgning.
Nedlegging av Kongshaugen bofellesskap, flere brukere med økt omsorgsbehov og merforbruk på variabel
lønn som overtid knyttet til alvorlig syke og døende pasienter har gitt store utfordringer til tjenesten i
2017. Ordningen med tilskudd for særlig ressurskrevende tjenester for brukere under 67 år ga en
merinntekt på 2,45 mill. kr.
6.5.2.3 Brukere
Ikke gjennomført brukerundersøkelse.
6.5.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Ansatte
Årsverk

2016
168
112,6

2017
167
115,5

Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
1,29 %
1,74 %
8,73 %
11,76 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
1,44 %
1,51 %
1,58 %
0,99 %
1,46 %
1,60 %
1,23 %
1,69 %
7,25 %
8,59 %
7,04 %
6,68 %
10,15 %
11,7 %
9,85 %
9,36 %

4. kvartal
1,61 %
1,32 %
6,54 %
9,47 %
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Korttidsfraværet ved egenmeldinger er redusert betraktelig, samt fravær ut over arbeidsgiverperioden. En
god utvikling med fortsatt potensiale, og spesielt med tanke på de små enhetene hvor det blir ekstra
sårbart ved fravær.
Det er svært lite arbeidsrelatert fravær. De tilfellene det dreier seg om er belastningsplager som følge av
statisk arbeid og noen tilfeller av høyt arbeidspress.
Nærværsprosjektet beskrevet under Orkdal helsetun gjelder også for hjemmetjenesten. Nærværsarbeidet
vil trolig også på sikt kunne gi ytterligere reduksjon i fraværsandelen. Her er det flere tilfeller hvor ansatte
med midlertidig redusert arbeidsevne kommer på jobb og gjør andre arbeidsoppgaver. Dette gjelder
tjenester som for eksempel veiledning av vikarer og samvær med brukere av våre tjenester. Som
forventet er det knyttet en kostnad til mer tilstedeværelse under sykdom enn det man har refusjon for
ved fullt fravær. Derimot skal man forvente en endring i kultur og holdninger i organisasjonen når dette
får satt seg. I tillegg er det plan for kompetanseheving i 2018 som forventes å gi den ansatte større
trygghet i jobben og mer arbeidsglede. Dette i seg selv kan være en faktor som gjør at man heller går på
jobb enn å holde sengen.
6.5.2.5

HMS

6.5.2.5.1 Arbeidsmiljøgrupper
Det har vært gjennomført AMG møter ved Blomsterveien og Rundhaugen. Ikke vært gjennomført AMG
møte i hjemmesykepleien. Din Bedriftshelsetjeneste skal i 2018 bistå med å få i gang konstruktive AMG
møter for begge verneområdene som vil være mer formålstjenlig enn dagens møtevirksomhet.
6.5.2.5.2 Vernerunde
Nytt verneombud og vara verneombud hos hjemmesykepleien har deltatt på 40 timers kurs.
Det er gjennomført vernerunder ved alle avdelinger.
6.5.2.5.3 Medarbeidersamtale
Er gjennomført mellom flesteparten av ansatte og ledere. Derimot er det overført noen samtaler til
2018 med plan om snarlig gjennomføring, grunnet kapasitetsproblemer hos de største avdelingene
som har om lag 60 ansatte hver. Det er gjennomført samtaler mellom enhetsleder og avdelingsledere
etter lederskifte og det skal gjennomføres ledersamtale med avtale våren 2018.
6.5.2.5.4 Forebyggende dialogmøte
Antall avholdte dialogmøter
22

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
22

6.5.2.5.5 Avvik
Periode

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket
57
58
51
21

55
52
44
26

Avvik
Alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
4
39
11
18
34
6
5
24
10
5
9
7

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
0
1
0
1

4
35
29
15

De fleste avvikene er knyttet til medikamenthåndtering. Dernest er det avvik knyttet til ønske om økt
bemanning ved boligtjenesten. Tiltak iverksatt for endrede rutiner og ressursutnyttelse. Større krav til og
oppfølging av kompetanseheving, har potensiale i høyere utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det
arbeides også med opplæring i avviksrapportering, herunder valg av alvorlighetsgrad. Opplæringen ser ut
til å ha virkning da andel meget alvorlig avvik er betydelig senket.
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6.5.3

Tilsyn og revisjon

Internrevisjon HMS i 4. kvartal
Avvik
Har virksomheten fastsatte mål for helse, miljø
og sikkerhet? Merknad: Under utarbeidelse

Plan for lukking av avvik
Utarbeides/ oppdateres i AMG møter våren 2018

Frist
06.2018

Har virksomheten kartlagt farer og problemer
og på denne bakgrunn vurdert risiko, samt
utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å
redusere risikoforholdene? Merknad: Mangler

Din BHT er bedt om å bistå i kartleggingen som skal foregå
ifm tilsyn fra Arbeidstilsynet våren 2018. Risikoanalyser er
iverksatt og under gjennomføring. Det er gjort
risikoanalyser for indre og ytre forhold. Planverk etableres
etter hvert som risikoforhold avdekkes.

07.2018

Har virksomheten skriftlige rutiner for
håndtering av kriser og traumatiske hendelser,
herunder også vold og trusler? Merknad:
Mangler

Prosedyre for håndtering og forebygging av vold og trusler
er utarbeidet. Det foregår kartlegging av omfang og
risikoanalyser. Kriser og traumatiske hendelser er dekket
av overordnet rutine i HMS håndboken, men behøver en
lokal tilpasning i lokale beredskapsplaner. Dette
ferdigstilles i 2018
Vi har mottatt mal for kartlegging av risiko ved
kjemikaliehåndtering, men ikke funnet risikoområder
under vernerunde. Malen legges i prosedyre for å tas i
bruk når det blir aktuelt.

07.2018

Har virksomheten skriftlige rutiner for
kjemikaliehåndtering?
Merknad: noen mangler

08.2018

Oppsummerende kommentarer fra revisjonsleder:








Har overordnede mål og tar opp nye forslag til mål i AMG
Skal føre på verneombud på organisasjonskart
Mangler generell risikovurdering og tilhørende handlingsplan
Får ny vara som har bruk for HMS kurs
Ikke fått tilbud om influensavaksine
Har risikovurdering og tiltaksplan knyttet opp mot vold og trusler. Vurderer dette og setter det
sammen med rutiner de har fra tidligere på dette emnet
Har god kontroll på datablad, mangler risikovurderinger av disse

6.6 SiO
6.6.1 Arbeidsområder
 Legevakt
 Kommunal akutt sengepost
 Felles administrasjon, interkommunalt samarbeid, samhandling mellom kommunene og St Olavs,
utvikling og prosjekter
Kommunene Agdenes, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal
gikk i 2012 sammen med Orkdal kommune om å etablere Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO)
gjennom to vertskommuneavtaler, en avtale for interkommunalt legevaktsamarbeid, og en avtale for drift
av en KAD-sengepost (Kommunal Akutt Døgnenhet). Den siste avtalen inkluderer avtale om
utviklingssamarbeid for å fremme gode og effektive helsetjenester for deltakerkommunene. Orkdal
kommune er vertskommune.
KAD-sengeposten ble opprinnelig finansiert gjennom statlige prosjektmidler fra 2013. Senere har
kommunene mottatt frie midler for å dekke kostnadene. Legevaktsamarbeidet ble opprettet i 2007 i regi
av et interkommunalt selskap. Deltakerkommunene har inngått samarbeidsavtaler med Orkdal kommune
som vertskommune for virksomheten ved de to enhetene. Virksomheten styres av en felles, politisk
sammensatt vertskommunenemd. Til støtte for virksomheten har hver av kommunene utnevnt
nettverkskoordinatorer som møtes 4 ganger årlig. Vertskommuneavtalene legger opp til at kommunenes
felles rådmannskollegium skal gis anledning til å gi råd til vertskommunen i spørsmål om drift og utvikling.
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Halsa kommune deltar ikke i legevaktsamarbeidet, men i det øvrige samarbeidet ut 2018. Virksomheten
ved SiO er lokalisert til Orkdal kommune i leide lokaler ved Orkdal sjukehus. Sjukehuset leverer ulike
støttetjenester til virksomheten.

6.6.2 Resultatoppnåelse drift
Driftsoppgavene har vært gjennomført kontinuerlig i samsvar med kommunenes sørge-for-ansvar.
Virksomheten har i 2017 holdt et litt lavere aktivitetsnivå enn foregående år. Det har vært kontroll på
avvik og kvalitetsbrist. Uønskede hendelser fanges opp i kvalitetssystemet og korrigeres gjennom
systemforbedringer.
6.6.2.1

Økonomi

Regnskap
3 357 884

Budsjett
3 354 383

Avvik
-3 501

Forbruk i %
100,1 %

Resultatet ved årsskiftet viser at regnskapet er omtrent som budsjettert. Prognosene gjennom året har
vært noe krevende, da Staten iverksatte en ikke varslet og varig avgiftsøkning for legevaktas tilknytning til
Nødnettet. Dette har vært løst innenfor budsjett.
Sykefraværet har vært lavt både ved sengepost og legevakt og det bidro til lavere lønnskostnader for 2017
enn tidligere år.
6.6.2.2 Brukere
SiO legevakt er en interkommunal legevakt for 11 kommuner.
Interkommunal legevakt er et tilbud om øyeblikkelig hjelp for sykdom og skade, der legebesøk ikke kan
vente til neste dag. Tilbudet gjelder kommunenes innbyggere og de som ellers oppholder seg i
kommunen.
SiO sengepost er en interkommunal akutt døgnenhet (KAD). KAD skal være et allmennmedisinsk tilbud
som gis til pasienter som har behov for observasjon, behandling og tilsyn, men som ikke har behov for
innleggelse i sykehus. Tilbudet utgjør et kommunalt før og istedenfor innleggelse i sykehus.
Det ble startet opp en brukerundersøkelse i desember 2017. Den fortsatte inn i 2018 og resultatene vil bli
presentert i forbindelse med rapportering fra 1. kvartal 2018. Undersøkelsen er utarbeidet med tanke på
sammenligning mot nasjonale referansedata.
6.6.2.3 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Ansatte
Årsverk

2016
35
18,9

2017
41
20,13

Antall årsverk var stabilt fra foregående år. Det ble foretatt mindre justeringer som medførte en økning i
antall ansatte. Denne korreksjonen ble foretatt i forståelse med tillitsvalgte.
Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
1,15 %
0,28 %
2,40 %
3,83 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
0,86 %
0,76 %
1,23 %
0,42 %
0,53 %
0,10 %
0,28 %
1,13 %
0,95 %
0,00 %
0,51 %
0,04 %
2,34 %
0,86 %
2,01 %
1,59 %

4. kvartal
1,02 %
0,73 %
3,28 %
5,03 %

Sykefraværet ved SiO har vært lavt i 2017, litt lavere enn foregående år. Det ble ikke registrert
arbeidsrelatert fravær. Enheten søker å følge opp forebyggende tiltak, inkludert nærværstiltak, og
tilrettelegging for arbeidstakere som sykemeldes, eller står i fare for å sykemeldes. SiO er en liten enhet,
og sårbar for store periodiske svingninger ved fravær hos enkeltpersoner.

Rammeområde: Helse- og omsorg

37

Orkdal kommune - årsmelding 2017
6.6.2.4

HMS

6.6.2.4.1 Arbeidsmiljøgruppe
Avdelingene ved SiO er små, og avdelingsmøtene ivaretar funksjonen som arbeidsmiljøgruppe i samarbeid
med verneombud og tillitsvalgte.
Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i Orkdal kommune i 2017. Undersøkelsen la vekt på
forhold som nærvær, mestring, trivsel og medvirkning. Målt mot en nasjonal referansegruppe skåret SiO
godt på alle deler av undersøkelsen.
Orkdal kommune skiftet i 2017 leverandør for bedriftshelsetjenester. Høsten 2017 gjennomførte
bedriftshelsetjenesten en HMS-revisjon ved SiO som påpekte enkelte forbedringsområder som senere ble
utbedret.
Det er gjennomført lovpålagte helseundersøkelser, og det er lagt vekt på forebyggende tiltak som
vaksinering av arbeidstakere, hygiene/ renhold og tilrettelegging omkring nattarbeid. Det ble ikke meldt
om arbeidsbetinget smitte eller arbeidsbetinget sykefravær.
Særlige risikoområder ved SiO er uendret og knyttet til nattarbeid og alenearbeid deler av døgnet. Trusler
om vold og voldsepisoder representerer en større risiko ved legevakta enn ved sengeposten. Det forekom
ikke alvorlige situasjoner som truet personsikkerheten for ansatte i 2017. Ansatte og leger ved legevakta
gjennomgikk kurs i håndtering av trusler om vold i 2017.
I løpet av 2017 ble risikoen for trakassering av ansatte fra pasienter aktualisert gjennom blant annet “Metoo”-kampanjen.
Personalet eksponeres for smitte og skadelige kjemikalier. I 2017 startet SiO opp med elektronisk
registrering av kjemikalier og eksponeringsrisiko, som første enhet i kommunen.
Det har ikke forekommet brudd på arbeidstidsbestemmelsene ut over enkeltepisoder ved akutt oppstått
sykdom, der det har vært nødvendig for å opprettholde drift i enheten.
HMS-status behandles ukentlig i ledermøtene i SiO.

6.6.2.4.2 Vernerunde
I forbindelse med årlig vernerunde sammen med bedriftshelsetjenesten og verneombud ble det laget en
HMS-tiltaksplan som ble gjennomført i etterkant.
6.6.2.4.3 Medarbeidersamtale
Alle pleieansatte har hatt medarbeidersamtaler i 2017. Noen leger har ikke ønsket å benytte seg av dette
tilbudet. Medarbeidersamtalen brukes aktivt for å sette mål sammen med medarbeidere, herunder
kompetanseutvikling. Samtalen brukes også til å gi tilbakemeldinger mellom leder og medarbeider, samt
mellom kolleger.
6.6.2.4.4 Forebyggende dialogmøte
Antall avholdte dialogmøter
1

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
1

Sykefraværet er lavt, og det arbeides aktivt med tilrettelegging.

6.6.2.4.5 Avvik
Periode

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2017

Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket
5
6
13
14
38

5
6
13
14
38

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
3
1
1
0
4
2
1
0
0
0
22
4
4
27
7

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Klassifiseringen av alvorlighet inkluderer skadepotensiale. Avvikene er lukket etter involvering av
medisinsk faglig ansvarlige leger og samhandlingsavvikene er behandlet i dialog med St Olavs hospital.
Rutiner og retningslinjer er gjennomgått, revidert og gjort kjent som del av lukkingen av sakene.

6.6.3

Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn
Internt farmasøytisk tilsyn
v/legemiddelleverandør/apotek
Intern revisjon av internkontroll HMS
v/BHT

Avvik
Mindre avvik i
legemiddelhåndteringen
Manglende HMS-kurs hos en
leder, Spesifikk risikovurdering
av vold og trusler

Plan for lukking av avvik
Plan for lukking av avvik er utarbeidet og
iverksatt.
Plan for lukking av avvik ble utarbeidet og
gjennomført i 2017. Lederkurs
gjennomføres ved første anledning med
BHT.

6.6.4 Annet
Fra SiO’s handlingsplan:
Tiltak
Styrke pasientsikkerhet
Utarbeide mål for legemiddelbruk, spesielt antibiotikabruk

Status
Fagsamling gjennomført september. Legemiddelbruk tema
blant andre tema.

Bakvaktordning legevakt

Pilotering av ordning startet i fjerde kvartal. Evalueres første
kvartral 2018
SiO har vært evaluert av regionrådet i sammenheng med
pågående prosess knyttet til styringsform og felles
mottaksfunksjon.
Styrket adgangskontroll til legevakt og sengepost er utført.

Evaluering av SiO

Iverksette sikringstiltak overfor arbeidstakere i legevakt
og sengepost
Handlingsplan SiO

Ny styringsmodell for SiO

Felles mottaksfunksjon

Utredning for avklaring av KAD psykisk helse og rus er
avsluttet. Utredning om samarbeid vedr samfunnsmedisinske
tjenester i 2017 avsluttes i første kvartal 2018
Ordningen med regional kreftkoordinator er gjennomført og
avsluttes i september 2018.
Rekrutteringstiltak sykepleiere er iverksatt gjennom et
prosjekt sammen med KS. Ca 50 deltakere.. Et tilbud om
desentralisert sykepleierutdanning er forberedt sammen med
NTNU for oppstart 2018
Akuttmedisinkurs for 130 deltakere arrangert av legevakt
Videreutvikling av Samarbeidsavtalen med St Olavs.
Bistand Helseplattformen med informasjon og innspill
Orkdal har utredet ny vertskommuneavtale. Forslag om
overføring av utvilingsarbeid til Regionrådet. Utredning og
avklaring fortsetter i 2018.
Utredes i regi av egen styringsgruppe.

Beredskap
SiO er underlagt Helseberedskapsloven. SiO reviderte beredskapsplanen for Legevakta i 2017. Planene er
samstemt med Orkdal kommunes beredskapsplan og beredskapsplanen for Orkdal sjukehus.
Samstemming mot de øvrige kommunenes planer er ikke iverksatt, men planene er tilgjengelige gjennom
en felles IKT-løsning som drives av St Olavs hospital.
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7 Rammeområde: Familie og velferd
7.1 Fellesområde familie og velferd
Regnskap
1 125 719

Budsjett
1 114 557

Avvik
-11 163

Forbruk i %
101,0 %

Her føres felleskostnader for rammeområdet.

7.2 Helse og familie
7.2.1 Arbeidsområder
 Allmennlegetjeneste og legevakt
 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 Fysio - og ergoterapitjeneste
 Psykisk helse- og rusarbeid
 Bolig- og husbanktjenester
 Koordinerende enhet
 Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)

7.2.2

Resultatoppnåelse drift

7.2.2.1 Miljø
Rådhuset er sertifisert som hovedkontor og tar ansvar for mange av kravene som underliggende enheter
tidligere har blitt nødt til å ta ansvar for selv. De fleste avdelingene i Helse og familie er underlagt
sertifiseringen på rådhuset.
I avdelingene helsestasjon og fysio-/ergoterapitjenesten har det vært en økning i bruk av el-biler i løpet av
arbeidsdagen, og flesteparten av disse er ansattes private biler.
7.2.2.2

Økonomi

Regnskap
39 463 752

Budsjett
41 673 120

Avvik
2 209 368

Forbruk i %
94,7 %

Regnskapet ved årsslutt viser et mindreforbruk på 2,2 mill. kr i Helse og familie. Hovedårsakene til
mindreforbruket er mer utbetalt fastlønnstilskudd til fysioterapitjenesten enn budsjettert, sykefravær og
redusert drift ved Elvestien Øst i påvente av flytting til nye lokaler i Litjgårdsveien.
7.2.2.3 Brukere
I Helse og familie ble det ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2017 på grunn av stor arbeidsbelastning
og arbeidsmiljøutfordringer i en av fagavdelingene. Det er planlagt at alle avdelingene skal gjennomføre
brukerundersøkelser i andre kvartal 2018.
7.2.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Ansatte
Årsverk

2016
65,0
49,4

2017
68
52,0
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Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
1,19 %
0,68 %
1,78 %
3,65 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
1,10 %
1,61 %
0,85 %
0,57 %
0,97 %
1,54 %
0,47 %
0,79 %
5,13 %
5,63 %
6,15 %
2,73 %
7,20 %
8,78 %
7,46 %
4,09 %

4. kvartal
1,26 %
1,00 %
5,69 %
7,95 %

Helse og familie har utarbeidet tiltaksplan for å redusere sykefraværet i enheten, og det er stort
fokus på forebygging av sykefravær i arbeidsmiljøgrupper og i personalmøter. Sykefraværet er i
hovedsak langtidsfravær av rent medisinske årsaker, men noe skyldes arbeidsmiljøet i en avdeling psykisk
helse og rusarbeid. Det har vært jobbet mye med arbeidsmiljøet i 2017, i tett samarbeid med tillitsvalgte
og bedriftshelsetjenesten. Tilbakemeldinger fra ansatte er at de opplever at de tiltakene som er
gjennomført har ført til bedring i arbeidsmiljøet.
HMS

7.2.2.5

7.2.2.5.1 Arbeidsmiljøgrupper
Verneombud og tillitsvalgte deltar på kvartalsvise møter i ledergruppen til Helse og familie, med fokus på
HMS og arbeidsmiljøet for ansatte i enheten. I tillegg er HMS tema på personalmøtene i de forskjellige
avdelingene i enheten.
7.2.2.5.2 Vernerunde
Vernerunder ble gjennomført sammen med BHT 19. september.
7.2.2.5.3 Medarbeidersamtale
Alle ansatte i Helse og familie har hatt minimum en medarbeidersamtale i 2017.
7.2.2.5.4 Forebyggende dialogmøte
Helse og familie fordelt slik
Helsestasjon
Fysio-/ergoterapitjenesten
Psykisk helse og rusarbeid

Antall avholdte dialogmøter
0
0
8

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
0
0
5

7.2.2.5.5 Avvik
Periode

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4.kvartal

Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket
10
5
20
26

10
3
18
24

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
2
5
3
0
0
3
3
12
5
3
22
1

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
0
0
0
0

4
0
3
0

Avvikene skyldes i hovedsak mangel på fungerende alarmer i Elvestien Øst, mangel på tilgang til fagsystem
og tildeling av hjelpemidler.

7.2.3

Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn
Ingen tilsyn i 2017

Avvik

Plan for lukking av avvik
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7.2.4 Annet
I løpet av fjerde kvartal 2017 ble omsorgsleilighetene ved Litjgårdsveien ferdigstilt, og beboerne fra
tidligere “Elvestien Øst” flyttet inn i leilighetene. Ansatte som jobbet med ungdommene ble med over til
Litjgårdsveien, og etablerte en ny omsorgsbase der fra innflyttingsdato.

7.3 Kvalifisering og arbeid
7.3.1 Arbeidsområder
Enhet kvalifisering og arbeid organiserer bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger,
voksenopplæring, varig tilrettelagt arbeid, aktivisering og arbeidstrening, beredskapsarbeid og lokalt
hjelpemiddellager.
7.3.2

Resultatoppnåelse drift

7.3.2.1 Miljø
Sampro har sendt inn resertifiseringsdokumenter i 2017.
Alle dokumenter er også innsendt for første gangs sertifisering ved K-bygget på Follo for Orkdalstorget og
Voksenopplæringa.
7.3.2.2

Økonomi

Regnskap
6 151 597

Budsjett
6 810 195

Avvik
658 597

Forbruk i %
90,3 %

Kvalifisering og arbeid har et mindreforbruk på ca. 660 000 kr.
Voksenopplæringa fikk et mindreforbruk på 1,19 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak det store antallet
deltakere i målgruppen som utløser tilskudd til norsk og samfunnskunnskap, og en effektiv drift. I tillegg
selges det plasser i grunnskolen for voksne.
Flyktningtjenesten har merinntekt i forhold til budsjett. Her dekkes blant annet introduksjonsstønad til
nybosatte flyktninger. Har vært krevende å treffe på budsjett, med den økte bosettinga som har vært de
siste to til tre år. Tilskuddet til kommunen har og økt betydelig. Dette vil endre seg dramatisk med en klar
nedgang i bosettingen framover. Utgiftene til introduksjonsstønad vil også gå ned, med færre bosatte
voksne flyktninger.
Sampro og Orkdalstorget har merforbruk med til sammen 413 000 kr. Det er krevende å opprettholde salg
av varer og tjenester i tråd med budsjett.
7.3.2.3

Brukere

Tilstedeværelse, brukere, deltakere

1. kvartal

Voksenopplæringa/introduksjonsprogrammet

94,0 %

Sampro
Orkdalstorget

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Mål 2017

89,8 %

92,0 %

91,8 %

91,9 %

93,0 %

93,5 %

97,8 %

98,0 %

97,4 %

96,7 %

98,0 %

92,0 %

94,1 %

94,5 %

94,9 %

93,9 %

92,0 %

55,0 %

100,0 %

Norskprøver introduksjonsprogrammet, mange
fortsetter med videre norskopplæring etter intro
og vil ta prøve senere
Bosetting av flyktninger

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Bosetting av flyktninger

10

9

3

1

2

4

Bosetting av familiegjenforente

År

År

Mål 2017

5

28 personer

29 personer

10

17 personer
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Det var en enslig mindreårig som skulle vært bosatt i 2016 som ble bosatt i 2017. To enslig mindreårige
som skulle vært bosatt i 2017 ble bosatt i starten av 2018. Når årsmeldinga skrives er all avtalt bosetting
ajour.
7.3.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
2016
29,0
28,1

Ansatte
Årsverk

2017
34
31,5

Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
0,89 %
1,15 %
5,54 %
7,58 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
0,67 %
0,80 %
0,87 %
0,13 %
0,99 %
0,48 %
0,60 %
0,20 %
9,84 %
7,80 %
10,18 %
13,10 %
11,51 %
9,08 %
11,65 %
13,44 %

4. kvartal
0,80 %
2,48 %
8,98 %
12,26 %

Det har vært arbeidet aktivt med sykefravær ved enheten, både med enkeltpersoner og i forhold til plan
for reduksjon av fraværet. Stort sett alt fravær er langtidssykefravær, over 16 dager. Det er signaler på at
noe av sykefraværet har skyldtes arbeidsmiljøet, noe som har blitt fulgt opp ekstra tett. I tillegg er det
flere langtidssykemeldte av rent medisinske årsaker.
7.3.2.5

HMS

7.3.2.5.1 Arbeidsmiljøgrupper
AMG (arbeidsmiljøgruppe) som er felles for enheten har hatt to møter i 2017. Den 28.februar og den 19.
september. Saker er nytt verneombud og varaverneombud presentert, i tillegg ble opplæring av
verneombudet og varaverneombud bestemt. Vernerunden har vært tema med oppfølging av funnene på
hver enkelt avdeling. Ellers ordinære saker med sykefraværsrapport, avviksrapport og skademeldinger.
7.3.2.5.2 Vernerunde
Vernerunde avholdt den 17.mars ved Voksenopplæringa og Voksenopplæringa sin avdeling ved Meldal
videregående, ved Orkdalstorget og ved Sampro. Flyktningtjenesten var i ferd med å flytte til leide lokaler
ved Rosenvik as så der var det ikke aktuelt med vernerunde i denne omgangen.
Enheten har hatt en systematisk gjennomgang av arbeidsmiljøet ved Flyktningtjenesten. Dette har ført til
at tjenesten har flyttet til leide lokaler ved Rosenvik as. I tillegg har det psykososiale arbeidsmiljøet vært i
fokus i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Hovedvekten i arbeidet var første halvår,
men også i andre halvår har det vært i fokus.

7.3.2.5.3 Medarbeidersamtale
Enheten er fordelt slik
Flyktningtjeneste
Sampro
Orkdalstorget
Voksenopplæringa

Ansatte
5
5
6
13

Medarbeidersamtaler
5
5
6
13
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7.3.2.5.4 Forebyggende dialogmøte
Enheten er fordelt slik
Flyktningtjeneste
Sampro
Orkdalstorget
Voksenopplæringa

Antall avholdte dialogmøter
4
0
2
0

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
2
0
1
0

7.3.2.5.5 Avvik
Periode

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket
4
7
1
4

4
6
0
1

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
0
4
0
0
6
1
0
0
1
0
2
2

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
0
0
0
0

4
0
1
0

Avvikene skyldes i hovedsak utfall av ventilasjonsanlegget ved Voksenopplæringa, nødvendig re-start
foretatt først det ble oppdaget. Noen av disse avvikene er registrert som alvorlig, men oppfattes ikke som
det. I tillegg er det et avvik i forhold til tildeling av hjelpemiddel og et avvik knyttet til en liten skade på
bruker under arbeidstrening, ikke behov for legetilsyn. Ett avvik er knyttet til manglende opplæring i ett
fagprogram.

7.3.3

Status årsbudsjettmål

Tiltak
Sjåføropplæring til flyktninger

Status
Rådmannens innstilling:
“Orkdal kommune innfører ikke en kommunal låneordning
som flyktningene kan søke på for kvalifisering til bussjåfør
eller lastebilsjåfør.”

Frist: 1.3.2017

Politisk behandlet og vedtatt i HOO 15.3 og kommunestyret
29.3

7.3.4

Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn
Ingen tilsyn i 2017

Avvik

Plan for lukking av avvik

7.3.5 Annet/beredskap
 Evaluering og oppfølging etter øvelse Washington Mills as
 Forberedelse, gjennomføring og evaluering av Øvelse Sodd
 Totalt ni oppdrag er journalført for det psykososiale kriseteamet
 Kriseledelsen har vært satt en gang i forbindelse med storbrann ved den gamle “Sponplatefabrikken”
 Ny avtale om godtgjørelse til kriseteam er ferdigforhandlet
 Det er avholdt beredskapsråd med hovedvekt på Nasjonal helseøvelse 2018 og NATO-øvelsen Trident
Juncture 2018, beredskapskontraktene i Snillfjord, Agdenes og Meldal var invitert med
 Øvingsdag CIM avholdt med deltakere fra alle Orklandkommunene, ressurser fra leverandøren One
Voice deltok sammen med Fylkesmannens beredskapsavdeling
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7.4 NAV
7.4.1 Arbeidsområder
NAV-sosialtjenesten
I samsvar med gjeldende samarbeidsavtale mellom Orkdal kommune og NAV, organiserer og
administrerer NAV Orkdal kommunens ansvar for inntektssikring gjennom sosialhjelp og
kvalifiseringsstønad, ungdomskontakt, økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning og statlig bostøtte.
Arbeids- og velferdsforvaltningen skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
Ungdom og innvandrere er prioriterte grupper.

7.4.2

Resultatoppnåelse drift

7.4.2.1 Miljø
Rådhuset er sertifisert som hovedkontor og tar ansvar for mange av kravene som underliggende enheter
tidligere har blitt nødt til å ta ansvar for selv. NAV er en av enhetene som blir ivaretatt av den ordningen.
7.4.2.2

Økonomi

Regnskap
15 486 771

Budsjett
15 241 208

Avvik
-245 562

Forbruk i %
101,6 %

NAV har hatt et høyt overforbruk i 2017, hovedsakelig på grunn av økte utgifter på bolig og økonomisk
sosialhjelp. I regnskapet er det en manglende avsetning til fond på 785 397 kr i prosjektmidler fra
Fylkesmannen. Disse midlene søkes overført til prosjekt i 2018. Det kommunale prosjektet “Jobbsentral”
avsluttes og inngår i prosjektet finansiert av Fylkesmannen. Innholdet er mye det samme; tett oppfølging
av ungdom og langtidsmottakere av sosialhjelp for å bistå til arbeid og aktivitet.
Etter å ha hatt et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp over flere år, har NAV Orkdal hatt et
merforbruk fra høsten 2016, og det har økt i 2017. Det er en utvikling man ser over hele landet. Dette er
rettighetsbaserte og behovsprøvde ytelser. Samlet overforbruk 2017 på ca. 1 mill. kr.
Merforbruket i Orkdal skyldes i stor grad høyere husleier/strøm og livsoppholdsytelser. Det er mer enn
500 flere utbetalinger i 2017 sammenlignet med 2016. Enheten har fond til å dekke merforbruket for
2017.
7.4.2.3 Brukere
Arbeidsmarkedet har vært godt i Sør-Trøndelag i 2017. Arbeidsledigheten har i snitt vært 2,2 % gjennom
året, ved utgangen av desember var ledigheten 1,9 % for fylket og 1,6 % for Orkdal.
Det har vært vesentlig flere søknader om økonomisk sosialhjelp i 2017. Det er bekymringsfullt at flere
familier med forsørgeransvar for barn under 18 år har behov for sosialhjelp.
NAV Orkdal har hatt årlige brukerundersøkelser med unntak av 2016.
Det er nå utformet en felles brukerundersøkelse for hele landet, som ble tatt i bruk høsten 2017.
7.4.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Ansatte
Årsverk

2016
9,0
8,1

2017
12
11,6*

*2,6 årsverk er prosjektstillinger finansiert av Fylkesmannen
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Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
0,64 %
0,60 %
11,84 %
13,08 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
1,26 %
0,41 %
1,54 %
2,35 %
0,46 %
0,27 %
0,15 %
0,54 %
2,43 %
4,41 %
0,00 %
2,89 %
4,15 %
5,09 %
1,70 %
5,79 %

4. kvartal
1,03 %
0,89 %
2,20 %
4,12 %

Etter høyt sykefravær i 2016, er det en positiv utvikling i forhold til redusert fravær i 2017.
NAV har ansatte med kroniske sykdommer, dette medfører at sykefraværet vil variere.

HMS

7.4.2.5

7.4.2.5.1 Arbeidsmiljøgrupper
NAV har møter i MBA – medarbeiderapparatet månedlig. MBA består av plasstillitsvalgte, lokalt
verneombud og ledergruppen.
HMS er fast tema i MBA-møter og personalmøter.

7.4.2.5.2 Vernerunde
Vernerunder skjer årlig sammen med BHT og personalavdelingen og tekniske tjenester i kommunen.
7.4.2.5.3 Medarbeidersamtale
Alle ansatte har årlige medarbeidersamtaler.
7.4.2.5.4 Forebyggende dialogmøte
Antall avholdte dialogmøter
1

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
2

7.4.2.5.5 Avvik
Periode

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4.kvartal

Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket
4
8
9
4

4
6
3
2

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
1
2
1
2
2
4
3
3
3
1
2
1

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
1

1

7 meget alvorlige avvik i 2017. Gjelder trusler mot ansatte. Trusler er politianmeldt.
Meldte avvik som ikke er lukket gjelder dårlig luftkvalitet, lite sirkulasjon og varme/kalde kontorlokaler. Er
meldt, og det har vært jobbet mye med dette, men det har vært vanskelig å få til tilstrekkelig ventilasjon.
Dette utgjør et stort fysisk arbeidsmiljøproblem. Ansatte melder om hodepine, slitenhet; enkeltdager har
ansatte måttet gå tidlig.

7.4.3

Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn
Ingen tilsyn i 2017

Avvik

Plan for lukking av avvik
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7.5 Barnevern
7.5.1 Arbeidsområder
Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at
barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
Barn som har særlige behov skal primært få hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er
tilstrekkelig, kan barneverntjenesten plassere barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon.
Orkdal kommune var inntil 31.12.2017 vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for
Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun. Totalt omfattet tjenesten 18,2 årsverk fordelt på enhetsleder, 1,3
merkantilt ansatte, en organisasjonskonsulent og 14,9 fagstillinger. I tillegg har kommunestyret i Orkdal
gitt tjenesten anledning til å bruke inntil 1 stilling i arbeidet med å bosette og følge opp enslig mindreårige
flyktninger under 15 år.
Kommunestyret i Orkdal sa opp samarbeidsavtalen om en interkommunal barneverntjeneste hvor Skaun
er inkludert, med virkning fra 1.1.2018. Det har derfor vært lagt ned et betydelig arbeid i 2017 for å skille
ut Skaun. Dette både med tanke på en nedbemanning på ca. 30 % mens også overføring av
barnevernssakene til den nye vertskommunen Melhus.
7.5.2

Resultatoppnåelse drift

Rapporteringspunkt
Overholdelse av frister

Antall meldinger

Antall meldinger med fristbrudd

Antall avsluttede undersøkelser

Undersøkelser med fristbrudd
Antall hjelpetiltak og tiltaksplaner

Antall hjelpetiltak

Derav med tiltaksplaner
Antall barn under omsorg

Antall barn

Derav uten omsorgsplan
Antall fosterbarn
Antall barn der tjenesten har tilsynsansvar
Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner (§4-6.1 og 2.)
Saker fremmet for Fylkesnemnda
Saker behandlet i ting-/lagmannsrett
Plassering av tilbakehold i institusjon (§4-24)
Kompetanseheving

Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.)










Orkdal kommune

Interkommunal
barneverntjeneste

93
0
93
0

239
0
223
0

79
74

159
146

26
0
35
32
1
7
2
0
En ansatt deltok på
verdenskonferansen om
barnemishandling i San
Diego
3 ansatte har tatt
opplæring i COS-P og er
sertifisert
Ytterligere 3 ansatte er
sertifisert i COS-I
Seminar om
nettverksmetodikk og
Familieråd for hele
tjenesten.
Deltagelse i Mitt-Liv
prosjektet i regi av
barnevernproffene.
Fagdag for alle ansatte
samt fosterforeldre og
tilsynspersoner
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Rapporteringspunkt

Orkdal kommune







Interkommunal
barneverntjeneste

Sekretærene deltok på
kontorfaglig konferanse
for kontoransatte i helseog sosialsektoren.
3 ansatte deltok på
Norsk
barnevernsambands
landskonferanse
2 ansatte har startet på
metodekurs i
barnesamtalen
4 faste plandager for
hele tjenesten

7.5.2.1 Miljø
Orkdal kommune er sertifisert som miljøfyrtårn. Barneverntjenesten er opptatt av å redusere
miljøbelastningen gjennom å være bevisst på kildesortering og energisparing. Barneverntjenesten
betjener et betydelig geografisk område i og med at vi er en interkommunal tjeneste. Enheten er bevisst
på bruken av bil og bruker kollektivtransport der dette er mulig.
7.5.2.2

Økonomi

Regnskap
17 560 189

Budsjett
17 528 230

Avvik
-31 938

Forbruk i %
100,18 %

Barnevernet er en interkommunal tjeneste hvor Orkdal også drifter barnevernet i Agdenes, Meldal
og Skaun til og med 31.12.2017. Driften av kontoret føres samlet, og så fordeles kostandene på
samarbeidskommunene etter en vedtatt nøkkel. Kostandene for de konkrete tiltakene dekkes av den
enkelte kommune. 85 % av de samlede kostandene til tiltak, er knyttet til tiltak utenfor familie. I
2017 utgjorde dette 11,3 mill. kr for Orkdal.
Orkdal har hatt mottak av mindreårige flyktninger. De mindreårige følges blant annet opp av
barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten er derfor midlertidig styrket med 1,483 mill. kr i 2017.
Dette dekker lønn til en ansatt i tillegg til deler av fosterhjemsplassering for noen av de mindreårige
flyktningene.
7.5.2.3 Brukere
På grunn av stor arbeidsbelastning med omorganisering og utskilling av Skaun fra det interkommunale
barnevernsamarbeidet, gjennomførte ikke tjenesten brukerundersøkelse i 2017.
7.5.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Ansatte
Årsverk

2016
19,0
17,9

2017
19,0
18,3

Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
1,47 %
2,51 %
6,03 %
10,01 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
1,34 %
1,38 %
1,11 %
1,26 %
1,69 %
1,70 %
2,20 %
0,99 %
3,24 %
6,64 %
3,72 %
0,81 %
6,26 %
9,72 %
7,04 %
3,06 %

4. kvartal
1,58 %
1,80 %
0,99 %
4,37 %
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HMS

7.5.2.5

7.5.2.5.1 Arbeidsmiljøgrupper
Enhetens AMG (arbeidsmiljøgruppe) har hatt 8 møter i 2017 og behandlet 33 saker. Sentrale tema har
vært omstillingsprosessen i forbindelse med utskillinga av 5,86 stillinger til Skaun og nærværsfaktorer i en
omstillingsfase.
7.5.2.5.2 Vernerunde
Det ble gjennomført vernerunde med bedriftshelsetjenesten, verneombud og ledelse i mai 2017.
7.5.2.5.3 Medarbeidersamtale
I løpet av 2017 har det vært gjennomført en ordinær medarbeidersamtale med alle ansatte samt at
det har vært gjennomført samtale med alle ansatte med fokus på omstilling og plassering på ny
tjeneste.
7.5.2.5.4 Forebyggende dialogmøte
Antall avholdte dialogmøter
11

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
0

7.5.2.5.5 Avvik
Periode

Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

7.5.3

0
2
2
1

0
2
2
1

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn
Barneverntjenesten har vært en del av
Orkdal kommunes revisjon fra arkivverket

7.5.4

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket

Avvik
1

Plan for lukking av avvik
Innen 29.6.18 skal det utarbeides en instruks for elektronisk
arkivering av saksdokumenter

Annet

Tiltak
Skille ut Skaun fra det interkommunale
barnevernsarbeidet samtidig som at enheten skal ivareta
lovkrav og drive utviklingsarbeid

Etablere en ny tjeneste og organisering fra 1.1.2018

Tiltaksutvikling gjennom videreutvikling av kommunenes
«Nye» Familiesenter

Status
Arbeidet med utskilling av 5,86 stillinger startet tidlig i januar
2017 i samarbeid med Skaun og tillitsvalgte i begge
kommuner. Stillingskabalen ble løst ved at 2 har sluttet og to
ønsket frivillig å bli overført til Melhus/Skaun. De resterende
1,85 stillingene ble løst internt i Orkdal kommune. Arbeidet
med overføring av brukersaker til Melhus/Skaun ble avslutta i
første uke i 2018. Lovkravene er alt overveiende holdt i
denne omstillingsperioden
Fra 1.1.18 vil tjenesten bestå av i underkant av 13 stillinger.
Arbeidet med å designe en ny tjeneste startet parallelt med
utskillingsprosessen av 5,86 stillinger. Arbeidet ble intensivert
fra oktober og ny organisering er på plass fra årsskiftet.
Denne organiseringa er laget med tanke på nye Orkland
kommune fra 2020.
Barneverntjenesten er bidragsyter i det «nye»
Familiesenteret i Orkdal kommune. Begrunnelsen for dette er
at det kommunale hjelpeapparatet kan komme tidligere inn
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Tiltak

Bosette 2 enslig mindreårige flykninger under 15 år

Styrke nettverksperspektivet i tjenesten metode- og
holdningsmessig og samarbeid med Barnevernproffene
gjennom “Mitt-Liv” prosjektet for å styrke
brukermedvirkningsperspektivet

Tiltaksutvikling gjennom konkrete kompetanseprogram

Enhetens arkiv skal digitaliseres og innføring av mobilt
saksbehandlersystem
Skape en tjeneste som er preget av gjennomsiktighet

Kartlegging og tiltak retta mot risikosituasjoner

Styrking av arbeidsmiljø og nærversarbeid i en
omstillingsfase.

Status
med hjelp og på sikt hindre at det blir etablert
barnevernssaker.
Barneverntjenesten besluttet å overføre 50 % stillingsressurs
til «det nye Familiesenteret» fra 1.1.2017.
Familiesenteret arbeider aktivt i saker hvor det tidligere har
vært nødvendig å «kjøpe» tjenester. På denne måten er
dette kostnadsbesparende
Kommunestyret har vedtatt å bosette to enslig mindreårige
flyktninger under 15 år i 2017. Dette er gjennomført da 2
ungdommer flyttet inn på Litjgårdsveien i desember.
Opplæring og innføring av ulike former for
nettverksmetodikk har vært og vil være et pågående
satsingsområde for tjenesten. Alle potensielle
omsorgsovertagelser og akuttplasseringer blir vurdert opp
mot involvering av nettverket til barna.
Enheten har hatt et pågående samarbeid med
Barnevernproffene mtp barnesyn, verdigrunnlag og utvikling
av tjenesten
Flere ansatte i enheten er ila året blitt utdannet som COSveiledere, PMTO-terapeuter samt opplæring i
barnesamtalen.
Enhets arkiv ble digitalisert fra 01.09. Mobilt
saksbehandlersystem blir tatt i bruk i 1. kvartal i 2018
Vi har hatt en offensiv utadretta virksomhet i 2017 for å
presentere tjenesten til samarbeidspartnere og i
lokalsamfunnet for øvrig
Kartlegging og tiltak mot risikosituasjoner i tjenesten har
vært et pågående arbeid sammen med
bedriftshelsetjenesten siden 2017. Arbeidet vil fortsette også
i 2018. Enhetens AMG er sentral i dette arbeidet
Enheten har vært gjennom omfattende omstilling i løpet av
året og AMG har vært sentral i å håndtere disse
belastningene. Enhetens sykefravær i denne perioden har
vært lavt og er en indikasjon på at vi har lyktes.
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8 Rammeområde: Kultur og fritid
8.1 Arbeidsområder
Kultur og fritid består av:
 Bibliotek (hovedbiblioteket på Orkanger og filial på Svorkmo)
 Kulturskole
 Kulturforvaltning
 Ungdomsarbeid
 Frivilligsentral
 Idrett
 Kino/Kulturhus

8.2 Resultatoppnåelse drift
8.2.1 Miljø
Kultur og fritid miljøsertifiseres som en del av rådhuset.
8.2.2

Økonomi

Regnskap
17 015 591

Budsjett
17 672 140

Avvik
656 548

Forbruk i %
96,3 %

Rammeområdet har hatt god økonomikontroll i hele 2017. Mindreforbruket på ca. 650 000 kr har flere
ulike årsaker, der følgende de viktigste:
 Det var satt av 200 000 kr fra enhetens overskuddsfond for å ha dekning for kostnader knyttet til
arbeid med kommunesammenslåingen. Det ble ikke behov for disse midlene i 2017.
 Stort sykefravær har gitt betydelig refusjon i sykepenger. Innleie av vikar/ekstrahjelp har vært
betydelig mindre enn refundert beløp.
 Det gjenstår 115 000 kr i tilskuddsmidler til store kulturarrangementer. Disse midlene disponeres
gjennom politiske vedtak og restmidlene vil i forbindelse med sak om regnskapsavslutning bli foreslått
overført fond for store kulturarrangementer i Orkdal kommune.
 Biblioteket har et betydelig mindreforbruk og dette skyldes delvis refunderte sykepenger og at
enheten hadde satt av mer midler enn nødvendig til datateknisk infrastruktur i 2017.

8.2.3 Brukere
Ingen brukerundersøkelser i perioden.
8.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Ansatte
Årsverk

2016
24,0
14,9

2017
26
14,4

Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
0,61 %
0,51 %
4,04 %
5,16 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
0,23 %
0,26 %
0,13 %
0,33 %
0,74 %
1,39 %
0,30 %
1,03 %
11,08 %
9,20 %
15,57 %
12,21 %
12,06 %
10,85 %
16,00 %
13,57 %

4. kvartal
0,21 %
0,24 %
8,15 %
8,60 %
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Området har hatt et veldig høyt sykefravær i 2017. Den viktigste årsaken til det høye sykefraværet er
langtidsfravær hos tre ansatte med store stillinger i enheten. For enheten betyr sykemelding hos en
person i full stilling ca. 7 % sykefravær. Det forventes en betydelig nedgang i sykefraværet i 2018.

8.2.5 HMS
Planlagt førstehjelpskurs og kurs i bruk av hjertestartere ble avlyst av bedriftshelsetjenesten grunnet
sykdom. Nytt kurs vil bli gjennomført våren 2018.
8.2.5.1 Arbeidsmiljøgruppe
Enhetens ledergruppe er arbeidsmiljøgruppen i enheten. Det gjennomføres møte hver måned i
denne gruppen. Fokus i 2017 har vært arbeid frem mot Orkland, og dette vil vedvare de neste to
årene.
8.2.5.2 Vernerunde
Enheten har tilhørighet i mange verneområder, og det gjennomføres vernerunder på alle disse
områdene hvert år. Kultur og fritid deltar på enkelte av disse vernerundene. Enheten gjennomfører i
samarbeid med bedriftshelsetjenesten sin egen forberedende vernerunde på alle lokaliteter som
brukes annenhvert år. Hensikten er å komme med innspill til de ordinære vernerundene. Enheten
skal ha neste forberedende vernerunde 12. april 2018.
8.2.5.3 Medarbeidersamtale
Alle ansatte i kulturskolen hadde medarbeidersamtaler i første kvartal 2017. På grunn av langt
sykefravær hos enhetsleder er det enkelte som ikke har fått tilbud om medarbeidersamtale i 2017.
8.2.5.4

Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter
1

8.2.5.5

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
1

Avvik

Periode

Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

0
0
0
1

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig

0

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket

1

8.3 Status årsbudsjettmål
Tiltak
Thamsarven

Status
Arbeidet ble avsluttet i første kvartal.

Frist: 1.4.2017

Kulturhus

Ble behandlet i kulturutvalg og formannskap i november.

Digital Kultursti - Nerøra

Ble fullfinansiert i 2017 og realiseres til sommeren 2018.
Arbeidet vil bli utført av ekstern samarbeidspartner.

8.4 Tilsyn og revisjon
Tema for tilsyn
Ingen tilsyn

Avvik

Plan for lukking av avvik
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8.5 Annet
Thamspaviljongen
Arbeidet med gjenreisingen av Thamspaviljongen på Bårdshaug ble ferdigstilt til åpningen 9. september.
Åpningsuken ble en stor publikumssuksess med svært godt besøk på alle arrangementene. På selve
åpningsdagen var det mellom 1500 og 2000 personer som overvar den høytidelige åpningsseremonien. I
løpet av åpningsuken ble det gjennomført en rekke arrangementer.
Det er grunn til å anta at åpningsuken nådde et publikumsbesøk på over 3500 personer på de ulike
arrangementene, og det var ca. 75 personer fra USA som hadde tatt turen til Orkanger for å overvære
åpningsseremonien. Budsjettet for åpningsuken var 350 000 kr.
Orkdal kulturhus og kino
Både Orkdal kino og Orkdal kulturscene har en nedgang i publikumsantall for 2017. Orkdal kino hadde et
totalbesøk på 5 301, fordelt på 123 visninger. Snittbesøket ble dermed 43 per visning. Det er vist 60 ulike
titler med en samlet omsetning på 376 240 kr. Også på landsbasis gikk kinobesøket ned i 2017, med
nasjonalt gjennomsnittsbesøk per visning på 31. Nedgangen antas å ha sammenheng med at det var færre
store publikumsvinnere blant årets filmer, noe vi også har merket lokalt.
Orkdal kulturscenes totalbesøk for 2017 er 3 432, fordelt på 20 arrangementer. Noen av disse
arrangementene er programmert som mer intime konserter i mindre rom som for eksempel
Thamspaviljongen. Nedgangen fra 2016 skyldes i stor grad at det ikke har vært noen større lokal
musikalproduksjon i 2017. I tillegg har kulturhuset vært brukt til en rekke utleie- og
samarbeidsproduksjoner, noe som har gitt et totalt publikumsbesøk på 4 713 og med 1 166 975 kr i
omsetning.
Interkommunale idrettsanlegg
Utredningsarbeidet om felles plan for interkommunale idrettsanlegg for kommunene Orkdal, Skaun,
Melhus og Trondheim viser seg og ikke kunne realiseres. Det jobbes videre med å etablere Orkland
folkebad og Skaun Motorsenter som interkommunale anlegg.
Barn og Unge
Mye av MOT-arbeidet gjøres nå i skolene, gjennom programmene “Robust ungdom 12-16” og “Skolen
som samfunnsbygger”, men koordineringsansvaret ligger fortsatt hos ungdomsleder. Alle øktene i
programmet er gjennomført, og MOT-undersøkelsen gjort i 10. trinn viser at MOT når inn til ungdom,
bidrar til å skape gode klassemiljø og hindrer utenforskap.
Ungdomsklubben har hatt åpent to kvelder i uka for aldersgruppa 13-19 år, og juniorklubben har holdt
åpent to kvelder i måneden for aldersgruppa 10-12 år. Juniorklubben er delvis foreldredrevet, mens
ungdomsklubben er fullstendig kommunalt drevet. Vinter-, Sommer- og HøstOrkdal ble gjennomført med
støtte fra Orkdal Sanitetsforening også i år. En del nye aktiviteter i sommerferien, som ble godt mottatt av
kommunens unge innbyggere. UKM ble arrangert ved hjelp av frivillige ungdommer i mars 2017.
Orkdal folkebibliotek
Totalt utlån av media var 35 620 i 2017. Besøket var på 31 200. Biblioteket har hatt 40 ulike utstillinger og
gjennomført 10 arrangement for barn og 12 arrangement for voksne i løpet av året. Biblioteket har et
godt samarbeid med Folkeakademiet i forhold til ulike arrangement. Hver uke er det besøk av skoleklasser
og barnehage grupper. Sommerles er et stort arrangement som engasjerer mange barn og unge. Dette er
et viktig lesestimulerende prosjekt som gjør at grunnskoleelevene opprettholder leseferdighetene
gjennom sommerferien og i underkant av 150 barn deltok i 2017.
En gang per måned er det språkkafe på biblioteket i samarbeid med Voksenopplæringa. I forbindelse med
Pilegrimleias dag, første helg i juni, samarbeider biblioteket med kultursektoren i Skaun kommune om en
vandring i Pilegrimsleia fra skytterhuset på Hongslo og til Skaun kirke.
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Orkdal kulturskole
Orkdal kulturskole har i 2017 hatt 346 elevplasser og gitt undervisningstilbud i over 20 ulike disipliner. Det
er betydelig flere jenter enn gutter som er elever i kulturskolen, og dette er en trend som kulturskolen
jobber med, blant annet i tilretteleggingsarbeidet for Orkland Kulturskole. Kulturskolen har 18 faste
ansatte, og totalt antall årsverk i kulturskolen er 7,03. Alle ansatte jobber i delstillinger, der
gjennomsnittsstillingen er 39 % stilling. Kulturskolens ansatte har svært høy fagkompetanse. Kulturskolen
gjennomførte to store prosjektuker i løpet av 2017. Dette fordi kulturskolen valgte å legge om sitt
hovedprosjekt fra april mnd til november. Disse forestillingene ble vist for over 1000 skoleelever og drøyt
500 ordinære publikummere.
Regionhistoriker – Kulturminneplan
Samarbeidsavtalen som gir føringer for samarbeidet mellom MiST, STFK og kommunene Meldal, Skaun og
Orkdal ble godkjent i formannskapet 20. juni. Stillingen ble utlyst i juni, og regionhistoriker Ulf Ingemar
Gustafsson tiltrådte stillingen 15. november. Arbeidet med kulturminneplan vil starte opp i 2018 og
arbeidet er beregnet å ta to og et halvt år.

Spillemidler
Fylkesutvalget i STFK vedtok fordeling av spillemidler i sitt møte i juni. Anlegg i Orkdal kommune fikk
7 546 000 kr i spillemidler ved årets fordeling. Følgende anlegg fikk tilskudd:
 Sondrehallen:
2 663 000 kr
 Orklahallen bane 3:
1 750 000 kr
 Orklahallen basishall:
1 250 000 kr
 Knyken skisenter, rulleski:
700 000 kr
 Kjørmoen skyttarlag:
183 000 kr
 Orklaparken sør, del 2:
1 000 000 kr
For Sondrehallen, Bane 3 og Basishall var dette siste delutbetaling av spillemidlene.
Heder og Ære
Orkdal kommune delte ut fire hederspriser under kommunestyrets avsluttende møte 20. desember.
Disse fikk hedersprisene:
 Prosjekt Heimatt fikk kulturprisen
 Kaaresgate 11 ved Otto Dehli fikk byggeskikkprisen
 "Brødrene Gammelosen" fikk miljøprisen
 Jo Rømme Mellingsæter fikk idrettsstipendet
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9 Rammeområde: Tekniske tjenester
9.1 Arbeidsområder






Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og innleide lokaler
Administrasjon av investeringsprosjekter
Kommunale veier, tilskudd til private veier, parker og beplantninger
Brannvesen, med forebyggende brannvern og beredskap
Avgiftsbelagte tjenester som vann, kloakk, feiing, samt tilsyn med nedlagte avfallsdeponi. Renovasjon
og slamtømming er overlatt til det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS

Hovedmål
 Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens bygg og anlegg, som opprettholder bygningenes
realverdi på kort og lang sikt
 Opprettholde en bygningsmasse tilpasset kommunens behov
 En optimal servicegrad på vintervedlikehold av veier ut fra disponibelt budsjett
 En god avveining mellom kvalitet og pris på kommunaltekniske tjenester
 Et funksjonelt og godt utrustet brann- og redningsvesen som kan ivareta normale hendelser og
ulykker døgnet rundt

9.2 Resultatoppnåelse drift
2017

2016

Mål 2017

5

50

62 abt

100 %

100 %

100 %

Stabilitet i vannforsyninga

Ant. abonnenttimer (abt) driftsstans per år

Vannkvalitet i drikkevann

Kvalitetsmåling

Tilbakeslag kloakk i kjeller

Antall per år

2

1

<8

Kloakk på overløp Gammelosen

Antall per år

8

3

<5

Standard på vinterveiene

Egenvurdering, stikkprøver

75 %

77 %

85 %

Standard på sommerveiene

Egenvurdering, stikkprøver

68%

65 %

70 %

Tilsyn særskilte brannobjekter

Andel gjennomførte tilsyn

20 %

6%

100 %

Tilsyn fyringsanlegg

Andel gjennomførte tilsyn

92 %

88 %

100 %

Antall avvik ved brann og eltilsyn
Renhold ihht standard NS INSTA
800
Vannkvalitet i svømmebasseng

Registrerte avvik

3

0

< 15

Ingen
måling
100 %

Ingen
måling
100 %

100 %

Oppnådd kvalitet i forhold til standard
Oppnådd kvalitet i forhold til forskrift

90 %

For avløp har det i år vært en del driftsstans på Gammelosen RA grunnet tekniske problemer. Disse
henger i stor grad sammen med påslipp av tett tank slam. Utbedring er planlagt for 2018.
For vann har det vært noen få planlagte vannutstenginger i forbindelse med anlegg.
Lavere andel tilsyn av særskilte brannobjekter skyldes ny forebyggende-forskrift. Denne innebærer at en
dreier innsatsen over fra periodiske tilsyn med få objekter til ulike aktiviteter rettet mot områder
kommunen har definert gjennom ROS-analyser. Dermed blir det ikke representativt å måle aktiviteten
etter antall gjennomførte tilsyn. I 2017 kjøres et prosjekt særlig mot risikoutsatte grupper.

9.2.1 Miljø
Tekniske tjenester ble resertifisert januar 2013, men inngår nå som en del av Hovedkontormodellen.
Fokusområdene er energiøkonomisering, HMS-arbeid, sikre et riktig forbruk av forbruksvarer, påvirke
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planleggingen av utbyggingsprosjekter slik at naturen blir mest mulig skånet samt oppfølging av
handlingsplan for miljø for å opprettholde miljøsertifisering. Det arbeides kontinuerlig med
fokusområdene, med rapportering ved årsslutt.

9.2.2

Økonomi

Område
71 Avgiftsbelagte tjenester
81 Tekniske tjenester

Regnskap
244 915
61 449 633

Budsjett
-297 559
59 541 438

71 Avgiftsbelagte tjenester - merforbruk på
81 Tekniske tjenester - merforbruk på

Avvik
-542 474
-1 908 195

Forbruk i %
-82,3 %
103,2 %

542 474 kr
1 908 195 kr

Vann og avløp
Driften ved vann og avløp har gått som planlagt.
Kommunale veger, park og gatelys
Merforbruket er på 134 522 kr.
Veg har et merforbruk på 196 000 kr. Dette skyldes i hovedsak innkjøp av nye dekk til gravemaskin og
hjullaster 138 000 kr samt service og reparasjonskostnader på veghøvel 100 000 kr. I tillegg har vi en
kostnad på “ Stenging av Gammelosveien” på 111 000 kr som ikke er budsjettert.
Deler av overforbruket kan også forklares med at Joplassen er overtatt etter utbygging, uten at det er
tilført midler. Kostnad vegdrift vinter og sommer, samt energi og vedlikehold gatelys, ca. 100 000 kr.
Gatelys har et mindreforbruk på 300 000 kr dette skyldes manglende fakturering av strøm og nettleie for
fjerde kvartal 297 000 kr er kontert i regnskap 2018.
Park og grønt har ett merforbruk på 239 000 kr. Dette skyldes i hovedsak lønn.
I tillegg kan merforbruk forklares med at i Orklaparken har et årlig budsjett på ca. 75 000 kr. Reell kostnad
drift/vedlikehold veg og gatelys fra Forve til Terna er totalt ca. 300 000 kr.
Orkdal kommune har i tillegg overtatt nytt boligfelt på Gjølme, og vi vet at det kommer overtagelse av
Kleivan boligfelt.
Brann/redning og feiing
Brann og redning har et mindreforbruk på ca. 260 000 kr ved årsavslutning. Beredskap går omtrent helt i
balanse, men det nye nødnettet som kom for 2 år siden koster oss over 300 000 kr i året bare i
abonnementskostnader, dette er belastende da budsjettrammen ikke er tilpasset dette. Forebyggende
har et mindreforbruk på ca. 250 000 kr. som delvis skyldes et tilskudd fra Gjensidige-stiftelsen for å kjøre
et prosjekt for risikoutsatte grupper, men også forebyggende arbeid i Skaun og Snillfjord kommuner som
kjøper forebyggende arbeid fra oss.
På feiing har vi et merforbruk på ca. 250 000 kr. Dette skyldes hovedsakelig lønnsutgifter og
opplæringskostnader. For første gang på lenge kan vi si at feieravdelingen er fullt bemannet, og dette
viser antall tilsyn med fyringsanlegg tydelig. Verd å merke seg er også store utgifter til utdanning for
feierlærling, som må ta flere lange kurs ved Norges Brannskole som er eneste utdanningsinstitusjon for
feiere i landet. Tidligere har vi fått kostnadene til lærlingeordningen dekket av fylkeskommunen, men det
får vi ikke lenger.
Bygg og eiendom
Området har et merforbruk på ca. 2 mill. kr ved avslutningen av 2017.
Det er flere årsaker til dette:



Det er budsjettert med en besparelse på strømutgifter på 900 000 kr i forbindelse med EPCprosjektet. På grunn av forsinkelse i prosjektet når vi ikke dette målet.
Vi har 1 350 000 kr i merforbruk på budsjettposten serviceavtaler. Dette gjelder tredjepartskontroller
vi er lovpålagt å ha, men som vi per i dag ikke har midler til.
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Orklahallen har et merforbruk på 590 000 kr. Hovedårsaken til merforbruk kan knyttes til renhold.
Vi har også fått nye festeavtaler /-utgifter i forbindelse med overtakelse av eiendomsforhold i Knyken,
dette har direkte innvirkning på driften.

Avgiftsfri sektor:
Da merforbruket for 2017 ble på ca. 1,9 mill. kr, må vi se på tiltak for å redusere driftsnivå for 2018.
Konkrete tiltak vil bli utarbeidet for å senke utgiftsnivået.
Investeringsprosjekter
Orkdal kommune har i 2017 knapt 100 investeringsprosjekt med en budsjettramme på 349 mill. kr.













Folkehelsesenter: Anbudskonkurranse og forhandlinger gjennomført. 4 kvalifiserte tilbydere har
jobbet med å levere gode tilbud i 2017, valg av entreprenør skjer februar 2018. Anleggsvirksomhet
igangsettes vår 2018. Orkdal kommunes største byggeprosjekt gjennom tidene, verdi eks mva. 315
mill. kr.
Isfjord Norway: Orkdal kommune bygger utleiebygg for Isfjord Norway AS. Fiskeforedlingsbedrift med
topp moderne produksjonslinje. Investeringskostnad bygg ca. 140 mill. kr. Leietaker investerer i alle
produksjonslinjer og utstyr. Oppstart anlegg/ grunnarbeider januar 2018.
Flisfyring Orkdal Helsetun: Orkdal kommunes første flisfyringsanlegg er under oppføring. Igangkjøres
jan/ feb 2018. Dekker oppvarmingsbehovet som går via radiatorsystemet og oppvarming av vann. Er
en del av EPC prosjektet, og er et godt miljøriktig tiltak.
EPC(Energy performance contracting): Energisparekontrakt i samarbeid med ekstern enterprenør.
Tiltak iverksatt på 16 av våre større bygg, for å redusere energiforbruk. Investering over 2 år som
etter beregningene skal føre til en energireduksjon total på 2 150 000 kwh per år. Dette tilsvarer en
energireduksjon på 26,6 % og en antatt kostnadsbesparelse på ca. 1,7 mill. kr per år. Miljømessig er
dette svært positivt, og er med og reduserer CO2 utslippet med 218 tonn pr år.
Evjen skole(massivtre): Nye Evjen skole er nesten ferdig i 2017, tas i bruk i uke 8 i 2018. Flott
skolebygg i passivhus standard med utstrakt bruk av massivtre. Halve gammelskolen rives i
sommerferien 2018.
Litjgårdsvegen: 23 leiligheter og 1 baseenhet i massivtre. Nye flotte massivtre leiligheter er bygget og
tatt i bruk sentralt på Orkanger. Flott arkitektur og robuste fine leiligheter.
Myrtunet: 24 leiligheter i massivtre. 2 leilighetskompleks på samme tun på Grøtteplatået, 12
leiligheter i hver. Utstrakt bruk av massivtre, innflyttet og tatt i bruk fra slutten av september.
Småhus: 4 boenheter i massivtre. 4 flotte boenheter rett nord for Sponplaten på Orkanger. Utført i
massivtre, bygd for relativt robust bruk.
Vegstasjonen Fannrem: Utbygging/ tilbygg på eksisterende vegstasjonen, tilbygg 840m2. Bygges og
tilpasset samlokalisering for driftsavdelingene ved Bygg, Vann, Avløp og Veg. Bygg overtas i løpet av
februar 2018, og innfytting skjer mars 2018.
Vormstad renseanlegg: Utbygging av renseanlegg for å tilfredsstille utslippskrav, samt for å takle
fremtidig overføringsledninger fra Årlivoll og Hoston.

9.2.3 Brukere
Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i 2017.
9.2.4 Ansatte
Oversikt over ansatte og årsverk
Ansatte
Årsverk

2016
116
90,4

2017
113
89,2
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Sykefravær

Egenmelding
Arbeidsgiverperiode
Over 16 dager
Totalt

2016
1,12 %
1,23 %
6,26 %
8,61 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær
Kvartalsvis 2017
2017
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
0,77 %
0,88 %
0,65 %
0,77 %
1,20 %
1,64 %
1,19 %
0,86 %
5,43 %
6,58 %
6,84 %
3,53 %
7,40 %
9,10 %
8,68 %
5,15 %

4. kvartal
0,77 %
1,01 %
4,50 %
6,28 %

Sykefraværet for 2017 ligger godt under fraværet for 2016. Fraværet for 2017 endte totalt på 7,40 % for
enheten samlet, sammelignet med 8,61 % for 2016. Teknisk har greid å senke sykefraværet hvert eneste
år i en årrekke, og det er meget tilfredsstillende å registrere at vi senker det med over 1,2 % i snitt siste år.
Enheten har ei målsetting om å ligge under 8 % sykefravær.
Det har vært stort fokus og tiltak for reduksjon av fravær, og dette arbeidet vil fortsette ufortrødent
videre.

9.2.5

HMS

9.2.5.1 Arbeidsmiljøgruppe
Det er som planlagt avholdt 4 AMG møter i 2018.
9.2.5.2

Vernerunde

Verneområde
17. Tekniske tjenester
Ansatte ved Tekniske tjenester uteseksjonen, håndverkere
og Orklahallen
18. Brannstasjonen

Gjennomførte
Ja. Avd. vann, Orklahallen og håndverkerne (15.3.17)
Gora og vegstasjonen gjenstår på grunn av
ombyggingsarbeider
Ja. (20.3.17)

Ansatte ved Brann- og redningsavdelingen og feiervesen

9.2.5.3

Medarbeidersamtale

Avdeling
Avløp
Bygg
Vann
Veg
Brann
Tekniske Tj.
Totalt

9.2.5.4
Avløp
Bygg
Vann
Veg
Brann

Antall ansatte:
5
61
5
5
6
13
95

Antall gjennomførte
5
60
5
5
6
13
94

Antall gjennomførte i %
100%
98,4%
100%
100%
100%
100%
98,95%

Forebyggende dialogmøter
Antall avholdte forebyggende dialogmøter
0
0
0
0
0

Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
0
0
0
0
0
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9.2.5.5
Periode

HMS Avvik
Avvik i perioden
Innmeldt
Lukket

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal

1
3
6

6

Avvik
Innmeldt alvorlighetsgrad
Meget
Alvorlig
Lite
alvorlig
alvorlig
1
1
2
1
5

Endret alvorlighetsgrad
Økt
Senket
1

9.3 Status årsbudsjettmål
Tiltak
VA-anlegg (Hoston, Knyken og Fossjåren/Småfannajåren)
Frist: 1. oktober 2017

Gangvei fra brua over Svorka til Svorkmobrua
Frist: 1. juli 2017

Sykkelparkering ved bussholdeplasser
Frist: 1. mai 2017
Prioritert tiltak for gåing, sykling og trafikksikkerhet
Frist: 1. juni 2017
Trafikksikkerhetsutvalg
Frist: 1. mars 2017
Oppstillingsplass for bobiler i Orkdal
Frist: 31. mars 2017

Status
Forprosjekt med Asplan Viak er utført og prosjektet
er tatt inn i Vannbruksplan.
HT/Trafikksikkerhetsutvalget har befart området i
juni. Sak til HT/KS i august.
Rapportert innen frist i HT/KS.
Samarbeider med Planavdeling om denne saken, sak
blir meldt inn som drøftingssak til HT i august.
Drøftingssak i HT april, PS i HT mai.
Under arbeid, i samarbeid med Plan og forvaltning.
Vi foretar utredning av aktuelle plasser som er egnet
til formålet. Lagt frem for behandling i FS november
2017.

9.4 Tilsyn og revisjon
Tema for tilsyn
Tilsyn av Mattilsynet på Orkdal vannverk
med hovedfokus høydebasseng

Avvik
1

Plan for lukking av avvik
Pålegg om utarbeidelse av farekartlegging på høydebasseng
som ble utført innen 1. desember. Avviket lukket

9.5 Egne utviklingsoppgaver
Tiltak
Felles driftsbygg Tekniske tjenester

Tiltak reduksjon sykefravær

Organisasjonsutvikling

Status
Anbudskonkurransen er avholdt og prosjektet er tildelt
Næringsbygg AS. Detaljprosjektering og søkeprosesser
gjennomføres. Byggestart siste del av juni, ferdigstillelse
jan/feb 2018. Sen oppstart skyldes saksbehandling i
Arbeidstilsynet. Ingen økonomisk konsekvens for
prosjektet. Bygget er tett, og framtidsplan og økonomi
overholdes. Bygget overtas i slutten av februar, Innflytting i
mars 2018
Sykefraværet de siste 3 år har ligget på ca. 8,7 %. Vi har
stort fokus på dette, og jobber målrettet og bevisst for at
sykefraværet skal bli enda lavere. Sykefravær på 7,40 % i
2017 er det beste resultatet enheten har oppnådd .
Samtlige ansatte(ca. 100 medarbeidere) har vært inne til
kurs/seminar i organisasjonsutvikling/medarbeidersamling.
Meget positivt tiltak, hvor vi i fortsettelsen setter fokus på
utvalgte tema som ble belyst. Dette for at vi skal kunne
jobbe videre med organisasjonsutvikling i Teknisk.
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10 Rammeområde: Fellesinntekter
10.1 Området omfatter





Kommunens hovedinntektskilde: Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning
Diverse generelle statstilskudd
Finansinntekter og – utgifter
Avsetninger

10.2 Økonomi
Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, altså de store fellesinntektene, har en merinntekt på 9,4 mill.
kr. I rammeinntektene ligger det en kompensasjon for trekk i rammetilskudd for kommuner som slår seg
sammen på 4,65 mill. kr.
Kommuner som etter sammenslåing får mer enn 8 000 innbyggere og som ikke mottar storbytilskudd, fikk
regionsentertilskudd fra 2017. Tilskuddet fordeles til de nye kommunene med en sats per sammenslåing
og en sats per innbygger. Tilskuddet ble utbetalt i 2017 til den enkelte kommune, men tilskuddet er tenkt
som et tilbud til å styrke den nye kommunen. Kommunene som slår seg sammen oppfordres til å
samarbeide med å finne fellestiltak til disse midlene. For 2017 utgjorde tilskuddet 1,43 mill. kr for Orkdal.
Midlene er avsatt på fond for senere bruk.
Renteutgifter og -inntekter viser en besparelse/merinntekt. For 2017 utgjør dette en netto besparelse på
0,7 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Sammenlignet med opprinnelig budsjett utgjør det en besparelse
på 6 mill. kr. Mesteparten av besparelsen ble tatt inn i budsjettjustering før jul. Besparelsen i forhold til
opprinnelig budsjett skyldes både et lavere rentenivå i 2017 enn forutsatt i budsjettet og mindre
låneopptak som følge av at en del prosjekt blir forskjøvet over til 2018.
Økt utbytte fra energiselskapene på 6,62 mill. kr ble disponert i K-sak34/2017. Dette er innarbeidet i
budsjettet.
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11 Finansforvaltning
11.1 Forvaltning av ledig likviditet
11.1.1 Bankinnskudd
Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden:
Bankinnskudd
Per 30.9.2017
Per 31.12.2017

Kroner
346 757 014
339 724 002

Kommunens bankinnskudd er redusert med 7 033 012 kr.
Kommunens bankinnskudd er plassert i henhold til vilkår i bankavtalen med unntak av følgende innskudd
som er plassert utenfor bankavtalen:
Orkdal Sparebank
-85,1 mill. kr på særvilkår – 3 mnd. NIBOR +0,9 %
Måned
Oktober
November
Desember

Rente bankavtale
1,25 %
1,22 %
1,26 %

Rente 3 mnd. NIBOR (nom.)
0,821 %
0,780 %
0,826 %

11.1.2 Fordeling av aktiva

Bankinnskudd
Totalt

1.10.2017
Kroner
346 757 014
346 757 014

%
100
100

31.12.2017
Kroner
%
339 724 002
100
339 724 002
100

11.2 Fordeling av gjeld
11.2.1 Låneoversikt Orkdal kommune
Orkdal kommune hadde 937 493 430 kr i samlet lån per 31.12.2017.
Utvikling av lånegjelden i fjerde kvartal 2017:
Lån per 1.10.2017
896 018 823 kr
Nye lån
58 000 000 kr
Avdrag lån
- 16 525 393 kr
Lån per 31.12.2017
937 493 430 kr
Sammensetningen av lånegjelden per 31.12.2017 inklusive rentebytteavtaler:
Lånegjeld
Lån med rentebinding
Låne med flytende rente
Totalt

360 529 787
576 963 643
937 493 430

38,5 %
61,5 %
100,0 %

Sammensetningen av lånegjelden vil være slik at det minimum er 33,3 % fast og 33,3 % flytende rente i
henhold til finansreglementet.
Kommunen har benyttet rentebytteavtaler for å rentesikre en andel av kommunens lånegjeld.
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Følgende rentebytteavtaler løper per 31.12.2017:
Motpart
Danske Bank
Nordea
Nordea
Danske Bank
Nordea
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank

Beløp
21 875 000
50 000 000
25 000 000
25 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000

Rente betalt
2,70 %
2,53 %
2,25 %
1,425 %
1,24 %
1,79 %
1,848 %
1,71 %

Rente mottatt
0,83 %
0,80 %
0,88 %
0,88 %
0,78 %
0,89 %
0,88 %
0,78 %

Utløp
2.10.2019
4.5.2020
2.11.2020
20.12.2021
10.6.2024
29.12.2025
20.12.2026
01.12.2027

Kommunens rentesikrede lån inklusive rentebytteavtaler har en binding som utløpet i perioden
27.06.2018 til 01.12.2027 og renten på disse lånene varierer fra 1,24 % og opp til 5,23 %.
Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 1,83 %. Denne er fordelt
med henholdsvis 4,09 % for fastrentelån inklusive nettokostnad med rentesikringer og 1,34 % for lån med
flytende rente per 31.12.2017.
Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 2,23 år. I henhold til finansreglementet
skal det være mellom 1-5 år.
Kommunen har per 31.12.2017 lån med flytende rente i følgende banker:
Långiver
Kommunalbanken
Husbanken
KLP

Rente
31.12.2017
1,43 % – 1,50 %
1,584 %
1,50 - 1,85 %

Endring fra 30.09.2017
-0,13 % +0,03 %
-0,02 %
-

I tillegg til lån i nevnte banker har kommunen lån i sertifikater og obligasjonsmarkedet:
Lån

Tilrettelegger

Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Obligasjon

Sparebank1
Nordea
Sparebank1
Sparebank1
Nordea

Beløp
40 123 000
72 678 000
47 000 000
100 000 000
180 000 000

Forfall
2.11.2017
8.1.2018
10.11.2017
26.1.2018
2.5.2018

Rente
31.12.17
0,940 %
1,073 %
1,104 %
1,120 %
1,380 %

Endring fra 30.9.2017
+ 0,268 %
+ 0,299 %
-0,02 %

Andelen lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet utgjør 46,22 % av kommunens samlede lånegjeld.

11.3 Markedsrenter
Norges bank’s styringsrente er på 0,50 %. Den ble redusert med 0,25 % fra 18.3.2016.
3 mnd. NIBOR (nominell) rente per 31.12.2017 var på 0,81 %.
Gjennomsnittet i perioden var følgende:
Oktober
November
Desember

3 mnd. NIBOR
0,821 %
0,780 %
0,826 %
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Vedlegg 1: Tilsyn og revisjon ved Orkdal Helsetun
Tilsyn 1:Virksomhetstilsyn – Tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem
Avvik 1:
Orkdal kommune har ikke sikret at Orkdal helsetun har rutiner som ivaretar alle grunnleggende behov:
 nødvendig hjelp/integritet
 kompetanse
 nødvendig rehabilitering for vedlikehold av fysisk funksjonsnivå
 nødvendig munnhygiene
 døgnrytme
 pårørende
Avvik bygger på følgende tema: Integritet, kompetanse, nødvendig rehabilitering, munn- og tannstell og
internkontroll.
Avvik
Integritet
Det kan gå opptil en halv time før beboere får
hjelp etter å ha varslet om behov.
På natt hender det ofte at beboere som kan gå på
toalettet med bistand ikke får hjelp innen rimelig
tid på natt.
Praksis er at kveldstell og legging begynner kl. 17.
Kompetanse
Udekkede vakter for sykepleiere og
helsefagarbeidere i bemanningsplanen
At det på kveld, natt og helg ofte er en sykepleier
som har ansvar for “hele huset”.


Plan for lukking

Frist

Gjennomgang av innmeldte avvik.

1/10-17


Gjennomgang av innmeldte avvik.

ROS-analyse

Kartlegging av forekomst
Gjennomgang av rutiner, tiltaksplan og dokumentasjon
på alle beboere.

1/12-17


Gjennomgang av turnus

Fordeling av kompetanse

Rekrutteringsstrategi

Gjennomgang av turnus

Fordeling av kompetanse

Rekrutteringsstrategi
Gjennomgang av sjekkliste for nyansatte

1/12-17

Innleie av utenlandske vikarer med dårlig
språkkompetanse og som ikke er godt nok
kjent med arbeidsrutiner.

Sykepleiere som er vikarer kjenner ikke
systemet for meldingsutveksling godt nok.
Nødvendig rehabilitering for vedlikehold av fysisk funksjonsnivå
Det sendes få henvisninger til fysioterapitjenesten

Lage rutine for henvisning til fysioterapitjenesten
fra 3-posten. Det finnes ikke oversikt over antall

Oversikt over antall henvisninger
henvisninger.
For de beboerne som kommer fra korttidsposten
Utarbeide rutine for plan/ veiledning om vedlikehold av
følger det ikke med plan/ veiledning om
funksjon ved overføring fra korttidsavdeling.
vedlikehold av funksjon.
Ved innkomst gjennomføres det ikke rutinemessig

De aller fleste beboerne legges inn via
vurdering av behov for rehabiliteringstiltak.
korttidsavdelingen og kartlegges der.

Revidere innkomstsjekkliste for 3-posten.
Det er varierende fokus på vedlikehold/ bedring av 
Opplæring i viktigheten av vedlikehold/ bedring av
fysisk funksjon.
fysisk funksjon.

Veiledning/undervisning fra fysioterapitjenesten
Det er ikke fast møtepunkt mellom helsetunet og
Utarbeide rutiner for å sikre samarbeid og på
fysioterapitjenesten for tverrfaglig samhandling
systemnivå og rundt enkeltpasienter.
om enkeltbeboere eller for systemarbeid.
Fysioterapeut er heller ikke på annet vis involvert
Gjennomgang for å finne løsning på hvordan vi kan
på systemnivå i forebyggende arbeid/ tiltak for å
sikre samarbeid. Det er etablert en gruppe for å
bevare/bedre funksjonsnivå.
utarbeide rutiner i forhold til fallforebygging. Denne
gruppen har deltagere fra fysio/ergo, hjemmetjenesten,
Orkdal helsetun og kommuneoverlege.
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Avvik
Munn-og tannstell
Tannpuss/ munnstell gjennomføres om kvelden,
men ikke alltid om morgenen. Det avhenger av
hvem som bistår med stellet. Det meldes ikke
avvik når det ikke gjennomføres.
Det varierer hvorvidt beboere som har
tannprotese rutinemessig får rengjort munnhulen.
Internkontroll
Orkdal kommune har ikke sikret at prosedyrer,
som er etablert for å sikre forsvarlige tjenester,
fremstår som enhetlig, blir gjort kjent og fulgt opp
på en måte som ivaretar intensjonen.

Plan for lukking

Frist






1/7-17

Rutine ligger i tiltaksplanen.
Undervisning gjennomført juni 2016.
Ny undervisning juni 2017.
Oppfølging av ansatte som ikke gjennomfører i
henhold til tiltaksplanen.

Implementering av nytt system er satt i gang.

1/1- 18.

Avvik 2:
Orkdal kommune har ikke sikret at Orkdal helsetun har en enhetlig journal for dokumentasjon av
beboernes helsetilstand.
Tiltak:
Avvikling av papirjournal. Innskanning startet 1. januar 2017. Alle journaler til nye beboere skannes inn i
Gerica. Frist 1. januar 2018.
Avvik 3:
Orkdal helsetun har ikke et infeksjonskontrollprogram.
Tiltak:
Det er utarbeidet et infeksjonskontrollprogram. Ligger vedlagt. I tillegg er det utarbeidet et elæringsprogram for å gjøre dette programmet kjent for ansatte ved Orkdal helsetun. Dette vil bli lagt inn i
KS – læring, og ansatte skal ha gjennomført dette kurset innen juni 2018.

Tilsyn 2: Mulig pliktbrudd ved 2-posten
På bakgrunn av klage fra pårørende innledet Fylkesmannen tilsyn med 2-posten.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vurderte at de fysioterapifaglige vurderingene og oppfølgingen, samt
legemiddelbehandlingen har vært forsvarlig. De vurderte videre at mangelfull overordnet vurdering av
behovet for passive fallforebyggende tiltak og systematisk bruk av disse er et avvik fra god praksis, men
ikke pliktbrudd.
Fylkesmannen vurderte at pasientens lave vekt skjerper forventningen til tidlig veiing og systematisk
vurdering av ernæringsstatus. Avviket fra god praksis er dermed av en slik størrelse at Fylkesmannen
vurderer at hun ikke har fått oppfylt sin rett til oppfølging av ernæringstilstanden, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1.
Fylkesmannen vurderte at det samlet sett har vært manglende kvalitet på kommunikasjonen fra
sykehjemmet. Dette beklages også fra Orkdal kommune. Kommunikasjon er et ansvar for begge parter,
men det er helsepersonellet som den profesjonelle part som har hovedansvaret for form og presisjon på
kommunikasjonen. Fylkesmannen vurderer at den mangelfulle kommunikasjonen som er avdekket er et
brudd på pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1 til 3-1 og forskrift om kvalitet i pleie- og
omsorgstjenesten.
Tilsynet er lukket fra Fylkesmannens side.
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Tilsyn 3Mulig pliktbrudd ved skjermet avdelingene
Avvik
Mangelfull dekning av helsepersonell med
treårig høgskoleutdanning

Innleid sykepleier har i flere tilfeller hatt
mangelfull språkkunnskaper. Dette har ført
til usikkerhet for øvrig personale hvorvidt
spørsmål som er tatt opp og rutiner forstått.
På kveldstid er avdelingene stort sett
avhengig av sykepleier/helefagarbeider på
huset, men personalet har en opplevelse av
at ressurser på huset er lite tilgjengelig for
demensavdelingene. Det kan ta lang tid før
tilsyn av sykepleier.
Alle ansatte har fått tilbud om “Demens
ABC”, men det kom frem at ikke alle klarer å
følge opp hele kurspakken grunnet travelhet
i avdelingene.

Plan for lukking
Det er utlyst fire 100 % stillinger (to
vernepleierstillinger og to sykepleierstillinger).
Det er ansatt en vernepleier, en sykepleier er
flyttet fra en annen avdelingen og de øvrige
stillingene er lyst ut på nytt.
Vi har hatt dialog med byrået og stilt krav til
kompetanse både faglig og språklig. Det er tett
dialog med innleiebyrå når vi tar imot
sykepleier fra dem.
Sykepleier og 3’er på natt skal være like
tilgjengelig for skjermet avdeling som for de
andre postene. Ny turnus fra 26. februar for
bedre fordeling av kompetanse og det ansettes
flere med høgskoleutdanning.

Kontinuerlig dialog.

1/3-18

I følge avdelingslederne har det forekommet
noen få ganger en ikke har kunne forlate
arbeidsplassen for å delta. Avdelingslederne
har fokus på dette å tilrettelegger slik at den
enkelte skal får gjennomført Demensens ABC.
Fagdag den 8/11-17 for alle deltagerne på
Orkdal helsetun.

Under intervju kom det frem at hendelse
med konflikt mellom to beboere, som det var
referert til i media, oppsto på grunn av
samtidshetskonflikt. Ved gjennomgang av
avviksmeldinger så vi at en lignende
hendelse fant sted i mai i år.

Elektroniske dørlåser vil bli montert ved de to
avdelingene. Det skrives kontrakt og det blir
laget en fremdriftsplan for installering av
utstyr. Alle dører som skal ha dette systemet
må byttes da de er for gamle.

Det er meldt flere avvik på personell og at
dette har utløst svikt i tjenesten.

Det jobbes med å få flere med
høyskoleutdanning, og avdelingsleder følger
opp ifht faglig forsvarlighet. Og det er leid inn
ekstra dersom har vært behov for det.
Opplæring av lovverk er gjennomført av
fylkesmannen 25/10-17. Alle ansatte,
tilsynslege og kommuneoverlege fikk tilbud om
deltagelse. Pliktig oppmøte for de som jobber
på post 4.1 og 1.
47 deltok på opplæringen.

Opplæring i pasient- og
brukerrettighetsloven kap 4 A

Frist
1/3-18

Juni 2018

Utført.
Tvang settes inn som
fast tema en måned
hvert år i
kompetansehjulet som
vi har utarbeidet.

Oppdeling av avdeling

Post 1 er fysisk delt i to slik at det blir mindre
avdeling og færre dører for den enkelte pasient
å forholde seg til.

1/12-17

Verandadør og oppussing av “midtstue” på
1- posten.

Verandadør med utgang til sansehagen vil bli
montert i løpet av november 2017, og stuen
pusses opp. Her kan en tilrettelegge for noen
av pasientene ved 1- posten både i
matsituasjoner og til aktiviteter.

1/1-18

Vridere på vindu

Vridere som kan settes i luftestilling er montert
på alle vinduer med lås.

Oktober 2017

Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at de anser planen for hensiktsmessig for å lukke de påpekte
forholdene og har avslutter tilsynet i denne saken. Fylkesmannen har i 2017 behandlet flere tilsynssaker
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som angår tjenesten ved Orkdal helsetun og hvor det er påpekt pliktbrudd. Fylkesmannen ber om at
kommunen sikrer en samordning av tiltak og om at kommunen gjennom sitt internkontrollsystem sikrer at
de planlagte tiltakene har nødvendig effekt.

Tilsyn 4: Tilsyn med avdelingskjøkken - mattilsynet
Avvik 1:
 Skjerming av kjøkken ved demensavdeling 4.1 sør og nord.
 Bedre planløsning for å skille rene og urene arbeidsoperasjoner i kjøkken ved avdeling 3.2 og 2.2.
 Standard på kjøkkeninnredning. Flis og treverk må gjøres glatt og lett å holde ren.
 Alle håndvaskpunkt på kjøkken og personaltoalett må utstyres med blandebatteri som ikke betjenes
med hendene.
Det ser ut til at de fleste kjøkkener må skiftes (8 av 11 kjøkken). I tillegg må det bygges om på skjermet
avdeling og på 3 posten.
Avvik 2:
Orkdal helsetun avdelingskjøkken pålegges å innføre og utøve internkontroll på næringsmiddelområdet.
Det skal etableres rutiner som tilfredsstiller kravene i forskrift om internkontroll for næringsmidler § 5
punkt 1-9. I forbindelse med dette skal det utføres fareanalyse etter HACCP prinsippet.
Avvik 3:
Orkdal helsetun skal innhente nødvendig kompetanse og utarbeide en handlingsplan for å bekjempe
maurproblemene i kjøkken og tilhørende rom.
Tilsyn med hovedkjøkken – mattilsynet

Ingen avvik
Det er laget en plan for lukking av avvikene som er oversendt mattilsynet.
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2.14 Innledning
Årsberetningen gir utfyllende kommentarer til årsregnskapet og bør sees i sammenheng med regnskapet
med obligatoriske regnskapsskjema og noter.

2.15 Regnskapsresultat - avvik
Regnskapet for 2017 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på kr 24 285 983.
Oversikten nedenfor viser hvordan avvik i forhold til nettobudsjettet fordeler seg på enhetene:
Enhet
10
11
12
19
1
20
21
23
24
26
27
29
2
30
33
34
35
36
37
38
3
40
41
42
44
4
50
51
52
53
55
5
61
6
71
7
81
8
90
91
92
93

Rådmannen
Plan og forvaltning
Prosjekt Orkland kommune
Avsetninger m v
Sum rammeområde 1
Fellesutgifter skole
Evjen skole
Gjølme skole
Grøtte skole
Orkanger barneskole
Orkanger ungdomsskole
Årlivoll skole
Sum rammeområde 2
Fellesutgifter barnehager
Evjen barnehage
Gjølme barnehage
Grøtte barnehage
Bekkfaret barnehage
Rianmyra barnehage
Årlivoll barnehage
Sum rammeområde 3
Fellesutgifter PLO
Orkdal Helsetun
Hjemmetjenesten
SIO
Sum rammeområde 4
Fellesutgifter ramme 5
Helse og familie
Kvalifisering og arbeidstrening
NAV Orkdal
Barnevern
Sum rammeområde 5
Kultur og fritid
Sum rammeområde 6
Tekniske tjenester (avgiftsbelagte)
Sum rammeområde 7
Tekniske tjenester
Sum rammeområde 8
Frie inntekter
Motpost avskrivninger
Eksterne finansieringstransaksjoner
Interne finansieringstransaksjoner

Regnskap

R. budsjett

Avvik

Forbruk i %

34 055 528
18 208 664
7 132 000
852 721
60 248 914
13 131 679
13 714 197
10 114 063
33 657 120
22 658 952
18 408 871
16 787 954
128 472 836
6 298 534
16 644 912
8 414 479
18 301 991
9 033 915
14 891 912
7 888 794
81 474 537
2 713 550
83 523 435
96 231 460
3 357 884
185 826 329
1 125 719
39 463 752
6 151 597
15 486 771
17 560 189
79 788 028
17 015 591
17 015 591
244 915
244 915
61 449 633
61 449 633
-642 977 002
-20 082 917
29 826 556
-5 573 402

40 954 804
18 726 361
7 132 000
4 156 489
70 969 654
13 602 522
13 048 964
10 189 261
33 927 074
23 181 867
19 212 358
16 669 739
129 831 784
6 268 000
16 417 348
8 486 765
18 902 899
10 209 173
13 699 915
7 918 871
81 902 972
2 653 091
83 000 952
97 458 887
3 354 383
186 467 313
1 114 557
41 673 120
6 810 195
15 241 208
17 528 250
82 367 330
17 672 140
17 672 140
-297 559
-297 559
59 541 438
59 541 438
-633 630 000
-19 992 000
30 661 000
-5 496 000

6 899 276
517 697
0
3 303 768
10 720 741
470 843
-665 233
75 197
269 954
522 915
803 487
-118 215
1 358 948
-30 534
-227 564
72 287
600 908
1 175 258
-1 191 997
30 078
428 435
-60 459
-522 483
1 227 426
-3 501
640 984
-11 163
2 209 368
658 597
-245 562
-31 938
2 579 302
656 548
656 548
-542 474
-542 474
-1 908 195
-1 908 195
9 347 002
90 917
834 444
77 402

83,15 %
97,24 %
100,00 %
20,52 %
84,89 %
96,54 %
105,10 %
99,26 %
99,20 %
97,74 %
95,82 %
100,71 %
98,95 %
100,49 %
101,39 %
99,15 %
96,82 %
88,49 %
108,70 %
99,62 %
99,48 %
102,28 %
100,63 %
98,74 %
100,10 %
99,66 %
101,00 %
94,70 %
90,33 %
101,61 %
100,18 %
96,87 %
96,28 %
96,28 %
-82,31 %
-82,31 %
103,20 %
103,20 %
101,48 %
100,45 %
97,28 %
101,41 %
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Enhet
9
99

Sum rammeområde 9
Årets resultat

Regnskap

R. budsjett

Avvik

Forbruk i %

-614 520 783
24 285 983

-628 457 000
-

-13 936 217
-24 285 983

97,78 %

Orkdal kommune hadde for 2017 et mindreforbruk i forhold til budsjett på 24,3 mill. kr.
Netto driftsresultat for 2017 var på 83,4 mill. kr, som utgjør 8,07 % av netto driftsinntekter. Når vi
korrigerer for avsetning til Orkland blir netto driftsresultat 42,4 mill. kr, som utgjør 4,12 %. For å kunne ha
en sunn økonomi bør nøkkeltallet over tid ligge over 1,75 %.
Grafen nedenfor viser budsjettavviket (mindreforbruk) de 4 siste årene.
Budsjettavvik i mill kr 2014-2017
30
25
20

24,5

24,3
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2.16 Utviklingstrekk i driftsregnskapet 2014 - 2017
En vil nedenfor forsøke å vise en del utviklingstrekk i kommuneøkonomien basert på tidsserietabeller for
årene 2014-2017 med kommentarer. I tabellene er beløpene i 1000 kr.

2.16.1 Driftsinntekter
Kommunens driftsinntekter, eksklusive renter, fordeler seg slik på inntekstarter i beløp og prosentandel:
Inntektsart

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

Salgs-/leieinnt./brukerbet.

120 689

14

126 822

14

130 827

14

129 338

12

Refusjoner

148 022

17

163 756

18

167 897

18

215 030

21

Rammetilskudd

320 574

38

325 076

36

343 354

36

360 120

35

Øvrige tilsk./ovf.
Skatter
Sum driftsinntekter
Årlig % - vis vekst

27 986

3

31 523

4

38 974

4

48 955

5

235 360
852 631

28

250 430
897 607

28

270 285
951 337

28

280 191
1 033 634

27

3,4 %

5,3 %

6,0 %

8,7 %

Tabellen viser at inntektene i 2017 har økt med 8,7 % fra foregående år. Hvis en korrigerer for inntektene
til Orkland blir veksten 4,9%.
Refusjon/tilskudd fra Staten utgjør 69 mill. kr mot 28,7 mill. kr i 2016. Den største økninga er
engangstilskuddet til Orkland som utgjør 35,3 mill. kr.
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2.16.2 Driftsutgifter
2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

Lønn og sosiale utgifter

589 169

68

607 742

69

641 181

70

673 378

69

Kjøp av varer/tjenester

171 788

20

177 783

20

179 459

19

190 589

19

63 980

7

55 216

6

52 130

6

56 543

6

45 416

5

45 708

5

49 124

5

55 296

6

Overføringer
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

870 353

886 449

921 894

975 806

Årlig % - vis vekst

5,7

1,8

4

6

Utgiftsveksten i 2017 har vært høyere enn 2015 og 2016, men på samme nivå som i 2014. Når en
korrigerer for utgiftene brukt på Orkland blir veksten 5,1 %.

2.16.3 Kapitalutgifter (eksterne finanstransaksjoner)
Kapitalutgiftene i driftsregnskapet (renter / utbytte og avdrag) har utviklet seg slik i perioden:
2014

2015

2016

2017

Renteutgifter

18 297

17 441

16 752

16 660

Ordinære renteinntekter *)

-4 792

-4 597

-4 562

-4 742

Netto renteutgifter

13 505

12 844

12 190

11 918

Avdrag på lån

27 568

30 619

37 266

36 617

-111

-125

-146

-177

Netto avdragsutgifter

27 457

30 494

37 120

36 440

Sum netto rente-/avdragsutgifter

40 962

43 338

49 310

48 358

Utlån
Renter/utbytte fra energiverk
Sum eksterne finanstransaksjoner

238
-19 104
22 096

287
-18 212
25 413

220
-12 986
36 544

181
-18 856
29 683

Mottatte avdrag på utlån

*) Renter av ansvarlig lån til Orkdal Energi og renter av fondsobligasjoner i Trønderenergi er ikke medtatt
her, men inngår i Renter/utbytte fra energiverk lengre ned i tabellen.
Ordinære renteinntekter er på samme nivå som i 2016.
Utbytte fra Trønderenergi utgjør 4,7 mill. kr mot 3,6 mill. kr foregående år. Utbytte fra Orkdal Energi
utgjør 5 mill. kr. mot 0 fra 2016. Rente fra Orkdal Energi på ansvarlig lån utgjør 2,75 mill. kr.
Renter av fondsobligasjoner i Trønderenergi utgjør 6,39 mill. kr. Orkdal kommune ervervet i 2013 90
fondsobligasjoner med samlet pålydende 90 mill. kr.

2.16.4 Driftsresultat
Tabellen viser utviklingen i kommunens driftsresultat i perioden:
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter

2014

2015

2016

2017

-852 631

-897 607

-951 337

-1 033 634

870 353

886 449

921 894

975 807

Brutto driftsresultat

17 722

-11 158

-29 443

-57 827

Eksterne finanstransaksjoner finanstransaksjoner

22 096

25 413

36 544

29 683

-45 416

-45 709

-49 124

-55 296

-5 598

-31 454

-42 023

-83 440

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
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Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter (inkl. avskrivinger), og er det beløp kommunen
har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.
Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat der avskrivinger erstattes med eksterne
finanstransaksjoner. Dette er det beløp kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller
styrking av egenkapitalen, og viser kommunens økonomiske handlefrihet.
Netto driftsresultat er betydelig bedre enn i 2016. Dette skyldes tilskudd til Orkland på 41 mill.kr. Dersom
en korrigerer for dette så er resultatet på nivå med 2016.
Bto og nto driftsresultat i mill kr 2014-2017
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-40
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2.16.4.1 Netto resultatgrad
Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, det vil si hvor stor del som kan
brukes til å finansiere investeringer og avsetninger.
Fylkesmannen har anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 1,75 % av driftsinntektene.
Resultatet på 8,07 % (4,4 % i 2016) er bedre enn fylkesmannens anbefaling. Når en korrigerer for
avsetning til Orkland blir satsen 4,12 %. I følge foreløpige KOSTRA-tall for 2017 er gjennomsnittet for SørTrøndelag 4,4 % og for hele landet 3,5 %.

2.16.4.2 Rente- og avdragsbelastning
Rente- og avdragsbelastningen viser hvor stor andel av brutto driftsinntekter som går med til å dekke
kapitalutgiftene (eksklusive renter og utbytte fra energiverk).
Rente-/avdragsbelastning i %

2014
4,9 %

2015
4,9 %

2016
5,2 %

2017
4,7 %

Fylkesmannen anbefaler at kapitalutgiftene ikke bør overstige 6 % av driftsinntektene. Indikatoren ligger
godt under dette nivået for alle år i perioden og har ikke endret seg vesentlig.

2.16.4.3 Investeringer
Tabellen under viser utviklingen i investeringsnivået i perioden og hvordan investeringene er finansiert.
2014

2015

2016

2017

Brutto investeringsutgifter

72 875

123 755

185 729

208 413

Utlån, avdrag, avsetninger

47 849

17 597

135 248

43 000
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Sum finansieringsbehov

120 724

141 352

320 977

251 413

Bruk av eksterne lån

72 786

89 198

148 081

130 915

Salgsinntekter, tilskudd, refusjoner, avdrag

39 546

31 318

161 163

101 157

8 392

20 836

11 733

19 341

120 724

141 352

320 977

251 413

0

0

0

0

Brutto investeringsutgifter i % av driftsinntekter

8,5 %

13,8 %

19,5 %

20,2 %

Egenkapital i % av finansieringsbehov

7,0 %

14,8 %

3,7 %

7,7 %

Egenkapital
Sum finansiering
Udisponert

Investeringene i 2017 er 23 mill. kr. høyere enn i 2016. I følge Fylkesmannen betraktes investeringsutgifter
som overskrider 15 % av driftsinntektene som høye. Indikatoren ligger i 2017 på 20,2 %.
I regnskapsskjema 2B i årsregnskapet er investeringene spesifisert på enkeltprosjekt.
De største prosjektene i 2017 var EPC bygninger 6 mill. kr, leiligheter Rosenvik 19 mill. kr, utbygging Evjen
skole 43,7 mill. kr, Myrtunet 21,7 mill. kr, samlokalisering driftsenheter 17 mill. kr.
Sum vannanlegg: 26,7 mill. kr. og sum avløpsanlegg 22 mill. kr.
Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse.
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2.17 Balansen
2.17.1 Sammendrag balanse pr. 31.12
Her er et sammendrag av kommunens balanse basert på bokførte verdier på eiendeler og gjeld.
Differansen utgjør kommunens egenkapital (EK).
2014

2015

2016

2017

Aksjer og andeler

158 018

159 791

201 394

203 831

Pensjonsmidler

791 185

853 502

876 893

950 696

Utlån

142 889

144 933

90 916

91 178

22 114

19 999

22 379

27 286

Faste eiend./anlegg

1 074 189

1 155 604

1 282 061

1 430 136

SUM ANLEGGSMIDLER

2 188 395

2 333 829

2 473 642

2 703 127

Utstyr, maskiner

Betalingsmidler

164 159

254 266

257 786

339 724

Kortsiktige fordringer

56 260

50 947

57 141

101 900

Premieavvik

53 020

40 195

39 978

38 571

Aksjer/andeler/sertifikater/obl.

2 000

0

0

0

275 439

345 408

354 905

480 195

2 463 834

2 679 237

2 828 547

3 183 322

127 568

126 091

176 443

250 231

SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
Fond
Regnskapsmessig resultat

5 545

17 662

24 529

24 286

Kapitalkonto

519 168

572 251

573 843

651 414

Endring regnskapsprinsipp

-10 667

-10 667

-10 667

-10 667

SUM EGENKAPITAL

641 614

705 337

764 147

915 264

Kortsiktig gjeld

127 638

137 924

147 783

165 443

1 025 636

1 066 417

1 102 208

1 165 121

668 946

769 559

814 409

937 493

SUM GJELD

1 822 220

1 973 900

2 064 400

2 102 614

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

2 463 834

2 679 237

2 828 547

3 183 322

Pensjonsforpliktelse
Annen langsiktig gjeld

2.17.2 Lånegjeld
Lånegjelden har utviklet seg slik i perioden:
2014

2015

2016

2017

Lånegjeld 01.01.

623 220

668 946

769 559

814 409

- avdrag i året *)

-33 274

-37 630

-45 650

-41 916

79 000

138 243

90 500

165 000

668 946

769 559

814 409

937 493

-142 889

-144 933

-90 916

-91 178

+ nye lån i året
Lånegjeld 31.12.
Utlån
Ubrukte lånemidler

-25 354

-74 399

-16 818

-50 902

Netto lånegjeld

500 703

550 227

706 675

795 413

Antall innbyggere 31.12.

11 722

11 779

11 891

11 933

Brutto gjeld per innbygger i kr.

57 068

65 333

68 489

78 563

78,5

85,7

85,6

90,7

42 715

46 713

59 429

66 657

Brutto gjeld i % av driftsinntekter
Netto gjeld per innbygger i kroner **)

*) Betalte avdrag i året omfatter avdrag på formidlingslån som er ført i investeringsregnskapet. For 2017
utgjorde dette 5,3 mill. kr.
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**) Netto lånegjeld er her beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Dette er den
definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB. Netto lånegjeld per innbygger per 31.12.17 var i følge
foreløpige KOSTRA-tall til sammenligning 73 126 kr for Sør-Trøndelag og 53 666 kr for landet. Dette viser
at lånegjelda i Orkdal er på et akseptabelt nivå. Det skal imidlertid bemerkes at ansvarlig lån til Orkdal
Energi AS på 50 mill. kr er fratrukket ved beregning av netto lånegjeld.
Ifølge Fylkesmannen bør ikke lånegjelda overstige 70 -80 % av brutto driftsinntekter. Indikatoren er noe
over denne grensa i 2015 - 2017.
Som det framgår av tabellen er det en økning i brutto lånegjeld per 31.12. Netto lånegjeld har økt med 89
mill. kr i 2017.
Per 31.12.17 var 38,5 % av lånegjelda bundet i fastrenteavtaler og 61,5 % hadde flytende rente.
Det henvises for øvrig til note 7 til årsregnskapet og til Rapport om finansforvaltning.

2.17.3 Soliditet
Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgrad og egenkapitalprosent gir
informasjon om soliditeten.
Gjeldsgrad = Gjeld/EK viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og kommunen
selv. Jo mindre nøkkeltallet er jo mer solid er kommunen og evnen til å tåle tap er stor.
Egenkapitalprosenten = EK/sum eiendeler viser hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert
med egenkapital.
2014
2,8
26 %

Gjeldsgrad
Egenkapitalprosent

2015
2,8
26 %

2016
2,7
27 %

2017
2,5
29 %

Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten har vært noenlunde stabil fra 2014.

2.17.4 Fonds
Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene.
Fonds 01.01.
- bruk i året
+ avsetninger i året
Fonds per 31.12.

2014
102 301
-30 676
55 943
127 568

2015
127 568
-24 001
22 524
126 091

2016
126 091
-18 755
69 107
176 443

2017
176 443
-39 013
112 801
250 231

Fondsbeholdningen viser en økning på 73 mill. kr fra 2016. Av dette utgjør Orkland 41 mill.kr.

2.17.4.1 Spesifikasjon av de ulike fondstyper
Disposisjonsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Bundne driftsfond
SUM

2014
76 598
31 099
1 549
18 322
127 568

2015
85 070
20 861
1 496
18 664
126 091

2016
111 085
45 460
2 152
17 746
176 443

2017
136 289
48 368
1 736
63 837
250 231

Disposisjonsfondene er økt med 25 mill. kr i 2017. Per 31.12.17 står det blant annet 28,4 mill. kr på
generelt disposisjonsfond, 5,4 mill. kr på pensjonsfond, 45,6 mill. kr på flyktningefondet og tilsammen 24
mill. kr på enhetenes overskuddsfond (se oversikt nedenfor).
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2.17.4.2 Driftsenhetenes overskuddsfond
Saldo på driftsenhetenes overskuddsfond per 31.12.:
2015
2 183 695
498
700 382
433 045
936 101
195 747
48 259
40 291
202 624
410 000
1 599 364
65 560
339 563
486 221
0
637 244
598 139
4 182 872
827 264
1 236 811
15 123 680

Rådmannens stab
Evjen skole
Evjen barnehage
Gjølme skole
Gjølme barnehage
Grøtte skole
Grøtte barnehage
Orkanger barnehage
Orkanger barneskole
Orkanger ungdomsskole
Rianmyra barnehage
Årlivoll skole
Årlivoll barnehage
Hjemmetjenesten
Orkdal Helsetun
Helse og familie
Kvalifisering og arbeidstrening
NAV Orkdal
Kultur og fritid
Tekniske tjenester
Sum

2016
4 286 867
378 577
645 100
191 045
808 616
916 054
179 045
151 536
209 169
1 239 244
1 608 916
315 009
318 614
567 691
596 759
0
1 401 565
4 098 884
1 096 148
1 541 259
20 550 100

2017
8 052 464
513 036
265 267
106 839
1 201 044
1 221 500
0
238 432
188 523
1 860 286
1 427 044
372 262
397 118
481 945
0
0
2 250 180
2 676 089
2 708 768
77 242
24 038 041

Enhetenes overskudd i 2017 er ikke med i oversikten.
Bundne investeringsfond består av Fond tilfluktsrom, Fond ekstra avdrag Husbanken, Fond Sansehage,
OH, Fond Ljåmovegen og Fond Blomstervegen.
Bundne driftsfond er økt med 46,1 mill. kr i 2017. Per 31.12.17 er næringsfondet på 2 mill. kr, driftsfond
vedrørende avgiftsbelagte tjenester 6,6 mill. kr. Nye fond i 2017 er Fond Orkland 39,5 mill. kr, Fond
kommunereform 5 mill. kr. og Næringsfond Orkdalsregionene 1,6 mill.kr.

2.17.5 Likviditetsanalyse
Omløpsmidler
- kortsiktig gjeld
ARBEIDSKAPITAL

2014
275 438
127 638
147 800

2015
345 409
137 924
207 485

2016
354 905
147 783
207 122

2017
480 195
165 443
314 752

Arbeidskapitalen er 107 mill. kr høyere enn i 2016.
Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Likvidtetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1
Et annet relevant nøkkeltall er Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter.
2014

2015

2016

2017

Likviditetsgrad 1

2,2

2,5

2,4

2,9

Likviditetsgrad 2

1,3

1,8

1,7

2,0

Arbeidskapital i % av driftsinntekter

17

23

22

30

Tabellen viser at verdiene for likviditetsgrad 1 og 2 noe høyere enn i perioden 2014-2016.

Vedlegg 2: Årsberetning

76

Orkdal kommune - årsmelding 2017

2.17.6 Vesentlige avvik mellom regnskap og revidert budsjett
Skjema 1A:
Renteutgifter har et avvik på 1,2 mill. kr, som skyldes lavere rentenivå og ett lavere låneopptak enn i
budsjettet. Rammetilskuddet er 6,4 mill. kr høyere og 3 mill. kr mere i skatteinngang.
Skjema 1 B:
Rammeområde 1 (rådmannen og avsetninger) har et mindreforbruk på ca. 10,7 mill. kr. Dette skyldes
sparte utgifter på 2 mill. kr i pensjon. 1,2 mill. kr. i for lavt budsjetterte vertkommuneinntekter. Det er
lavere lønnsutgifter og økte refusjoner sykepenger på rammeområde 1.
1,5 mill. kr er budsjettert til Orkdalsbadet KF. Dette beløpet ble ikke overført i 2017, på grunn av at det
ikke var opprettet egen bankkonto før i 2018.
Rammeområde 5 Helse og omsorg har et mindreforbruk på nesten 2,6 mill. kr. Dette skyldes flere
faktorer. Avvikling av Elvestien Øst og igangsetting av Litjgårdsvegen omsorgsbase ble utsatt flere ganger
og ga et mindreforbruk på 1,7 mill kr. Voksenopplæringa hadde et mindreforbruk på ca 1,2 mill kr.
Refusjon sykepenger gir et mindreforbruk flere av avdelingene. Økonomisk sosialhjelp hadde et
merforbruk på 960.000 kr.
Rammeområde 6 Kultur og fritid har et mindreforbruk på 650 000 kr. Dette skyldes blant annet refusjon
sykepenger og manglende avsetning til fond store kulturarrangementer.
Rammeområde 7/8 Tekniske tjenester har et merforbruk på nesten 2,5 mill. kr. 0,5 mill. kr av dette er
innenfor avgiftsbelagte tjenester, med 250 000 kr innenfor feiing og 250 000 kr som skyldes avsetninger
vedrørende reguleringspremie og lønnsreguleringer. Ca. 2 mill. kr er innenfor tekniske tjenester eks.
avgiftsbelagte tjenester. Overforbruket her er innenfor en rekke områder og det er spesielt utgiftene til
strøm og serviceavtaler som viser betydelige overforbruk. I tillegg har også Orklahallen et overforbruk på
590 000 kr. som hovedsakelig skyldes renhold.
Skjema 2 A:
Avviket i investeringer i anleggsmidler skyldes i hovedsak tidsforskyving. Framdrifta er avvikende i forhold
til budsjett.
Mindre utlån og forskutteringer gjelder startlån.
Bruk av lånemidler er ca. 36 mill. lavere enn budsjettert og skyldes tidsforskyving på investeringer.
Avvik på mottatte avdrag på utlån skyldes bl.a. at flere startlån er blitt innfridd.
Skjema 2 B:
For de fleste prosjektene skyldes avvikene en tidsforskyving.
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2.18 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelsene
2.18.1 Kostnadsutvikling som følge av pris- og lønnsvekst (kommunal deflator)
Ved budsjettberegningen forutsettes det en kostnadsvekst i kommunen, kommunal deflator. Denne vil
aldri stemme, men blir ikke korrigert i løpet av budsjettåret.
Kostnadsveksten, har vært slik:
Forutsatt
Etterberegning
Avvik

2013

2014

2015

2016

2017

3,3 %

3,0 %

3,3 %

2,7 %

2,5 %

3,0 %

3,1 %

3,0 %

2,6 %

2,3 %

-0,3 %

0,1 %

-0,3 %

-0,1 %

-0,2 %

2.18.2 Renteutvikling
Rentenivået har holdt seg lavt i 2017:

Desember 2012
Desember 2013
Desember 2014
Desember 2015
Desember 2016
Desember 2017

Styringsrenta

3 mnd Nibor

Flytende
husbankrente

1,50 %
1,50 %
1,36 %
0,75 %
0,50 %
0,50 %

1,87 %
1,73 %
1,54 %
1,14 %
1,16 %
0,81 %

1,98 %
2,08 %
2,18 %
1,98 %
1,51 %
1,58 %

2.18.3 Befolkningsutvikling
Befolkningsutviklingen har betydning for endringer i etterspørsel av tjenestetilbud og utbygging av
infrastruktur.
Befolkningsutviklingen har vært slik:
Pr. 1. jan

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

117
665

102
702

115
717

141
744

142
753

120
771

136
790

127
778

169
744

162
697

152
677

6-12
13-15

1 120
445

1 118
414

1 087
437

1 055
443

1 008
459

1 012
418

978
417

988
416

962
422

985
411

971
420

16-66
67-79

7 628
1 435

7 671
1 347

7 573
1 292

7 558
1 221

7 548
1 150

7 551
1 103

7 528
1 052

7 498
1 028

7 444
1 011

7 402
993

7 320
969

80-89
90-

432
91

436
101

458
100

462
98

470
98

459
85

447
81

444
86

445
79

426
84

421
88

11 933
42

11 891
112

11 779
57

11 722
94

11 628
109

11 519
90

11 429
64

11 365
89

11 276
116

11 160
142

11 018
206

0
1-5

Totalt
Endring

De viktigste endringene er:






En stor befolkningsvekst i perioden 2008-2010, med en topp i 2008.
Høye fødselstall i årene 2008-2010, svært låge i 2015 og 2016.
Stor økning i aldersgruppa 1-5 år fram til 2012, barn i barnehagealder. Deretter nedgang.
Økning i barnetallet i barneskolen, nedgang i ungdomsskolen
En økning i antall eldre, spesielt gruppa 67-79 år. Veksten i denne aldersgruppen vil fortsette på
samme nivå, mens veksten i gruppa 80-89 år vil komme fra 2020-25.
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Endret tjenestebehov som følge av endringer i befolkningsmengde og befolkningssammensetning blir
delvis kompensert gjennom endring i frie inntekter per innbygger. Utgiftsutjevningen i rammetilskuddet
omfordeler midler mellom kommunene ut fra beregnet tjenestebehov, og dette påvirker de frie
inntektene.
Tjenestebehovet blir målt i en kostnadsindeks, der landsgjennomsnittet er lik 1,0. Orkdal hadde et
tjenestebehov som låg under landsgjennomsnittet til og med 2011, men har deretter ligget over
landsgjennomsnittet. Som en ser i tabellen under har Orkdal ca. 9 mill. kr. mer i utgiftsutjevning i 2017
enn i 2012:
2012
1,0079
6 364

Kostnadsindeks (landsgjennomsnitt = 1,0)
Utgiftsutjevning (trekk i rammetilskudd i 1.000 kr)

2013
1,0014
3 263

2014
1,0161
11 292

2015
1,0224
14 708

2016
1,0248
17 220

2017
1,0199
15 344

2.18.4 Skatt, inntektsutjevning
I opprinnelig budsjett var summen av skatt og inntektsutjevning satt til 323,7 mill. kr. Resultatet ble 334,9
mill. kr. Økningen kom i hovedsak i andre halvår.

2.18.5 Tjenestepensjon
Orkdal kommune har to leverandører av tjenestepensjon. Statens pensjonskasse (SPK) har
tjenestepensjon for lærerne, mens KLP har tjenestepensjonen for alle andre ansatte.
Innbetalingene til tjenesteleverandørene skal gå til to ting:



Dekke nåværende og framtidige pensjonsforpliktelser for tidligere og nåværende ansatte
Dekke administrasjonskostnadene til tjenesteleverandørene for mottatte tjenester

I tillegg skal tjenesteleverandøren beregne en langsiktig premie for kunden. Denne kan avvike mye fra
betalt premie. Differensen kalles premieavviket, og skal føres i driftsregnskapet. Orkdal kommune har
vedtatt at avviket skal nedbetales over 15 år til og med 2010, deretter blir det ut fra nye regler 10 år. Fra
og med 2015 er nedbetalingstida redusert til 7 år.
Orkdal kommune har per 31.12.2017 et akkumulert premieavvik på 37,3 mill. kr inklusive
arbeidsgiveravgift. Dette er sammensatt slik (i 1 000 kr):
Premieavvik 1/1 2017
Premieavvik 2017
Amortisert premieavvik 2017
Arb.g.avg 31/12
Premieavvik 31/12 m/arb.g.avg

KLP

SPK

Sum

35 037

-1 536

33 501

4 882

207

5 089

-6 115

279

-5 836

4 766

-148

4 618

38 571

-1 199

37 372

I 2017 hadde kommunen en kostnad til avtalefestet førtidspensjon (AFP) på ca. 1,7 mill. kr. Orkdal har
valgt selvrisiko på AFP 62-64 i stedet for ei utjevningsordning i KLP, og er så langt en av svært få
kommuner som har tjent på dette. Premien i 2017 ville vært på 3 mill. kr uten selvrisiko.
Tabellen under viser elementene i pensjonsordninga med tilhørende kostnader (i 1 000 kr):
2012

2013

2014

2015

2016

2017

KLP
Løpende premie KLP
Reguleringspremie KLP

25 983
26 052

30 067
14 338

32 898
31 700

34 741
15 008

37 073
20 091

38 918
18 354

AFP selvrisiko
Premieavvik

1 896
-6 427

1 444
-4 338

1 494
-16 174

1 996
5 132

1 976
-5 184

1 707
-4 882
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortisert premieavvik
Tilbakeført overskudd mm

1 507
-3 719

3 331
-3 532

3 797
-7 574

6 108
-12 272

5 375
-9 008

6 115
-8 015

Egenkapitaltilskudd
Total kostnad KLP

1 216
46 508

1 475
42 785

1 707
47 848

1 773
52 486

2 232
52 555

0
52 197

Sats løpende premie

9,38 %

9,48 %

9,88 %

10,27 %

10,13 %

10,31 %

Sats reguleringspremie

9,61 %

4,67 %

9,52 %

4,29 %

5,85 %

4,88 %

Premie
Premieavvik

7 814
1 349

8 352
1 422

8 852
1 271

8 683
-1 518

8 832
-1 102

8 673
-207

Amortisert premieavvik
Total kostnad SPK

7
9 170

0
9 774

-471
9 652

-653
6 512

-436
7 294

-279
8 187

11,24 %

11,43 %

12,25 %

11,55 %

11,15 %

10,25 %

55 678

52 559

57 500

58 998

59 849

60 384

Statens pensjonskasse

Sats SPK
Total pensjonskostnad

Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg til tallene oppgitt over.
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2.19 Redegjørelse for likestillingen i Orkdal kommune
2.19.1 Likestillingsindeks
Likestilling mellom kvinner og menn kan belyses på mange måter, og ved hjelp av forskjellige typer
statistikk. Med likestillingsindeksen forsøker SSB å sammenfatte ulike mål på likestilling som viser i hvilken
grad kvinner og menn deltar i politikk, utdanning og yrkesliv i den enkelte kommune. Denne
sammensetningen av indikatorer er kun én av flere måter å beskrive likestillingssituasjonen i kommunene
på. Indeksen er ett år på etterskudd, så siste oppdaterte indeks er for 2016.
Orkdal
2014

Orkdal
2015

Orkdal
2016

Landet
2014

Landet
2015

Landet
2016

I ft. landet
siste år

Andel barn 1-5 år i barnehage (%)

95,4

92,7

94

90,2

90,5

91,1

Over

Kvinneandel blant
kommunestyrerepresentanter (%)
Andel menn med høyere
utdanning (%)
Andel kvinner med høyere
utdanning (%)
Andel menn (20-66 år) i
arbeidsstyrken (%)
Andel kvinner (20-66 år) i
arbeidsstyrken (%)
Gjennomsnittlig bruttoinntekt,
menn (kr)
Gjennomsnittlig bruttoinntekt,
kvinner (kr)
Andel sysselsatte menn (20-66 år)
som jobber deltid (%)
Andel sysselsatte kvinner (20-66
år) som jobber deltid (%)
Andel fedre som tar hele
fedrekvoten eller mer av
foreldrepengeperioden
Grad av kjønnsbalansert
næringsstuktur (skår)
Andel kvinner blant sysselsatte
(20-66 år) i offenlig sektor (%)
Andel kvinner blant sysselsatte
(20-66 år) i privat sektor (%)
Kvinneandel blant ledere (20-66
år) (%)
Grad av kjønnsbalanse i
utdanningsprogram på
videregående skole (skår)

40,0

40,0

40,0

39,0

39,0

39,0

Over

18,1

17,8

18,2

28,1

28,6

29,1

Under

26,0

26,5

27,0

34,3

35,4

36,3

Under

84,6

84,6

84,7

83,1

83,6

83,4

Over

77,0

77,4

77,2

77,6

77,7

77,7

Under

460 600

476 700

482 800

503 600

530 100

522 900

Under

313 400

330 300

335 700

338 900

354 000

359 000

Under

12,3

18,7

10,8

14,2

16,8

12,5

Under

40,4

49,1

46,2

34,7

39,9

36,8

Over

72,7

72,0

69,0

68,2

70,0

69,7

Under

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

Under

77,6

77,4

77,3

70,4

70,2

70,1

Over

31,1

31,2

31,2

36,6

36,6

36,6

Under

31,8

32,7

31,1

35,8

34,9

35,3

Under

0,63

0,63

0,63

0,68

0,68

0,68

Under

2.19.2 Kjønnsfordeling
Orkdal kommune er en stor arbeidsgiver med 858 årsverk fordelt på 1 068 personer ved årsslutt.
80 % av de ansatte er kvinner.
Kvinner
Rådmannen

Menn

Totalt

Kvinneandel

36

21

57

63,2 %

Grunnskole og SFO

180

51

231

77,9 %

Barnehage

151

5

156

96,8 %

Pleie og omsorg

353

25

378

93,4 %

99

35

134

73,9 %

Helse og mestring
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Kvinner

Menn

Totalt

Kvinneandel

Kultur og fritid

12

14

26

46,2 %

Tekniske tjenester

45

68

113

39,8 %

876

219

1095

80,0 %

Til sammen

En del personer har flere ansettelsesforhold. Når en deler opp kommunen i enheter så får en derfor et for
høyt tall på antall ansatte og for stor deltidsandel.

2.19.2.1 Kjønnsfordeling blant ledere
I ledergruppa var det i 2017 56 % kvinner, mens det var 58 % blant enhetslederne.

2.19.3 Lønnsforskjeller
Gjennomsnittslønnen i Orkdal kommune er regulativlønn på 471 000 kr. Snittlønnen for menn er på 505
000 kr, mens for kvinner er den på 463 000 kr.
Blant rammeområdene er lønnsforskjellene slik:
Ramme

Gjennomsnittslønn

Rådmannen

566 000

Lønn kvinner i % av
gruppesnitt
97,3 %

Lønn kvinner i % av
menn i gruppa
93,5 %

Grunnskole og SFO

509 000

99,2 %

96,6 %

Barnehage

439 000

100,5 %

119,8 %

Pleie og omsorg

441 000

98,2 %

74,9 %

Helse og mestring

494 000

100,0 %

100,0 %

Kultur og fritid

517 000

94,8 %

90,1 %

Tekniske tjenester

434 000

96,8 %

94,2 %

Gjennomsnitt

471 000

98,3 %

91,7 %

2.19.4 Deltid
Det er flest kvinner som har deltidsstillinger. De fleste av deltidsstillingene under 50 % er å finne i pleie og
omsorg.
Årsverk deltidsstillinger:
0-24,9
Kvinner

8,9

25-49,9
17,6

50-74,9

75-100

Totalsum

91,6

570,8

688,8

Menn

1,8

3,4

8,3

155,9

169,4

Sum

10,7

21,0

99,9

726,7

858,2

1,2 %

2,4 %

11,6 %

84,7 %

100 %

Andel av total

Antall ansatte i deltidsstillinger:
0-24,9

25-49,9

50-74,9

75-100

Kvinner

54

49

153

610

866

Menn

19

11

14

158

202

Sum

73

60

167

768

1 068

6,8 %

5,6 %

15,6 %

71,9 %

100 %

Andel av total

Totalt
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Andel kvinner i gruppene:
0-24,9

25-49,9

50-74,9

75-100

Totalt

Andel årsverk kvinner

83,3 %

83,8 %

91,7 %

78,5 %

80,3 %

Andel ansatte kvinner

74,0 %

81,7 %

91,6 %

79,4 %

81,1 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Orkdal er på 80 %, 79,5 % for kvinner og 83,9 % for menn.
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2.20 Redegjørelse om diskriminering og tilgjengelighet
Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne har som overordnet mål i sitt arbeid å skape en
bedre hverdag for funksjonshemmede og deres pårørende basert på likeverd og likestilling.
Rådet behandlet 22 saker i 2017, bare orienteringssaker. Det ble blant annet orientert om
boligprosjektene Rosenvik og Myrtunet, tilsyn ved bo- og avlastningstjenester og kommunereformen.

2.21 Redegjørelse om etisk standard
Etiske retningslinjer for Orkdal kommune ble vedtatt i Arbeidsgiverutvalget 24.5.2017.
Orkdal kommunes ansatte og folkevalgte har ansvar for å etterleve Orkdal kommunes prinsipper om
redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle skal overholde lov, forskrifter og reglement som
gjelder for vår virksomhet. Medarbeiderne skal være bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes
tillit og holdning til Orkdal kommune. Ansatte og folkevalgte skal også unngå personlige fordeler og gaver
som kan påvirke handling, saksbehandling eller vedtak, samt unngå å komme i situasjoner som kan
medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Sosiale medier skal i
jobbsammenheng ikke brukes på en måte som strider mot lov eller som kan skade kommunens
omdømme.

2.22 Interkommunalt samarbeid
Orkdal kommune er vertskommune for følgende interkommunalt samarbeid:








Barnevern - hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Meldal, Skaun, Agdenes og Orkdal.
Legevakt i Orkdalsregionen - hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Hemne, Snillfjord,
Rindal, Meldal, Skaun, Rennebu, Surnadal, Agdenes, Hitra, Frøya og Orkdal.
Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen – hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Surnadal,
Rindal, Halsa, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Rennebu, Meldal, Skaun og Orkdal.
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen – hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Rindal,
Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Orkdal.
Orkdalsregionen – hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Rindal, Hemne, Snillfjord, Hitra,
Frøya, Agdenes, Rennebu, Meldal, Skaun, Ørland og Orkdal.
PPT- hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Agdenes og Orkdal.
IT-samarbeid mellom Orkdal og Meldal.

Viser for øvrig til note 23 i årsregnskapet.

Orkanger, 27. mars 2018

Svein Henry Berdal
Rådmann
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Vedlegg 3: Samledokument HMS
Oversikten viser detaljert oversikt for alle enheter i Orkdal kommune, fordelt på gjennomførte
arbeidsmiljøgrupper, vernerunder, medarbeidersamtaler og dialogmøter. I tillegg til oversikt over antall
meldte avvik og hvor mange av avvikene som er behandlet og lukket.

Arbeidsmiljøgrupper (AMG)

Rådmannens stab - rådhuset

Antall
avholdte
AMG møter

Antall beh.
saker

1

4

Hvem er representert i AMG

4 Verneombud, 1 tillitsvalgt, 1 representant
for ansatte og personalsjef. Personalkonsulent
er sekretær.

Oppvekst – fordelt slik:
PPT
Evjen skole

Samme som rådhuset
1*

3

Enhetsleder, verneombud, 2 tillitsvalgte,
vaktmester og ledende renholder
*I byggeperioden har vi hatt plangruppe for ny
skole og byggemøter i stedet for AMG.

Gjølme skole

2

9

Rektor, verneombud, vaktmester, ledende
renholder

Grøtte skole

2

20

Rektor, SFO-leder, verneombud, vaktmester,
tillitsvalgte (2), ledende renholder

Orkanger barneskole

7

38

Vaktmester, tillitsvalgte, SFO-leder, rektor,
verneombud/renholder

Orkanger ungdomsskole

1

2

Vaktmester, tillitsvalg, verneombud,
renholder, assistent, rektor

Årlivoll skole

3

14

Verneombud, Vaktmester, ATV, ledende
renholder og rektor.

Evjen barnehage

4

18

Enhetsleder, tillitsvalgte, verneombud

Gjølme barnehage

4

6

Enhetsleder, tillitsvalgte, verneombud

Grøtte barnehage

6

18

Styrer, styrerassistent, verneombud,
driftsoperatør, ledende renholder

Orkanger barnehage

2

6

Styrer, ass. styrer, verneombud, tillitsvalgte (2)
og ledende renholder.

Rianmyra barnehage

4

19

Verneombud, tillitsvalgte, fagleder,
enhetsleder

Årlivoll barnehage

3

6

Verneombud, tillitsvalgte og enhetsleder

Orkdal helsetun

2

17

Enhetsleder, verneombud, tillitsvalgt,
representant fra alle avdelingene samt
renhold, vaktmester og kjøkken.

Hjemmetjenesten

4

21

Enhetsleder, verneombud repr fra avdelinger.

Helse og Omsorg - fordelt slik:

AMG for hjemmetjenesten den rullende delen
er ikke aktiv etter nytt valg av verneombud,
men gjenopptas vår -18

SiO (Samhandlingsenheten i
Orkdalsregionen)

2

2

Verneombud, plasstillitsvalgt, avdelingsledere
og enhetsleder

Helse og familie

2

8

Tillitsvalgte, verneombud og
enhetsleder/fagleder

Kvalifisering og arbeidstrening

2

12

Verneombud, plasstillitsvalgte, fagledere og
enhetsleder

NAV

7

21

Plasstillitsvalgte, verneombud, avdelingsledere
og NAV-leder

Barneverntjenesten

9

33

Verneombud, plasstillitsvalgt,
organisasjonskonsulent og enhetsleder

0

0

Plan og forvaltning har ikke egen
arbeidsmiljøgruppe

Familie og velferd – fordelt slik:

Samfunn og næring – fordelt slik:
Plan- og forvaltning
Kultur og fritid
Tekniske tjenester

Enhetens ledergruppe fungerer som
Arbeidsmiljøgruppe og har månedlige møter
4

4

Verneombud – Susan Asphaug
Representant renhold – Tove Mjønesaune
Verneombud – Marius Wærdahl
Tillitsvalgt Jan Arne Øberg
Verneombud- Erik Solheim
Representant stab – Kari N. Bonvik
Enhetsleder Nils Arne Sletvold
Representant fra Din bedriftshelsetjenesteSilje Presthus

Samlet

72

281
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Vernerunde – når ble vernerunde gjennomført (dato)
Gjennomført dato
Rådmannens stab - rådhuset

08.09.2017

Oppvekst – fordelt slik:
PPT

16.6.2017

Evjen skole

30.10.2017

Gjølme skole

25.04.2017

Grøtte skole

23.3.2017

Orkanger barneskole

07.04.2017

Orkanger ungdomsskole

20.04.2017

Årlivoll skole

30.03.2017

Evjen barnehage

05.10.2017

Gjølme barnehage

25.04.2017

Grøtte barnehage

01.12.2017

Orkanger barnehage

06.11.2017

Rianmyra barnehage

19.5.2017

Årlivoll barnehage

17.8.2017

Helse og Omsorg
Orkdal helsetun

26/2-17

Hjemmetjenesten

April 2017

SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen)

19.05.2017

Familie og velferd – fordelt slik:
Helse og familie

19.09.2017

Kvalifisering og arbeidstrening

17.03.2017 ved Voksenopplæringa, Orkdalstorget og Sampro

NAV

08.09.2017

Barneverntjenesten

13.06.2017

Samfunn og næring – fordelt slik:
Plan- og forvaltning

Har ingen egen vernerunde, er med på rådhusets. 08.09.17

Kultur og fritid

Enheten har ingen egne lokaler/verneområder. Enheten
gjennomfører forberedende vernerunder i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten annenhvert år. Neste dato er
12.04.2018

Tekniske tjenester:
Orkdal rådhus

08.09.2017
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Brannstasjon(verneområde17)

20.03.2017

Uteseksjonen inkl Orklahallen(verneområde 19)

15.03.2017(Vegstasjon og Gora gjenstår pga
ombyggingsarbeider)

Medarbeidersamtale – andel avholdte medarbeidersamtaler
Andel avholdte medarbeidersamtaler
Rådmannens stab – fordelt slik:
Økonomi

100 %

Informasjon- og kommunikasjon

100 %

IT

100 %

LPA

100 %

Oppvekst – fordelt slik:
PPT

100 %

Evjen skole

100 %

Gjølme skole

100 %

Grøtte skole

100 %

Orkanger barneskole

100 %

Orkanger ungdomsskole

100 %

Årlivoll skole

90 % (resterende i løpet av mars/april)

Evjen barnehage

100 %

Gjølme barnehage

100 %

Grøtte barnehage

100 %

Orkanger barnehage

100 %

Rianmyra barnehage

100 %

Årlivoll barnehage

100 %

Helse og Omsorg – fordelt slik:
Orkdal helsetun

Ca 75 %

Hjemmetjenesten

60 %

SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen)

62 %

Familie og velferd – fordelt slik:
Helse og familie

100 %

Kvalifisering og arbeidstrening

100 %

NAV

100 %

Barneverntjenesten

100 %

Samfunn og næring – fordelt slik:
Plan- og forvaltning

0 %, gjennomført des 16 og jan/feb 2018

Kultur og fritid

80 %, fullføres vår 2018

Tekniske tjenester

98,95%(Dvs
94 av 95 ansatte)
2017
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Forebyggende dialogmøte

Rådmannens stab – fordelt slik:
Økonomi
Informasjon – og kommunikasjon
IT
LPA
Oppvekst – fordelt slik:
PPT
Evjen skole
Gjølme skole
Grøtte skole
Orkanger barneskole
Orkanger ungdomsskole
Årlivoll skole
Evjen barnehage
Gjølme barnehage
Grøtte barnehage
Orkanger barnehage
Rianmyra barnehage
Årlivoll barnehage
Helse og Omsorg – fordelt slik:
Orkdal helsetun
Hjemmetjenesten
SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen)
Familie og velferd – fordelt slik:
Helse og familie
Kvalifisering og arbeidstrening
NAV
Barneverntjenesten
Samfunn og næring – fordelt slik:
Plan- og forvaltning
Kultur og fritid
Tekniske tjenester
Samlet

86

Antall avholdte
forebyggende
dialogmøter

Antall fulgt opp med
oppfølgingsplan

0
0
0
0

0
0
0
0

2
1

1
1

0
0
0
1
4
0
0
2

0
0
0
1
4
0
0
1

4
0

2
0

22
22
1

21
22
1

10
6
1
11

7
3
2
0

0
1
0

0
1
0
67
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Forvaltningsrevisjon Kvalitet i tjenestetilbudet ved Orkdal Helsetun
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/76 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret er tilfreds med at forvaltningsrevisjonen viser til positive utviklingstrekk
ved Orkdal Helsetun og at pårørende i all hovedsak er fornøyd med tjenestilbudet som
ytes, men anerkjenner at det til tider har vært knyttet utfordringer til å tilfredsstille
kvalitetskravene i regelverket og Orkdal kommunes målsettinger for tjenestene.
2. Kommunen ber rådmannen fortsette arbeidet med å forbedre aktivitetstilbudet for
brukerne ved Orkdal Helsetun.
3. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med systematisk innsamling av bruker/pårørendeerfaringer for å sikre bruker-/pårørendemedvirkning.
4. Kommunestyret ber rådmannen påse at det etableres systemer og rutiner som legger til
rette for god informasjonsflyt til pårørende.
5. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at kommunens elektroniske
kvalitetssystem oppdateres og at nødvendig regler, prosedyrer og beskrivelser og fordeling av ansvar, er kjent og lett tilgjengelig for alle ansatte.
6. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige observasjoner.
7. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av
rapporten innen utgangen av 2018.
8. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedlegg
Kvalitet ved helsetunet.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget fattet i sak 23/17 vedtak om å bestille forvaltningsrevisjon av Orkdal
Helsetun. Prosjektplan ble lagt fram av revisor i sak 27/17 og kontrollutvalget sluttet seg til
denne.
Forvaltningsrevisjonen tar sikte på å besvare følgende tre problemstillinger:
1) Er avvik fra tidligere tilsyn lukket?
Helsetunet er i ferd med å avslutte prosessen med å lukke avvikene fra de ulike tilsynene, men
var ikke helt i mål per februar 2018. Dokumentasjonen som ligger til grunn for denne rapporten
viser at kommunen, ved ledelse og ansatte ved helsetunet, har jobbet målrettet med å lukke avvik
fra ulike tilsyn. Det gjenstår fremdeles å få på plass alt som skal ligge til grunn i kvalitetssystemet.
Videre er det bygningsmessige utfordringer når det gjelder f.eks. forholdene ved
avdelingskjøkkenene, som vil innebære ressursmessige tiltak for å oppjustere.
2) Drives Orkdal helsetun i tråd med regelverket og målsettinger for kvalitet i eldreomsorgen?
Forvaltningsrevisjonen bekrefter at Orkdal kommune har utfordringer med å tilfredsstille
kvalitetskravene i regelverket og Orkdal kommunes målsettinger for tjenestene ved Helsetunet.
Det har vært utfordringer knyttet til ledelse, ressurser og kompetanse, noe som har medført at de
prosessene som tjenestene skal ha for å sikre kvalitet har vært mangelfulle. Revisor bemerker at
dette ikke nødvendigvis betyr at kvaliteten på tjenestene ikke har vært tilfredsstillende.
Orkdal kommune har et elektronisk kvalitetssystem som ikke er oppdatert. Avdelingene var

fremdeles ikke ferdig med å legge inn informasjon per februar 2018. Revisor påpeker viktigheten
av at kvalitetssystemet mv. følges opp, dette for at tjenestene skal bli utført med nødvendig
kvalitet. For at alle ansatte skal utføre arbeidet sitt på en riktig og god måte, er det nødvendig at
regler, prosedyrer og ansvarsbeskrivelser og -fordeling er kjent og lett tilgjengelig for alle ansatte
ved helsetunet. Den nåværende ledelsen av helsetunet har satt i gang viktige tiltak for at
helsetunet som organisasjon skal bli i bedre stand til å yte de tjenestene de skal gi. Revisor
trekker frem at det er etablert en ledergruppe som er innstilt på å drive kontinuerlig
forbedringsarbeid, og som nå er i ferd med å sette nødvendig kvalitetsutviklingsarbeid i system.
3) Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende?
Brukermedvirkning er blant forholdene som Orkdal helsetun har fått mest kritikk. Kritikken gjelder
tilrettelegging på systemnivå og medvirkning for den enkelte bruker i hverdagen. Revisor har
dokumentert svakheter; brukerutvalget ved helsetunet ikke ser ut til å ha fungert over en
tidsperiode, det er ikke blitt gjennomført bruker-/pårørendeundersøkelser på en stund, og det kan
se ut til at det har vært noe varierende erfaringer med primærkontakter og pårørendesamtaler.
Revisor trekker frem positive endringer i denne forbindelse:
·

·

Brukerutvalget har gjennomført regelmessige møter de siste 10-12 måneder, med referat
og tilrettelegging for god, gjensidig dialog mellom ledelse og ansatte og medlemmene i
brukerutvalget.
Det er gjennomført en pårørendeundersøkelse ved helsetunet. Oppslutningen ligger på i
overkant av halvparten av de aktuelle mottakerne av undersøkelsen, noe som selvfølgelig
reduserer representativiteten i svarene. Revisor mener likevel at pårørendeundersøkelsen
gir et godt informasjonsgrunnlag for hvordan pårørende opplever tjenestene.
Undersøkelsen har ti spørsmål, noe som begrenser hvilke temaer som er tatt opp.

Etter revisors vurdering er de pårørende i all hovedsak tilfreds med de ulike områdene ved
tjenestene, men det kan se ut som at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder å gi
informasjon til pårørende. Revisors ansatte undersøkelse underbygger dette, og i tillegg viser den
at kommunen har forbedringsmuligheter når det gjelder aktivitetstilbud til brukerne. Revisor
påpeker at det er for tidlig å vurdere hvordan ledelsen vil følge opp resultatene fra pårørendeundersøkelsen.
Revisor bemerker at det har vært utfordringer knyttet regelverket om bruk av tvang ved
helsetunet. Bygningsmassen er av slik karakter at det har vært utfordrende å skjerme beboere
som har vedtak om bruk av tvang, uten at beboere uten slikt vedtak også har fått begrenset
utfoldelsen sin. Kommunen er i ferd med å finne løsninger som fylkesmannen har bekreftet er
innenfor regelverket.
Revisor vil presentere forvaltningsrevisjon og orientere utvalget i møtet.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatets vurdering er at forvaltningsrevisjonen er i tråd med bestillingen og gir gode
svar på hovedproblemstillingen. Foruten revisors anbefalinger, mener sekretariatet, at
forvaltningsrevisjonen gir kommunestyret grunnlag for å be rådmann følge opp revisors
ytterligere observasjoner og merknader og at det kan være hensiktsmessig å forankre dette
med gjennom politiske vedtak.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Forvaltningsrevisjon oppfyller kontrollutvalgets bestilling og er i all hovedsak i samsvar med
prosjektplanen. Sekretariatet slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger, noe som
kommer til uttrykk i innstillingen. Sekretariatet anbefaler, at utvalget på selvstendig grunnlag,
vurderer om forelagt rapport oppfyller utvalgets bestilling, og videre om sekretariatets forslag
til innstilling kan vedtas og oversendes til kommunestyret for behandling.
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Forord
Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap, og leverer
revisjonstjenester innen regnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til 44 kommuner
og en fylkeskommune.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Orkdal
kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2018 til april 2018.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1.
Revisjonsteamet har bestått av oppdragsansvarlig Anna Ølnes og prosjektmedarbeider
Espen Langseth. Erik Seim og Tor Arne Stubbet har kvalitetssikret rapporten. Revisor har
vurdert egen uavhengighet overfor Orkdal kommune, kommuneloven § 79 og § 6.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Trondheim, 5.4.2018

Anna Ølnes /s/

Espen Langseth /s/

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Prosjektmedarbeider
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Sammendrag

Denne forvaltningsrevisjonen er resultat av kontrollutvalgets bestilling i sak 23/17, og sak
27/17. Kontrollutvalget var opptatt av:
Hvilke kvalitetskrav har Orkdal kommune til tjenesten og i hvilken grad etterleves disse?
Hvilket innhold tilbyr Orkdal kommune i hverdagen til brukerne? Kartlegging av brukerens
selv- og medbestemmelsesrett i forbindelse med måltidsservering, hygiene og døgnrytme.
Kartlegging av tilbud og regelmessighet av fysisk aktivitet, skyssordninger og kulturtilbud.
Kvalitet på mat, rom og lokaler. Kartlegge hvilke rutiner som finnes for gjennomføring av
brukermedvirkning, pårørendemedvirkning og avvikshåndtering. I hvilken grad benyttes
resultatene av slike undersøkelser,

tilbakemeldinger

og avvik til å forbedre

tjenestetilbudet? (Orkdal kommunestyre, 2016)
Vi har fulgt opp bestillingen gjennom tre problemstillinger:
1) Er avvik fra tidligere tilsyn lukket?
2) Drives Orkdal helsetun i tråd med regelverket og målsettinger for kvalitet i
eldreomsorgen?
3) Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende?
Ledelsen ved Orkdal helsetun har siden våren 2017 vært igjennom en prosess med å lukke
avvik som har kommet fram i flere tilsyn. Parallelt med forvaltningsrevisjonen har det pågått
en prosess med å lukke avvik. De er nå i ferd med å avslutte denne prosessen. Rådmannen,
ved enhetsleder, har i forbindelse med høringsuttalelse gitt tilbakemelding om at all skanning
til elektronisk pasientjournal er avsluttet. Fortsatt gjenstår det å få på plass dokumentasjon i
kvalitetssystemet, KF Kvalitetsstyring. Videre har helsetunet bygningsmessige utfordringer,
både i forhold til skjerming av pasientgrupper, og når det gjelder krav til avdelingskjøkkener.
Når det gjelder skjerming har Helsetunet gjennomført endringer. Vi kommer tilbake til det
nedenfor. Når det gjelder utbedring av avdelingskjøkkener, vil det innebære ressursmessige
tiltak, økonomisk.
Forvaltningsrevisjonen har avdekket at Orkdal helsetun har hatt utfordringer knyttet til ledelse,
ressurser og kompetanse, noe som har medført at de prosessene som tjenestene skal ha for
å sikre kvalitet har vært mangelfulle. Det betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten på tjenestene
ikke har vært tilfredsstillende. Orkdal kommune har et elektronisk kvalitetssystem, hvor
gjeldende regelverk, prosedyrer og rutiner skal være tilgjengelig. Systemet er ikke oppdatert,
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og ved avdelingene var de fremdeles ikke ajour med å legge inn informasjon per februar 2018.
Det er viktig at det som gjelder for kvalitetssystem, elektronisk journal mv. følges opp, for at
tjenestene blir utført med nødvendig kvalitet. For at alle ansatte skal utføre arbeidet sitt på en
riktig og god måte, er det nødvendig at regler, prosedyrer og ansvarsbeskrivelser og -fordeling
er kjent og lett tilgjengelig for alle som jobber ved helsetunet. Den nåværende ledelsen av
helsetunet har satt i gang viktige tiltak for at helsetunet som organisasjon skal bli i bedre stand
til å yte de tjenestene de skal gi. Vi har inntrykk av at det er etablert en ledergruppe som er
innstilt på å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og som nå er i ferd med å sette nødvendig
kvalitetsutviklingsarbeid i system.
Brukermedvirkning er blant forholdene som Orkdal helsetun har fått mest kritiske
tilbakemeldinger på. Det gjelder tilrettelegging på systemnivå og medvirkning for den enkelte
bruker i hverdagen. Når det gjelder systemnivået, så har vi dokumentert svakheter ved at
brukerutvalget ved helsetunet ikke ser ut til å ha fungert over en tidsperiode, det er ikke blitt
gjennomført bruker-/pårørendeundersøkelser på en stund, og det kan se ut til at det har vært
noe varierende erfaringer med primærkontakter og pårørendesamtaler. Også her har
kommunen tatt grep, og i de siste 10-12 månedene ser brukerutvalget ut til å ha gjennomført
regelmessige møter, med referat og tilrettelegging for god, gjensidig dialog mellom ledelse og
ansatte og medlemmene i brukerutvalget. Det er gjennomført en pårørendeundersøkelse ved
helsetunet. Alt i alt er de pårørende nokså tilfredse med de ulike områdene ved tjenestene,
men det kan se ut som at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder informasjon til
pårørende. Vår ansattundersøkelse bekrefter det, og i tillegg viser den at kommunen har
forbedringsmuligheter når det gjelder aktivitetstilbud til brukerne.
Det har vært noen utfordringer knyttet regelverket om bruk av tvang ved helsetunet.
Bygningsmassen har vært i en slik tilstand at det har vært utfordrende å skjerme beboere som
har vedtak om bruk av tvang, uten at beboere uten slikt vedtak også har fått begrenset
utfoldelsen sin. Kommunen er i ferd med å finne løsninger som fylkesmannen har bekreftet er
innenfor regelverket.
Det vises førøvrig til innholdet i de ulike delene av rapporten. I kapittel 2 redegjør vi for
hvordan vi utført undersøkelsen, med problemstillinger, kilder for kriterier og metodisk
opplegg for innsamling og analyse av dokumentasjon.
I hvert av kapitlene 3 – 5 dokumenterer vi situasjonen ved helsetunet for de respektive
problemstillingene. Her er det mer konkret og utdypende informasjon om det vi har
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konkludert med ovenfor. Et utkast til rapport har vært på høring hos rådmannen. Enhetsleder
ved helsetunet har gitt tilbakemelding i form av et notat vedlagt rapporten (vedlegg 1), i
tillegg til utdypende kommentarer i rapportutkastet. I kapittel 6 har vi redegjort for hvordan vi
har behandlet innspillene fra rådmannen (enhetsleder).
I kapittel 7 har vi konkludert på problemstillingene. Fordi svakheter og avvik som kommer
fram i vår forvaltningsrevisjon er kjent for ledelsen i kommunen og helsetunet, og at de har
vært i en prosess med å lukke avvik og forbedre tilbudet, er det vår generelle anbefaling at
rådmannen legger tilrette for strukturer som sikrer en stabil kultur for forbedringsarbeid,
gjennom;
•

gjensidig dialog mellom ledelse, ansatte og brukere/pårørende,

•

tilfredsstillende rammebetingelser, som kompetanse, turnuser og bygningsmasse.
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1 Innledning

Denne rapporten oppsummerer resultatene av en undersøkelse av kvaliteten i eldreomsorgen
ved Orkdal Helsetun

1.1 Bestilling
Revisjon Midt-Norge fikk i KU-sak 23/17 i oppdrag å legge fram en skisse til innretning på
forvaltningsrevisjon

av

eldreomsorg

i

hjemmetjenesten.

I

forbindelse

med

prosjektplanprosessen kom det fram at det var kvaliteten på tjenestene ved Helsetunet som
kontrollutvalget var mest opptatt av, og revisjonen la derfor fram en prosjektplan der
problemstillingene var spesielt rettet inn mot forhold ved Helsetunet. Utvalget sluttet seg til
problemstillingene, men ba revisor vektlegge brukertilfredsheten og kvaliteten på tjenestene
ved Helsetunet (Orkdal Sykehjem).
Kontrollutvalget har konkretisert hva de vil ha belyst i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-18:
Orkdal kommune har som mål å legge til rette for at den enkelte lengst mulig kan styre
eget liv og kommunen har som mål å tilrettelegge for fysisk aktivitet for eldre og syke.
Spørsmål en eventuell forvaltningsrevisjon ønsker besvart er bl.a.: Hvilke kvalitetskrav
har Orkdal kommune til tjenesten og i hvilken grad etterleves disse? Hvilket innhold
tilbyr Orkdal kommune i hverdagen til brukerne? Kartlegging av brukerens selv- og
medbestemmelsesrett i forbindelse med måltidsservering, hygiene og døgnrytme.
Kartlegging av tilbud og regelmessighet av fysisk aktivitet, skyssordninger og
kulturtilbud. Kvalitet på mat, rom og lokaler. Kartlegge hvilke rutiner som finnes for
gjennomføring av brukermedvirkning, pårørendemedvirkning og avvikshåndtering. I
hvilken grad benyttes resultatene av slike undersøkelser, tilbakemeldinger og avvik til
å forbedre tjenestetilbudet?
Revisor har tatt med seg innspillene videre i problemstillingene som har blitt belyst. Vi viser til
kapittel 2.2 i rapporten.

1.2 Eldreomsorg i Orkdal kommune
I følge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgsdepartementet,
2010) skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester.
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Orkdal Helsetun gir tilbud om langtidsopphold til beboere som ikke kan klare seg i eget hjem;
herunder egen skjermet enhet for personer med demens. I tillegg gir de tilbud om
korttidsopphold og et eget dagsentertilbud. De har også tilbud om habilitering/rehabilitering,
og omsorg ved livets slutt. Institusjonen har eget kjøkken, egen renholdsavdeling og vaskeri
for vask av beboernes private tøy. Orkdal
Nedenfor viser vi et organisasjonskart over Orkdal kommunes administrative organisasjon,
hvor vi har markert Helsetunet.
Figur 1.

Organisasjonskart, Orkdal kommune – administrasjon og tjenester

Kilde: Orkdal kommune/Revisjon Midt-Norge
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2 Undersøkelsesopplegget

I dette kapitlet redegjør vi for hvordan forvaltningsrevisjonen er gjennomført.

2.1 Avgrensning
Forvaltningsrevisjonen er innrettet mot kontrollutvalgets forventning, som er gjengitt i kapittel
1.1. Når det gjelder dagsentertilbudet, så har vi holdt dette utenfor denne undersøkelsen, da
målgruppen også omfatter hjemmeboende eldre. Det kan være aktuelt å belyse dette området
i forbindelse med en eventuell forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten.

2.2 Problemstillinger
1) Er avvik fra tidligere tilsyn ved helsetunet lukket?
2) Drives Orkdal helsetun i tråd med regelverket og målsettinger for kvalitet i
eldreomsorgen?


Drives helsetunene i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
om-sorgstjenesten (tidl. Internkontrollforskriften)?



Ytes tjenester i tråd med gjeldende regelverk (f.eks. verdighetsforskriften og
kvalitetsforskriften)?

3) Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved Orkdal helsetun?


Er medvirkning fra brukere og pårørende i tråd med aktuelle pasient- og
brukerrettighets-loven (f. eks. kapittel 3 (medvirkning) og 4 (samtykke)?

2.3 Revisjonskriterier
I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres
revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og
forventninger som den reviderte skal revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være
begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative
kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer),
administrative retningslinjer, statlige føringer, andre myndigheters praksis, teori eller reelle
hensyn. I denne forvaltningsrevisjonen synes følgende kilder til revisjonskriterier spesielt
relevante:
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•

Kommuneloven (§23-2), Administrasjonssjefens ansvar for betryggende kontroll
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 1992)

•

Helse og omsorgstjenesteloven (Kap 3) (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011)

•

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2011)

•

Pasient- og brukerrettighetsloven (Kap 3, Kap 4 og Kap 4A) (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2011)

•

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Rapport av 30.5.2017: Virksomhetstilsyn – tilsyn med
tjenesten til eldre i sykehjem (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 2017)

2.4 Metode for innsamling og analyse av data
Denne rapporten bygger på dokumentasjon som er innsamlet ved:
•

Intervju med rådmannen, kommunaldirektør og enhetsleder ved helsetunet
(oppstartsmøtet)1

•

Intervju med enhetsleder ved helsetunet

•

Intervju med avdelingsledere ved helsetunet (fem på intervjutidspunktet)

•

Intervju med leder for brukerutvalget ved helsetunet

•

Elektronisk spørreskjemaundersøkelse til alle fast ansatte ved helsetunet

•

Resultat fra pårørendeundersøkelse ved helsetunet, gjennomført av rådmannen
(enhetsleder)

Oppstartmøtet var et innledende møte som inneholdt gjensidig utveksling av informasjon om
undersøkelsen og hvilke rutiner, ressurspersoner og kapasitet kommunen har for tjenestene
ved helsetunet. Informasjonen fra møtet ble brukt til den videre utformingen av undersøkelsen.
Det ble videre gjennomført intervju med det som på det tidspunktet (november og desember
2017) var fem avdelingsledere ved helsetunet. Senere er to avdelinger slått sammen. Videre
er det gjennomført intervju med enhetsleder og leder for brukerutvalget ved helsetunet.
Intervjuene ble gjennomført med intervjuguide med semistrukturerte spørsmål til alle fem
avdelingslederne. Det ble skrevet referat, som er verifiserte av respektive intervjuobjekt. På
den måten har vi fått informasjon som har gått mer i dybden når det gjelder beskrivelse av
rutiner og praksis for å oppnå best mulig kvalitet i tjenestene. For å få ansatte sin vurdering av
rutiner og praksis sendte vi ut en elektronisk spørreskjemaundersøkelse til 144 unike epostadresser (ansatte), og fikk svar fra 58. Det tilsvarer en svaroppslutning på 40 %. Det er
svak svaroppslutning, og det er særlig post 3 som er svakt representert i utvalget. Det kan ha

1

Ikke verifisert referat
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sammenheng med at det var noen problem med epostadressene i forbindelse med
utsendelsen, slik at ansatte ved den avdelingen fikk undersøkelsen tilsendt senere enn de
øvrige. Vi mener at undersøkelsen, sammen med øvrige data utgjør tilfredsstillende grunnlag
for vurderinger og konklusjoner.
Kontrollutvalget har ønsket at undersøkelsen skal fokusere på brukerne. Etter at
kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen kom det fram at kommunen var i ferd med å
utarbeide og gjennomføre en pårørendeundersøkelse blant alle primærpårørende ved
helsetunet.

Det

er

anbefalt

at

kommunene

gjennomfører

brukerundersøkelser/pårørendeundersøkelser regelmessig. Etter revisors vurdering var det
viktig at rådmannen selv gjennomførte undersøkelsen, blant annet for å ha et godt opplegg,
også for senere undersøkelser. Det var uaktuelt for revisjonen å gjennomføre egen
pårørendeundersøkelse i tillegg, da det ville ha redusert muligheten for å få tilfredsstillende
svaroppslutning på begge undersøkelsene. Vi er enig med rådmannens skepsis, slik det kom
fram i oppstartsmøtet, til å gjennomføre undersøkelse blant brukerne. Både rådmannen,
enhetsleder og avdelingsledere har gitt uttrykk for at beboerne ved helsetunet har blitt svakere
på få år, og at det ikke ville vært mange som ville vært i stand til å gi dekkende svar.
Pårørendeundersøkelsen ble sendt ut til pårørende for i alt 93 (beboere) plasser, og det har
kommet inn svar fra 51. Det vil si en svaroppslutning på 54 %. Svarene er fordelt på en måte
som gjør at post 3 er noe overrepresentert. Post 2 fremstår noe underrepresentert, men det
kan ha sammenheng med at de har noen flere korttidspasienter, og de fikk ikke tilsendt
spørreundersøkelsen).
Følgende etterspurt dokumentasjon er ikke bekreftet idet rapporten går ut på høring:
-

Utkast til referat fra oppstartsmøte

-

Eventuell skriftlig dokumentasjon fra fylkesmannen (godkjenning av skjerming)
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3 Er avvik i tilsyn lukket?
I kapittel 3 og 4 har vi berørt temaer som har kommet fram som avvik i ulike tilsyn. Det gjelder
fylkesmannens tilsyn ved post 3, tilsyn fra mattilsynet og tilsyn ved demensavdelingen.
I oppstartsmøtet den 7.11. med fungerende rådmann, kommunalsjef for helse og omsorg og
enhetsleder ved helsetunet fikk vi følgende opplysninger om prosessen med lukking av
avvikene som kom fram i tilsynet ved post 3:
Kveldsstell og legging: Det er ingen som legger seg mot sin vilje kl. 17, men flere er
slitne og har lyst til å legge seg. Brukergruppen har endret seg de siste årene, og er
svakere enn tidligere.
Udekkede vakter for sykepleiere og helsefagarbeidere i bemanningsplanen: Det er
vanskelig å få tak i sykepleiere. De konkurrerer med sykehuset, og klarer ikke å
konkurrere på lønn. De har akkurat hatt en utlysingsrunde, og samtlige har trukket
søknaden sin. Kommunen er i ferd med å utarbeide rekrutteringsplan. Videre jobbes
det med ny turnus, for å sikre sykepleiere og fagarbeidere på alle vakter.
Mange vikarer med dårlige språkkunnskaper: Enhetsleder har vært i kontakt med
vikarbyrået for å få avsluttet vikarforholdet for vikarer som ikke har språkferdigheter,
eller på annen måte ikke fungerer som ønsket. I forbindelse med høringsrunden har
enhetsleder tilføyd at det stilles krav til god opplæring av de som skal være vikar ved
Orkdal helsetun, og at de tilstreber at det er få personer fra byrå som tar vakter ved
Orkdal helsetun.
Sykepleiere som er vikarer kjenner ikke systemet for meldingsutveksling godt nok:
Rådmannen er i ferd med å utarbeide opplæringsplan, slik at alle, også vikarer vet hva
som gjelder, blant annet for meldingsutveksling.
Få henvisninger til fysio- og ergoterapitjenesten: Det er nå fysioterapitjenestens ansvar,
da ergoterapeutstilling fra Orkdal helsetun er overført fysio- og ergoterapitjenesten.
Rådmannen (enhetsleder ved helsetunet) har vært i kontakt med leder for fysio- og
ergoterapitjenesten for å sikre at oversikten over henvisninger blir registret slik, slik at
de har oversikt over hvor mange henvisninger som blir sendt. Det er overført en 75 %
ergoterapistilling fra helsetunet til fysio-ergoterapitjenesten. Dette for å unngå at Orkdal
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kommune ikke skal kunne dekke behovet for fysio- og ergoterapeuter ved sykdom eller
annet fravær.
Det finnes ikke en plan for overgang fra korttids- til langtidsopphold: Ifølge rådmannen
er det laget rutiner for dette, men de må sikre at rutinene følges.
Ved innkomst gjennomføres det ikke rutinemessig vurdering av behov for
rehabiliteringstiltak:

Søknadskontoret

tildeler

tjenester

basert

på

behov.

Korttidsavdelingen får beskjed fra søknadskontoret om hvilke tjenester som skal ytes.
Det er utarbeidet sjekkliste for å sikre informasjonen, slik at en kan yte gode tjenester.
Det er viktig å få alle ansatte til å bruke disse i det daglige arbeidet.
Det er varierende fokus på vedlikehold/ bedring av fysisk funksjon: Dette har
dagsenteret satt igang tiltak for. Fysio-ergoterapitjenesten har sitt eget program og
prioriteringsliste.
Det er ikke fast møtepunkt mellom helsetunet og fysioterapitjenesten for tverrfaglig
samhandling om enkeltbeboere eller for systemarbeid: Fysio-ergo har ukentlige møter
på rehabiliteringsavdelingen og det er ukentlig tverrfaglig inntaksmøte, der fysio-ergo
også deltar. Det har det vært lenge.
Fallforebygging: Det er etablert fallforebyggende gruppe.
Tannstell: Det er tatt opp og diskutert på avdelingsmøter, og rutinene for at alle får
opplæring og informasjon er skjerpet. Eget tiltak i Gerica, som er elektroniske
pasientjournal.
Orkdal kommune har ikke sikret at prosedyrer, som er etablert for å sikre forsvarlige
tjenester, fremstår som enhetlig, blir gjort kjent og fulgt opp på en måte som ivaretar
intensjonen: Rådmannen fortalte at de har innført nytt system, og de har etablert en
gruppe som skal legge over innhold samt gjennomgå og evaluere prosedyrene, samt
lage nye ved behov.
Orkdal kommune har ikke sikret at Orkdal helsetun har en enhetlig journal for
dokumentasjon av beboernes helsetilstand: Da vi gjennomførte intervju i den tidlige
fasen av undersøkelsen hadde de har begynt med skanninga, men de antok at det ville
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ta noe tid, da det er mange det gjelder. I forbindelse med høringsrunden ble det gitt
tilbakemelding om at alle pasientjournaler er scannet.
Orkdal helsetun har ikke et infeksjonskontrollprogram: Det er utarbeidet et program,
samt et e-læringskurs. I tillegg vil det fra 1/1-18 gjennomføres et kompetanseprogram
der hver måned har ulike tema.
På spørsmål om de er i rute med tiltaksplanen for å lukke avvikene, svarte rådmannen at de
er noenlunde i rute, men at de ikke er helt i rute med rutiner og prosedyrer som skal utarbeides
sammen med fysio- og ergoterapitjenesten De er spent på om de får inn alt i kvalitetssystemet.
De må starte på nytt med turnusene, men de har tro på at de skal komme i mål med det. Når
det gjelder internkontrollsystemet har rådmannen lagt inn forslag om midler til en
fagutviklingssykepleier. Både dette og rekrutteringsstrategi er avhengig av den politiske
prioriteringen.
Enhetsleder har, pr. februar 2018 gitt tilbakemelding om at avvikene fra tilsynet ved 3-posten
nesten er lukket. Det som gjenstår er skanning av noen journaler ved 1-posten, 3-posten og
4.1-posten. Dette var ferdig pr. 1/3-18, jf. notat fra tilbakemelding fra enhetsleder). Det gjenstår
dessuten å få til en fullstendig oversikt over regelverk, rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet.
Tilsynet ved demensavdelingen avdekket behov for tiltak for at beboere ikke skulle gå ut og
gå seg bort. Det er satt opp gjerde ute, og dessuten jobbes det med å få på plass dører med
elektroniske låser. Ved den ene avdelingen er det satt inn en ny dør som fører til at en kan
dele av avdelingen.
To jurister fra fylkesmannen har gjennomført opplæring og veiledet i forhold til pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4 A tvang og makt. Dette for å sikre at ansatte skal kunne vurdere
pasientenes samtykkekompetanse og tvangsbruk.
Mattilsynet har hatt tilsyn ved helsetunet, hvor det ble avdekket avvik på alle
avdelingskjøkkenene. Avdelingskjøkkenene må byttes ut og noen av kjøkkenene må flyttes
slik at en har mulighet til å stenge av kjøkkenet (dementavdelingene). Lukking av avvikene har
en kostnadsramme på omlag 4,5 millioner kroner, ifølge enhetsleder.
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4 Drives Orkdal helsetun i tråd med regelverket?

I dette kapitlet beskriver vi dokumentasjon og gjør vurderinger om Orkdal helsetun drives i tråd
med regelverket.

4.1 Revisjonskriterier
Innenfor rammen av denne forvaltningsrevisjonen er det gjort et utvalg av viktige elementer i
de ulike forskriftene på området.

•

Rådmannen skal ha systemer for å sikre at helsetunene drives i tråd med loven (intern
kontroll) (kommunelovens § 23 nr. 2)

•

Virksomheten skal dokumentere sine rutiner. Det skal foreligge oppdaterte, skriftlige
rutiner og prosedyrer for virksomheten, samt skriftlige beskrivelser av virksomhetens
hovedoppgaver og mål (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten s § 6, Kvalitetsforskriften § 3)

•

Det skal foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt eller
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten § 6d)

•

Helsetunene

skal

ha

etablert

et

avvikssystem

(Forskrift

om

ledelse

og

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten s § 6g)
•

Virksomheten skal dokumenteres. Relevante opplysninger om pasienter og helsehjelp
skal føres fortløpende i en journal (helsepersonelloven §§ 39 og 40)

4.2 Data
I dette kapitlet presenterer vi data for problemstillingen om tjenestene ved helsetunet drives i
tråd med regelverket.

4.2.1 Organisering og ansvar for kvalitet i tjenestene ved Helsetunet
Rådmannen skal ha systemer for å sikre at sykehjemmet drives i tråd med loven. Det
innebærer bl.a. annet.


Hensiktsmessig organisering av tjenester, og ansvaret for disse



Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid.



Leder skal sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i
avdelingen, og at oppgavene faktisk gjennomføres.

Orkdal helsetun er en selvstendig enhet, underlagt kommunalsjef for helse og omsorg.
Helsetunet ledes av enhetsleder og en avdelingsleder for hver av de nå fire avdelingene ved
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enheten. Inntil 2018 har Helsetunet hatt fem avdelinger: korttidsavdeling, to langtidsavdelinger
og to dementavdelinger (skjerma). Fra 2018 er de to dementavdelingene slått sammen. Orkdal
helsetun har hatt en ressursbank. Det har vært to ansatte som har hatt ansvar for innleie av
vikarer, tatt imot beskjed ved fravær, skrevet arbeidsavtaler, laget turnuser m.m.
Ressursbanken har ikke hatt noe formelt ansvar for ansatte. Dette ansvaret har
avdelingslederne. Fra 2018 er ressursbanken lagt ned og det er avdelingslederne som har
ansvar

for

oppgavene

som

tidligere

ble

utført

av

ressursbanken.

Utover

avdelingslederfunksjonen er det etablert en del områder der ansatte er ressurspersoner. Dette
kan være sykepleierfaglig ansvar, primærkontakt, ansvar for tannstell, livsglede, Gerica
(pasientjournal) og en rekke andre funksjoner.
Orkdal Helsetun har over år hatt betydelig merforbruk. Som følge av en ressursgjennomgang
er pleiefaktoren nå fastsatt til 0,8 ved langtidsavdelingene og 0,9 ved demensavdelingen og
korttidsavdelingen. Begrepet «pleiefaktor» viser til forholdet mellom årsverk ansatte i direkte
pasientarbeid/ antall pasienter. En sykehjemsavdeling med 18 årsverk pleiepersonell
dag/kveld/natt og 20 pasienter, vil ha en pleiefaktor på 0,90.
For å komme i økonomisk balanse ble to avdelinger slått sammen og en redusert med en
avdelingsleder. I tillegg ble ressursbanken nedlagt og det ble ressursreduksjon på renhold,
dagsenter og kjøkken.
Det har vært utfordringer i ledelsen av Orkdal Helsetun, ifølge intervjuinformasjon fra
avdelingsledere. Før nåværende enhetsleder begynte i sin funksjon, våren 2017, var det en
periode med uklare ledelsesforhold, bl.a. annet ved at det manglet lederavtaler og at det som
leder normalt skal følge opp, ikke ble det.
Helsetunet har utfordringer med å rekruttere sykepleiere. I likhet med hjemmetjenesten
konkurrerer de med og St. Olavs hospital om denne kompetansen. På intervjutidspunktet var
det flere stillinger som var lyst ut for andre gang, bl.a. fordi de som hadde fått et tilbud hadde
trukket seg. Kommunestyret vedtok i sak 69/17 å styrke ressursen til pleie og omsorg, blant
annet for å øke lønnsnivået til sykepleierne i kommunen, og gjøre den konkurransedyktig med
sykehuset. Når det gjelder kompetanse og utvikling av denne, har Helsetunet et årshjul, hvor
ulike tiltak innen kompetanseutvikling inngår. Revisor har fått tilsendt et kompetanseårshjul,
som er en plan for kompetansetiltak gjennom året (2018). Vi har dessuten mottatt en strategisk
plan for kompetanseutvikling for fireårsperioden 2018 – 2021.
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I intervju med enhetsleder kom det fram at bygningsmassen ved helsetunet ikke er tilpasset
dagens brukergruppe, f.eks. ved at flere brukere må dele bad. Garderobene for ansatte er
heller ikke tilfredsstillende. Avvik på demensavdelingene har blant annet bakgrunn i
bygningsmessige forhold.
Helsetunet har høyt sykefravær, selv om det varierer i avdelingene. Det har vært gjennomført
nærværsprosjekt, og rutiner for oppfølging av sykmeldte er oppdatert og endret. Ved
nedleggelse av ressursbanken er det et mål at avdelingslederne skal kunne følge tettere opp
den enkelte ansatte og legge tilrette for nærvær.
I ansattundersøkelsen2 har vi spurt de ansatte om noen spørsmål vedrørende kompetanse.
Figur 2.

Får du, etter din egen vurdering tilstrekkelig med opplæring for å utføre jobben din?

81,0%

Ja

12,1%

Nei

Vet ikke

6,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kilde: Revisjon Midt-Norge

Over 80 % av de ansatte har svart bekreftende på at de har fått tilstrekkelig med opplæring for
å utføre jobben sin. Selv om det store flertallet har bekreftet det, så er det likevel 12 % om har
svart nei på dette spørsmål, og som da trolig ikke føler at de har nok opplæring. Omlag 33 %
har svart at de får delta på kompetansehevende tiltak en gang i halvåret, mens 26 % har svart
oftere enn det. 32 % har svart fra en gang i året eller sjeldnere/aldri.

2

Det var obligatorisk å svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Derfor er det totale antallet (N) som

har svart på hvert spørsmål 58.
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Figur 3.

Hvor ofte får du tilbud om å delta i kompetansehevende tiltak gjennom din jobb (eks
kurs, internopplæring, seminar, faglige nettverk)?

Omtrent hver måned
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8,6%
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Alle avdelingene har ressurspersoner innenfor forskjellige områder, som: legemidler,
tannhelse, sårstell osv. Vi kommer tilbake til om, og hvordan rutiner og ansvarsfordeling er
gjort kjent for alle ansatte i organisasjonen.

4.2.2 Ledelse og kvalitetsforbedring
Leder må også legge til rette for at de ansatte enkelt kan finne frem til de oppgaver,
organisering og planer som gjelder dem. De bør også ha tilgang til informasjon som viser i
hvilken grad drift og planer gjennomføres i samsvar med de rutiner som er vedtatt for å levere
faglig forsvarlige tjenester, i tillegg til avviks- og rapporteringssystem. Revisor har fått tilsendt
et notat som er stilet til enhetsledere ved ulike helse- og omsorgstjenester i kommunen
kommunalsjefen, som har tittel «Oppdragsbrev – ledelse og kvalitet. Bakgrunnen oppfølging
av ulike krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Her fremgår det hva som er leders
ansvar ved virksomheten, blant annet ansvaret for planlegging, gjennomføring, evaluering og
rapportering av virksomheten.
Orkdal kommune har innført kvalitetssystemet KF Kvalitetsstyring. Systemet skal ivareta
tilrettelegging for at lover, forskrifter, prosedyrer, rutiner og maler er lett tilgjengelig for alle
ansatte. Videre inneholder systemet årshjul, system for risiko- og sårbarhetsanalyse,
avvikssystem og HMS-system.
Tilsynet ved post 3 avdekket at prosedyrer ikke var enhetlige, og gjort lite kjent ute i avdelingen.
Følgelig var det en risiko for at intensjonen i prosedyrene ikke ble fulgt opp. I intervju med
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enhetsleder kom det fram at det fortsatt (februar 2018) gjenstår et arbeid med å få til en
fullstendig oversikt over regelverk, rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet. Ifølge enhetsleder
ligger alt til rette for å legge inn, men systemet har hatt en del tekniske svikt. Informasjonen fra
avdelingslederne bekrefter at det er en pågående prosess med å legge tilrette for at
kvalitetssystemet kan tas i bruk, og at det gjenstår en del arbeid. Kommunen hadde frist ut
2017 med å lukke disse avvikene (etter fylkesmannens tilsyn)3.
De to diagrammene nedenfor handler om internkontrollsystem, der de ansatte er spurt om
gjeldende lov- og regelverk, interne prosedyrer og rutiner er tilgjengelig.
Figur 4.

Hvordan vil vurdere tilgjengeligheten på system for internkontroll ved Helsetunet?
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3

Jf. notat fra enhetsleder: Prosedyrer ligger lagret på kommunens server, slik at ansatte skal kunne finne dem ved

behov.
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Figur 5.

Hvor ofte har du vært inne for å lese rutiner og prosedyrer for virksomheten de siste 12
måneder?

Har ikke lest rutiner og prosedyrer…
Èn gang det siste året
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Vi ser av den første grafen at det er flest som har svart både og på det spørsmålet (38 %).
Omlag 20 % har svart at tilgjengeligheten er god/svært god, mens over 30 % har svart vet ikke
på spørsmålet. Når det gjelder hyppigheten for å lese rutiner og prosedyrer, så er det flest som
har svart at de ikke husker hvor ofte de har vært inne i systemet for å lese rutiner og prosedyrer.
Nesten 20 % har ikke lest rutiner og prosedyrer for virksomheten det siste året. Omlag 30 %
har lest rutiner og prosedyrer 1 eller 2 ganger det siste året. Ca. 20 % har svart omtrent en
gang pr. måned, eller oftere.
Helsepersonell har en generell plikt til å dokumentere sin virksomhet (dokumentasjonsplikten).
Det ble avdekket avvik ved fylkesmannens tilsyn, som tydet på at Orkdal kommune ikke har
sikret at Orkdal helsetun har en enhetlig journal for dokumentasjon av beboernes helsetilstand.
Som vi så innledningsvis i kapitlet, så er de ved enkelte avdelinger ikke helt ajour med å legge
inn dokumentasjon i kvalitetssystemet, noe som også gjelder skanning av journal. I februar
2018 bekreftet enhetsleder at det gjenstår en del arbeid i tre av avdelingene. Journalene
skannes og føres i den elektroniske pasientjournalen, Gerica.
Når det gjelder dokumentasjon og føring av elektronisk pasientjournal nå, så har lederne gitt
tilbakemelding om at ansatte har kunnskap om dette, og fører elektronisk journal. Vi har spurt
de ansatte om dokumentasjon av virksomheten i Gerica.
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Figur 6.

I hvilken grad mener du at du oppfyller plikten til å dokumentere?
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De aller fleste, ca. 93 %, mener at de i stor, eller i svært stor grad oppfyller plikten til å
dokumentere sin virksomhet i det elektroniske pasientjournalsystemet Gerica. Om lag 5 %
mener at de gjør det i noen grad, mens ca. 2 % har svart at de gjør det i svært liten grad.

4.2.3 Risiko- og avvikshåndtering
Internkontrollforskriften pålegger kommunen å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
(ROS-analyser) innen tjenestene for helse og omsorg. Det skal foreligge en oversikt over
områder i virksomheten der det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
samt en plan med tiltak for å redusere risikoer. Enhetsleder fortalte i intervju at det foreligger
en ROS-analyse, men at avdelingene skal gjennomføre og utarbeide en ny analyse. Tidspunkt
for det arbeidet kom det ikke fram informasjon om. I et notat med tittelen «Oppdragsbrev…»
fremgår det at leder har ansvar for å systematisere kvalitetsforbedringsarbeidet og rapportere
status fortløpende. Forut for dette skal det gjennomføres helhetlig ROS-analyse. Frist for dette
arbeidet er satt til 1.4.2018.
I intervju med avdelingslederne kom det fram at de hadde varierende grad av kjennskap til
ROS-analyser. Noen hadde kjennskap til det gjennom lederutdanningen. Det kom likevel fram
at avdelingslederne hadde kjennskap til enkelte risikoområder og hvordan de skulle håndteres.
Det er brann som er den største risikoen ved helsetunet. Alle har fått opplæring i brannrutiner.
Andre temaer har for risiko har vært; risiko for arbeidsbelastning på ansatte på nattevakter,
risiko knyttet til utagerende beboere (både for ansatte og beboere). Ved enkelte avdelinger
føres det atferdsskjema i tilfeller hvor beboere har utagerende atferd. Alle ansatte ved
avdelingen har tatt kurset Demensomsorgens ABC (obligatorisk). Videre gjennomføres det
selvforsvarskurs (obligatorisk), og kurs i bruk av tvang og makt (obligatorisk). Det har vært
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problem med skjerming ved avdelingen, noe som har medført at pasienter har beveget seg på
steder hvor det kan være risiko for både dem selv og andre beboere. Avdelingen er nå delt av,
noe som har redusert ulempene som er nevnt. Vi kommer tilbake til skjerming og låsing i
forbindelse med kapitlet om samtykke og bruk av tvang.
Helsetunet har et system for å melde avvik. Avvik skal meldes i KF Kvalitetssystem. Ifølge
enhetsleder er helsetunet en av de enhetene som det meldes mest avvik av alle enhetene i
kommunen. Hun mener at de ansatte er flinke til å melde avvik, men at det har vært meldt
avvik som ikke kan defineres som avvik. Det er utarbeidet en veileder i hvordan avvik kan
vurderes, og kommunens jurist har hatt opplæring ved enheten. Enhetsleder mente at det er
god pc-tilgang ved enhetene, og det er dessuten mulig å laste ned en app på smarttelefonen.
Avdelingsledere følger opp og lukker avvik, og melder tilbake til den som meldte avviket.
Intervjuinformasjon fra avdelingslederne bekrefter det enhetsleder sier. De ansatte melder
avvik, og det er litt uklar oppfatning av hva som skal meldes. De bekrefter også at det har vært
møter om hvordan de skal få mest mulig lik forståelse av hva som skal meldes som avvik.
Avdelingslederne vurderer tiltak for å lukke det gjeldende avviket, men også tiltak for at det
ikke skal oppstå nye avvik. Alle ansatte oppfordres til å melde inn avvik, og det er lagt vekt på
en forståelse av at avvik ikke er feil som gjelder den enkelte ansatte.
Vi har fått tilsendt dokumentasjon rundt avvikshåndtering fra avdelingslederne. En god del
avvik er knyttet til fysisk utagering, og hvor ansatte har gjennomført tiltak med makt. I ett av
tilfellene har det blitt dokumentert brudd på bestemmelser om bruk av tvang.
I de fleste tilfellene (gjelder uansett avvikskategori) blir vurderingen av alvorlighetsgrad
nedjustert i tilbakemeldingen fra avdelingsleder. I situasjoner med fysisk utagerende beboere,
er tilbakemeldingen ofte at dette er et kjennetegn ved pasientgruppen, og at en må forsøke
med miljøskapende tiltak.
I noen tilfeller hvor beboere har vært fysisk utagerende har det ikke lykkes å få tak
vaktselskapet som kommunen har avtale med, eller at vaktselskapet ikke har hatt kapasitet til
å komme innen avtalt tid (20 minutter).
Av avvik ellers, er feil medikamenthåndtering og hendelser pga. for lav bemanning det som blir
rapportert inn oftest.
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I spørreskjemaundersøkelsen til ansatte ved helsetunet har stilt noen spørsmål om
avvikshåndtering.
Figur 7.

Kjenner du til om det finnes et system for å melde avvik ved helsetunene?
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Kilde: Revisjon Midt-Norge

Bare et fåtall har svart at de ikke kjenner til, eller ikke vet om det finnes et system for å melde
avvik ved helsetunet.
Figur 8.

Helsetunene har et system for å melde avvik. Er du trygg på hvilke hendelser som skal
meldes?
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De aller fleste har svart at de er trygge på hvilke hendelser som skal meldes i avvikssystemet,
men 14 % har svart at de ikke er trygg på det.
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Figur 9.
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Figuren ovenfor viser at det er flest som har svart at sist de meldte avvik var fra 1 – 6 måneder
siden. 12 % har svart at sist de meldte avvik var for mindre enn en uke siden, og 21 % meldte
siste avvik for under en måned siden. 21 % meldte siste avvik for mer enn en måned siden.

4.3 Revisors vurdering
Rådmannen skal ha systemer for å sikre at sykehjemmet drives i tråd med loven. Rådmannen
har delegert myndighet i henhold virkeområdet for kvalitetsforskriften ved helsetunet til
enhetsleder, som har delegert videre til avdelingsledere.
Orkdal kommune har hatt noen utfordringer ved helsetunet. Det gjelder ledelse, kompetanse
og bemanningsressurser, samt et forholdsvis høyt merforbruk, og det som kan se ut til å være
en til dels utilfredsstillende bygningsmasse. Helsetunet har dessuten hatt høyt sykefravær.
Dette har kommet fram i tilsyn og det har blitt bekreftet av ledere vi har intervjuet.
Det har vært en prosess det siste året hvor det, etter vårt inntrykk har vært arbeidet mye med
endringer og forbedringer, og det er tatt organisatoriske grep for å lukke avvik, redusere
merforbruk og forbedre kvaliteten på tjenestene ved helsetunet. Det kan dessuten se ut til at
det er lagt bedre til rette for at kommunen skal være konkurransedyktig med andre
arbeidsgivere om nøkkelkompetanse, som sykepleiere. Om det resulterer i bedre tilgang på
nøkkelpersonell gjenstår å se.
Regelverket forutsetter at virksomheten ved helsetunet skal dokumentere sine rutiner. Det skal
foreligge skriftlige rutiner og prosedyrer for virksomheten, samt skriftlige beskrivelser av
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virksomhetens hovedoppgaver og mål. Det skal foreligge skriftlige beskrivelser av hvordan
virksomheten er organisert, herunder skal det klart framgå hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet er fordelt.
Orkdal kommune bruker kvalitetssystemet KF Kvalitet. Det har blitt jobbet med å legge inn og
gjøre tilgjengelig gjeldende regelverk, prosedyrer og rutiner. Likevel har vi sett at det gjenstår
en del arbeid med å legge inn og holde kvalitetssystemet oppdatert. Etter revisors vurdering
er ikke kommunen ajour med dette arbeidet som skulle vært ferdig ved utgangen av
31.12.2017. Informasjonen fra spørreskjemaundersøkelsen blant ansatte tyder på at
opplæring i kvalitetssystem, lov- og regelverk kan være mangelfull for nytilsatte. Det er
utarbeidet sjekklister for å sikre at alle nyansatte får opplæring i dette.
Helsetunet har dokumentasjon på at de har prosedyrer for oppgave- og ansvarsfordeling. Det
er

funksjonsbeskrivelser

for

de

ulike

funksjonene.

Intervjuinformasjon

at

avdelingsmøter/møtevirksomhet og referat fra disse dekker mye av informasjonsbehovet.
I fylkesmannens tilsyn ble det også påpekt at den elektroniske dokumentasjonen i Gerica var
mangelfull. I forbindelse med høringen kom det fram at dette arbeidet er ferdig.
Det skal foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt eller mangel
på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å redusere risikoer. Orkdal
kommune har en beredskapsplan, som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser som ble gjort
i 2014. Etter hva revisor har fått informasjon om er det planer om en ny ROS-gjennomgang i
virksomhetene, som skal være ferdig innen 1.4.2018. Revisor har ikke konkret informasjon
om opplegg utover det. Etter revisors vurdering varierer kjennskapen til slike analyser blant
avdelingslederne, men alle var bevisste på hva som var de største risikoene ved egen
virksomhet.
Det er lovpålagt å melde avvik. Først og fremst for å dokumentere feil og lære av dem, slik at
pasientsikkerheten blir bedre. Men også for å synliggjøre utfordringer og bidra til eventuelle
tiltak innenfor bemanning, kompetanse, utstyr, rutiner og arbeidsmiljø.
Helse- og omsorgstjenesten i Orkdal kommune har etablert et tilfredsstillende avvikssystem,
hvor det rapporteres fra den enkelte ansatte til avdelingsleder ved helsetunet. Et levende og
godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og ikke minst: god
læring i organisasjonen.
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I regelverket som gjelder for tjenestene ved helsetunet framgår det at det skal dokumenteres,
der det skjer avvik fra regelverk og prosedyrer. Generelt sett er det viktig å rapportere alle typer
avvik, og at ledelsen bruker tid på å utvikle en kultur som er åpen og tydelig på at man ønsker
at alle bidrar med å melde inn avvik. Den enkelte ansatte har plikt til å melde inn avvik i
avvikssystemet. I forbindelse med klager, eller annen kritisk oppmerksomhet mot tjenestene,
er det viktig at eventuelle kritikkverdige forhold er dokumentert. Etter revisors vurdering er det
etablert et velfungerende avvikssystem ved Orkdal helsetun. Revisor har grunn til å slå fast at
ansatte har fått opplæring i systemet, men vil likevel trekke fram at det er en del uklarhet rundt
hva som skal meldes og alvorlighetsgrad. Revisor har registrert at melder og leder oftest har
ulik vurdering av alvorlighetsgraden, og at det i leders tilbakemelding som oftest er gjort en
nedvurdering av alvorlighetsgraden i avviket.
Avvik fra bestemmelser om bruk av tvang skal dokumenteres i avvikssystemet. I
dokumentasjonen vi har gjennomgått er sitasjoner med fysisk utagerende beboere en av de
avvikssituasjonene som forekommer oftest. Det er enkelte avviksrapporter går det eksplisitt
fram at det er brukt tvang uten vedtak. Det kan ha blitt fattet vedtak i etterkant.
I situasjoner som nevnt ovenfor har Orkdal kommune avtale med et vaktselskap om å komme
innen 20 minutter ved tilkallelse. I flere av de rapporterte avvikene har melder ikke fått kontakt
med vaktselskapet, og vaktselskapet har ikke innfridd avtalt responstid.
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5 Brukermedvirkning, samtykke og bruk av tvang

I dette kapitlet belyser vi problemstillingen om brukermedvirkning, samtykke og eventuell bruk
av tvang.

5.1 Revisjonskriterier
Kapittel 3 i Pasient- og brukerrettighetsloven (PBR-loven) har bestemmelser om brukernes
rett til medvirkning i helsehjelpen som gis. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i
samarbeid med pasient eller bruker. Det skal legges stor vekt på hva brukeren mener ved
utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dersom pasienten ikke har
samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med
pasienten. Er pasienten eller brukeren over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine
interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk
utviklingshemning, har både pasienten eller brukeren og dennes nærmeste pårørende rett til
informasjon. Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som
alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en
hensynsfull måte.
Brukermedvirkning skal skje på både systemnivå og på individnivå, i den daglige
tjenesteytelsen.
Systematiske tiltak for innhenting av pasienters, brukeres og pårørendes erfaringer skal
inngå i virksomhetens styringssystem, jfr. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helseog omsorgstjenesten. Det kan eksempelvis etableres brukerråd som kontinuerlig kan gi
innspill i planarbeid for utvikling av tjenester og omgivelser. Disse kan gjelde helse- og
omsorgstjenesten generelt, eller etableres spesifikt for definerte tjenester. Det anbefales i
tillegg regelmessige brukerundersøkelser. Prosedyrer og rutiner for brukermedvirkning skal
inngå i kommunens og helseforetakets styringssystem.
For at representanter for pasienter og brukere skal bli i stand til å medvirke, bør kommunen
og helseforetaket legge til rette for at de får kunnskap om den aktuelle virksomheten. Det bør
gis konkret opplæring til de som skal delta i råd og utvalg.
Regelen er at det er brukeren selv som skal medvirke til gjennomføring av tjenestene, jf.
Pasient- og brukerrettighetsloven. Kapittel 4 inneholder bestemmelser om samtykke og bruk
av tvang. Der brukeren selv ikke har samtykkekompetanse, har brukerens nærmeste
pårørende rett til å medvirke sammen med brukeren.
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Kvalitetsforskriften vektlegger at pasientene skal oppleve selvstendighet og styring av eget liv,
få dekket fysiologiske behov blant annet gjennom helsefremmende kosthold og rimelig
valgfrihet i forhold til mat, få dekket sosiale behov for kontakt og aktiviteter, og få følge en
normal døgnrytme.
Helsehjelp kan i utgangspunktet bare gis med pasientens samtykke. Noen brukere har en slik
helsemessig tilstand at de ikke er i stand til å forstå hva de sier ja til; hva innholdet i
helsehjelpen er, eller hvorfor de har behov for den. Dette gjelder typisk demenspasienter. Da
sier man at de ikke har samtykkekompetanse. For disse pasientene kan det i gitte tilfeller gis
helsehjelp på tross av at de ikke har samtykket til den. Når pasienter uten
samtykkekompetanse motsetter seg somatisk helsehjelp, må en rekke forutsetninger være på
plass for at helsehjelp skal kunne gis. Da er det snakk om tvungen helsehjelp (bruk av tvang).
Tvungen helsehjelp er altså bare aktuelt å gi der pasienten mangler samtykkekompetanse.
Det må i så fall fattes en egen avgjørelse om bortfall av samtykkekompetansen, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 4-3 fjerde ledd. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og om
mulig straks legges fram for pasienten og pårørende. Av avgjørelsen skal det gå fram på hvilke
områder pasienten ikke er ansett å være samtykkekompetent.
For at sykehjemmet skal kunne overholde kravene til vurdering av samtykkekompetanse, må
de ha innarbeidede rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og det må være avklart hvem
som skal vurdere samtykkekompetansen.
Før sykehjemmet kan vurdere bruk av tvang for å gi nødvendig helsehjelp, må det forsøke
“tillitsskapende tiltak” ovenfor pasienten. Hvis pasienten opprettholder sin motstand etter at
tillitsskapende tiltak er forsøkt, kan sykehjemmet på visse – strenge – vilkår fatte vedtak om
tvungen helsehjelp.
Som eksempler på tvungen helsehjelp kan vi nevne tilbakeholdelse av pasienter på
sykehjemmet mot sin vilje, å gi medisin mot pasientens vilje, eller tvungen kroppsvask, og så
videre.
For å kunne avdekke situasjoner der det kan være snakk om bruk av tvang, må sykehjemmet
ha en systematisk tilnærming for å identifisere motstand mot helsehjelp. Vurderinger av
motstand skal dokumenteres i pasientjournalene. Videre må ansatte sikres tilstrekkelig
kompetanse i reglene om samtykkekompetanse og bruk av tvang.
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5.2 Data
Nedenfor

presenterer

vi

data

fra

intervju,

spørreskjemaundersøkelse

og

pårørendeundersøkelse, samt annen dokumentasjon.

5.2.1 Brukermedvirkning på systemnivå
I intervju med avdelingslederne ble det opplyst om at helsepersonell/ansatte har en
innkomstsamtale med brukeren, og helst pårørende også, når de kommer til helsetunet. En
sjekkliste er utgangspunkt for samtalen, og det blir laget en plan for hvordan beboeren skal
følges opp. Dersom det må fattes tvangsvedtak, blir pårørende informert. Det er
primærkontakter for alle beboere, og det er de som har den løpende kontakten.
Her noen eksempler på hva de ved helsetunet er opptatt av å ha dialog om, i tillegg til de
formelle temaene:
-

Livshistorien til beboeren

-

Hva beboeren liker å ha på seg (klesstil mv.), spise og være i aktivitet med

Det er etablert et brukerutvalg ved helsetunet. I oppstartsmøte ble vi fortalt at det har fungert i
varierende grad, men at de nå har fått mandat, der det bl.a. framgår at de skal ha minimum 4
møter i året. I mandatet framgår det videre at utvalget består av representanter fra
hovedutvalget (1), eldrerådet (1), brukerrepresentant fra hver avdeling (4), ansattrepresentant
fra hver avdeling (4), avdelingsledere (2) og drift- og vedlikeholdsavdelingen (1). Enhetsleder
er sekretær for brukerutvalget. Som representanter for brukerne kan pårørende velges dersom
brukerne ikke er i stand til å ta del i valget.
Brukerutvalget skal være et rådgivende organ som skal bidra til å styrke
brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene. Brukerutvalget skal behandle, gi råd og
være høringsinstans i saker som vedrører tjenestenes kvalitet og innhold, brukere og eventuelt
ansatte som gruppe, men ikke enkeltpersoner. Brukerutvalget skal innhente informasjon fra
brukere og deres pårørende i forkant av møter i samarbeidsutvalget om det er saker som er
aktuelle og gjelder brukertilpasning og velferd for brukerne. Videre skal de avgi uttalelse i
utarbeidelse av strukturelle endringer og være aktiv pådriver for å skape sosiale aktiviteter.
Vi har hatt intervju med leder for utvalget. Hun fortalte at de bl.a. har gjennomgått
fylkesmannens tilsyn. Lederen for utvalget har tillit til at ledelse og ansatte jobber målrettet
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med å lukke alle avvikene. Enkelte avvik tar det lenger tid å lukke. Ifølge leder har det blitt mer
åpenhet de siste årene, og informasjonen fra ledelsen ved helsetunet til brukere og politikere
har blitt forbedret.
Når det gjelder den senere tids oppmerksomhet rundt kritikkverdige forhold ved helsetunet, så
mener leder at informasjonen som har blitt gitt til brukerutvalget har vært mer utfyllende og
nyansert enn den informasjon som har kommet fram i media. Lederen har blitt kontaktet av
enkeltbrukere og media. Det er opprettet en epostadresse for utvalget som brukere/pårørende
kan ta kontakt med utvalget på.
I 2017 hadde brukerutvalget ved Helsetunet hatt 3 møter. Saker som utvalget har hatt til
behandling/orientering er pårørendeundersøkelsen, hvor utvalget har blitt invitert til å komme
med innspill. De har hatt ett møte i 2018, og på det møtet var det oppe to saker som gjaldt
pårørendekontakter og pårørendesamtaler. Vi gjengir sakene, slik det står i referatet fra møtet
den 18.1.2018:
2. Primærkontakt – Hvordan fungerer dette i dag og hvilke innspill/ønsker har
brukerutvalget på dette. Ordningen med primærkontakt har ikke fungert så godt. Det
er viktig at tjenesteytingen henger godt sammen, slik har en ikke opplevd at det har
vært med primærkontaktordningen som det er pr. i dag. Det er derfor utarbeidet ny
prosedyre for primærkontakt som implementeres i avdelingene og skal fungere etter
den 25/2-18. Se vedlagt prosedyre. Det utarbeides også nye turnuser, der brukerne
skal få en kjernegruppe som jobber i avdelingen. Dette for å unngå så mange
forskjellige ansatte og at en skal få mer helhet i tjenestene. Prosedyrer og ordningen
må opp til evaluering etter en stund. Brukerrepresentantene etterlyser også mer
informasjon om hva som skjer ved Orkdal helsetun. For eksempel hadde det vært
greit dersom de hadde fått en e-post med informasjon ang. tilsyn. Det er ikke så greit
å lese om det i media. For eksempel kan vi sende e-post til pårørende ukentlig ang
hva som skjedd siste uke.
3. Pårørendesamtaler – Hvordan fungerer dette i dag og hvilke innspill/ønsker har
brukerutvalget på dette. Det er vekslende erfaring med pårørendesamtaler, noen
avdelinger fungerer det godt på andre har det vært mangelfullt. En skal tilstrebe å få
til en velkomstsamtale når en bruker kommer til Orkdal helsetun. Der skal vi dele ut
serviceerklæring og brosjyre om hva en kan forvente. Viktig å avklare forventninger
til hverandre på disse møtene. Det er nå utarbeidet en ny prosedyre med sjekkliste
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for disse samtalene. Se vedlegg. Det er viktig at ansatte for god opplæring om
hvordan dette skal foregå.
De nye prosedyrene for pårørendesamtaler og de nye turnusene med kjernegruppe, er noe
som er trukket fram av de som ble intervjuet også.
Det er ikke utført brukerundersøkelse ved helsetunet på en stund. I KOSTRA framgår det at
Orkdal kommune ikke har gjennomført brukerundersøkelser ved Helsetunet siden 20134.
Det fremgår av intervjuinformasjon og referat fra brukerutvalget at det skulle gjennomføres
pårørendeundersøkelse høsten 2017. Pårørendeundersøkelsen ble gjennomført i januar
2018. Revisjon Midt-Norge har fått tilgang til dataene fra undersøkelsen. De begrunner
pårørendeundersøkelse, og ikke brukerundersøkelse blant beboerne, med at beboerne som
gruppe er blitt mye svakere, og at de fleste vil ha utfordringer med å svare på en slik
undersøkelse. Helsetunet har tidligere brukt bedrekommune.no sin undersøkelse, men har
nå tatt i bruk et nytt verktøy. Grunnen er at bedrekommune.no var nokså omfattende, og den
hadde lav svaroppslutning. Enhetsleder og kommunalsjefen har utarbeidet spørsmålene med
bakgrunn i det som pårørende har tatt opp med helsetunets ledelse. Ifølge enhetsleder
ønsker de å gjennomføre pårørendeundersøkelser jevnlig for å sikre brukermedvirkning, og
slik arbeide for å forbedre og sikre kvalitative gode tjenester ut fra det pårørende og brukerne
synes er viktig. Pårørendeundersøkelsen består av 10 spørsmål, hvorav 8 spørsmål gjelder
påstander knyttet til tjenestene, og der svarkategoriene er på skalaen helt enig – delvis enig
– delvis uenig – helt uenig. Vet ikke er også en svarkategori. Det er ett spørsmål hvor
svarkategoriene er ja eller nei. Spørsmålene og påstandene er formulert på samme måte
som lignende undersøkelser, f.eks. fra bedrekommune.no.
Pårørendeundersøkelsen har gått ut på e-post, og på papir til de som ikke har ønsket e-post.
Det ble sendt ut spørreskjema til totalt 93 plasser/pårørende, hvorav 16 på papir. Det har
kommet inn 51 svar, hvorav 16 på papir. I alt gir dette en svaroppslutning på 54 %.

5.2.2 Brukermedvirkning i de daglige tjenestene
Nedenfor følger noen spørsmål som gjelder brukernes daglige medvirkning i hjelpen de får.
Spørsmålene er hentet fra fylkesmannens tilsyn, og avvikene som kom fram i tilsynet.

4

Svart nei på system for brukerundersøkelse i 2016 = Brukerundersøkelsene skal ha vært gjennomført i løpet av de siste tre år

på rapporteringstidspunktet.
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Får beboerne stå opp/legge seg når de vil?
Tilbakemeldingene fra enhetsleder og avdelingsledere er at beboerne får legge seg og stå opp
når de vil, innenfor det som er rimelig å vente. Flere avdelingsledere pekte på at
beboergruppen blir stadig svakere, og mange ønsker å legge seg i sengen for å hvile. Dersom
beboernes behov endrer seg, kan man tilpasse seg ved å endre turnus og lengde på vakter
osv.
Får beboerne spise når de ønsker (kveld/natt)?
Måltidene endret fra februar 2017. Oppmerksomhet knyttet til ernæring hos brukerne over noe
tid førte til at tiden mellom de faste måltidene ble kortet ned, og det ble innført lunsj. Det
innebærer at middag og kveldsmat serveres senere enn tidligere, og at det blir færre timer
mellom kveldsmat og frokost. Enhetsleder og avdelingslederne fortalte at beboerne får frokost,
lunsj, middag og kveldsmat fra hovedkjøkkenet, og at de ellers får måltid fra
avdelingskjøkkenet når ønsker det. Et lite måltid kan også være et godt alternativ til mer
medisin, dersom beboeren er urolig. Flere av de som ble intervjuet ga uttrykk for at problemet
heller er motsatt; at det er vanskelig å få beboerne til å spise nok til hvert måltid.
Får beboerne hjelp til å gå på do når de ønsker?
Ifølge enhetsleder og enkelte av avdelingslederne har helsetunet hatt en hendelse i den
senere tiden (før tilsynet fra fylkesmannen) hvor en beboer ikke fikk hjelp til å gå på do tidsnok.
Får beboerne hjelp til vask/dusj når de ønsker det?
Enhetsleder og avdelingsledere ga tilbakemelding om at beboerne får hjelp til vask/dusj når
de ønsker det. Det er gjerne motsatt – at beboere motsetter seg dusj/bading/vask. Det skal
mye til for å dusje/vaske beboerne med tvang. Ved fare for liv og helse kan en fatte
tvangsvedtak som gjelder vask/dusj/bad. Ifølge intervjuinformasjon, dusjer5 de fleste en gang
i uken6. Enkelte, som ikke ønsker å dusje/bade så ofte, får dusje/bade annenhver uke. Et
alternativ til de som ikke vil/kan dusje/bade av ulike årsaker er sengebad.

5

Dusjer, bader i badekar

6

Også flere ganger pr. uke dersom bruker ønsker det.
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Får beboerne hjelp til å ivareta tannhygienen når de ønsker?
Ifølge enhetsleder kan tannhygiene være utfordrende. Beboerne får bistand til dette hver
morgen og kveld. Det er tannkontakter for hver avdeling.. Videre er tannhelsetjenesten
regelmessig på besøk ved helsetunet. Enkelte beboere med demensdiagnose forstår ikke
lenger viktigheten av tannhygiene. Da forsøkes ulike tilnærmingsmåter for å lykkes. Munn- og
tannhygiene, både det som gjennomføres og det man ikke klarer å gjennomføre, skal
dokumenteres i Gerica under eget tiltak
Beboere skal få dekket sosiale behov for kontakt og aktiviteter. Helsetunet er sertifisert som et
«Livsgledehjem». Prinsippene her er at «livsglede» blir satt i system, på lik linje med
medisinering, ernæring og somatisk pleie osv. Alle som er sertifisert skal ha tilbud om minst
en tur ut pr. uke og en individuell aktivitet. Dette gjennomføres, ifølge intervjuinformasjon, men
erfaringen er at det er de samme som vil ut, og de samme som ikke vil. Det er viktig å spørre
på riktig måte – det er forskjell på om man spør, «vil du gå tur» eller «nå skal vi ut på tur».
Innkomst/pårørendesamtalen dreier seg om en del om praktiske ting om avdelingen (rutiner,
helsehjelp, oppholdet på avdelingen), men også om hva man liker/ikke liker å gjøre. Det er
viktig at man forsøker å vedlikeholde de ressursene brukerne har, og interesser og aktiviteter
er en del av dette. Ifølge avdelingsledere skrives det alltid en ukes-/månedsplan som er
tilpasset brukernes interesser og behov, herunder er ansvar fordelt når det gjelder hvem som
skal følge opp behov og aktiviteter for brukeren. Ved å implementere aktiviteter i en egen
ukeplan/månedsplan for hver enkel beboer skapes en forpliktelse og kontinuitet både for
personell og bruker.
Eldrerådet, sammen med frivillige og Orkdal helsetun, sørger for sosiale aktiviteter ved
helsetunet. Enhetsleder innrømmer likevel at et tilbud om aktiviteter kan det bli bedre, særlig
på dementavdelingen.
Vi har stilt de ansatte7 noen spørsmål som gjelder brukernes innflytelse og medvirkning
på egen situasjon ved helsetunet.
Tabell 1 I hvilken grad er du enig i:

At beboerne får stå opp og legge seg når de vil
At beboerne får spise når de vil
At det er nok tid til å spise ved måltidene
At ansatte snakker klart og tydelig til
beboerne
7

Helt
enig

Enig

Både
og

Uenig

Helt
uenig

Vet
ikke

29 %
53 %
69 %
40 %

60 %
35 %
16 %
35 %

3%
7%
2%
10 %

7%
5%
3%
16 %

0%
0%
5%
0%

0%
0%
5%
0%

N=58 på alle tabeller og figurer i dette kapitlet, med unntak av figur 22.
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At det er et tilfredsstillende aktivitetstilbud til
beboerne
At beboerne får god informasjon om
aktivitets- og kulturtilbud
At beboerne får god informasjon om
tjenestene de får
At beboerne er kjent med muligheten til å
klage når de har behov for det
Det totalt sett er god brukermedvirkning ved
avdelingen der jeg jobber

43 %

33 %

10 %

9%

5%

0%

50 %

33 %

12 %

3%

0%

2%

45 %

33 %

10 %

9%

0%

3%

29 %

31 %

19 %

3%

7%

10 %

36 %

40 %

14 %

5%

3%

2%

Kilde: Revisjon Midt-Norge

Vi ser av tabellen ovenfor at situasjoner som å stå opp/legge seg når de vil, spise når de vil,
nok tid til å spise ved måltidene og god informasjon om tjenestetilbud er det som flest er enige
i. På den andre enden av skalaen er påstandene om at det er tilfredsstillende aktivitetstilbud
og informasjon om aktivitets- og kulturtilbud det som flest er uenige i. At beboerne er kjent med
muligheten til å klage når de har behov for det får også forholdsvis lav skår. Det samme gjelder
påstanden om at ansatte snakker klart og tydelig.
Vi har fått tilgang til resultatene fra pårørendeundersøkelsen som er gjennomført ved
helsetunet. Nedenfor presenterer vi resultatene i grafer, og kommenterer tendensene.
Figur 10.

Jeg opplever at beboer får den hjelp han/hun trenger
(N=43)
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Delvis enig
16%
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Vet ikke
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Kilde: Orkdal kommune, helsetunet

Halvparten har svart at de er delvis enig i at brukeren får den hjelpen han/hun trenger, og 28
% svart at de er helt enig. 16 % er delvis uenig i at brukeren får den hjelpen han/hun trenger.
2 % er helt uenig i dette, mens 2 % vet ikke.
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Figur 11.

Jeg opplever at beboer får bestemme selv i hverdagen sin
(N=43)
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Kilde: Orkdal kommune, helsetunet

Også her er det om lag halvparten som har svart at de er delvis enige, nærmere bestemt 47
%. 28 % har svart at de er helt enige. 9 % er delvis, eller helt uenige i at beboeren selv får
bestemme hverdagen sin. Her er har 16 % svart vet ikke.
Figur 12.

Jeg som pårørende mottar god og tilstrekkelig informasjon
(N=45)

36%

Helt enig

38%

Delvis enig
9%

Delvis uenig

18%

Helt uenig
0%

Vet ikke
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kilde: Orkdal kommune, helsetunet

Her er det omtrent like mange som er helt enig som delvis enig i utsagnet om at de som
pårørende mottar god og tilstrekkelig informasjon (tilsammen 64 %). 27 % har svart at de er
delvis, eller helt uenig i denne påstanden – 18 % er helt uenig.
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Figur 13.

Jeg opplever at de ansatte samarbeider godt med meg som pårørende
(N=44)
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Kilde: Orkdal kommune, helsetunet

96 % har svart at de er helt, eller delvis enig i at de ansatte samarbeider godt med dem som
pårørende (48 % for hver av svarkategoriene). 4 % er delvis, eller helt uenig.
Figur 14.

Jeg opplever at de ansatte samarbeider godt med bruker
(N=44)
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Kilde: Orkdal kommune, helsetunet

Her har 85 % svart at de er helt, eller delvis enig i påstanden om at de opplever at de ansatte
samarbeider godt med bruker. 9 % er delvis uenig, mens 7 % har svart at de ikke vet om de
ansatte samarbeider godt med bruker.
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Figur 15.

Jeg opplever at beboer trives godt på Orkdal helsetun
(N=44)
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Kilde: Orkdal kommune, helsetunet

82 % har svart at de er helt, eller delvis enig i at de opplever at bruker trives godt på Orkdal
helsetun, hvorav 43 % helt enig. 12 % er delvis, eller helt uenig i dette utsagnet. 7 % vet ikke.
Figur 16.

Jeg vet hvem som er tilsynslege ved avdelingen
(N=45)
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Kilde: Orkdal kommune, helsetunet

69 % vet hvem som er tilsynslege ved avdelingen, mens 31 % ikke vet det.

Tjenestekvalitet ved helsetunet

Rapport fra Revisjon Midt-Norge

Figur 17.

Jeg opplever at beboer får god medisinsk behandling
(N=43)
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Kilde: Orkdal kommune, helsetunet

72 % er helt, eller delvis enig i påstanden i at de opplever at beboeren får god medisinsk
behandling, mens 18 % er delvis, eller helt uenig i det. 9 % vet ikke.
Figur 18.

Alt i alt er jeg som pårørende fornøyd med tjenesten beboer mottar
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Kilde: Orkdal kommune, helsetunet

Alt i alt mener 82 % av de som har svart på pårørendeundersøkelsen at de er fornøyd med
tjenesten beboer mottar. 18 % er delvis uenig i denne påstanden.

5.2.3 Samtykkekompetanse og bruk av tvang
Helsehjelp kan i utgangspunktet bare gis med pasientens samtykke. Noen brukere har en slik
helsemessig tilstand at de ikke er i stand til å forstå hva de sier ja til; hva innholdet i
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helsehjelpen er, eller hvorfor de har behov for den. Dette gjelder typisk demenspasienter. Da
sier man at de mangler samtykkekompetanse. For disse pasientene kan det i gitte tilfeller gis
helsehjelp på tross av at de ikke har samtykket til den (stilltiende samtykke). Når pasienter
uten samtykkekompetanse motsetter seg behandling, må en rekke forutsetninger være på
plass for at helsehjelp skal kunne gis. Da er det snakk om tvungen helsehjelp (bruk av tvang).
Det må i så fall fattes en egen avgjørelse om bortfall av samtykkekompetansen, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 4-3 fjerde ledd. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og om
mulig straks legges fram for pasienten og pårørende. Av avgjørelsen skal det gå fram på hvilke
områder pasienten ikke er ansett å være samtykkekompetent. Tvungen helsehjelp er altså
bare aktuelt å gi der pasienten mangler samtykkekompetanse.
Vi spurte enhetsleder og avdelingsledere om hva de legger i samtykkekompetanse.
Enhetsleder forklarte det med at pasienten kan vurdere sin egen situasjon. Dette var en
forklaring som var nokså identisk med den forklaringen avdelingslederne kom med.
Ifølge både enhetsleder og avdelingslederne har det nylig vært opplæring i temaet
samtykkekompetanse og bruk av tvang med jurister fra fylkesmannen. Videre er temaet tatt
inn i årshjulet, og skal årlig være tema i kompetanseplanen. Første gangen er i år (februar
2018). Det er dessuten en egen prosedyre for vurdering av samtykkekompetanse/vedtak om
bruk av tvang. Det er den som utfører tvangen som skal fatte vedtak. Bruk av tvang uten at det
er fattet vedtak skal dokumenteres i avvikssystemet.
I intervjuene var de også tydelige på at et vedtak om bruk av tvang bare gjelder for det konkrete
området det er fattet for, f.eks. medisinering. Det er ikke en generell hjemmel for bruk av tvang,
og beboeren har fortsatt samtykkekompetanse på de andre områdene i tilværelsen sin.
Avdelingslederne har i varierende graderfaring med situasjoner der samtykkekompetanse må
vurderes. Spørsmål om vurdering av samtykkekompetanse kommer ofte opp ved utagering,
f.eks. i stell-situasjoner, eller når beboere stikker av. Ifølge enhetsleder er det er alltid dialog
med pårørende og tilsynslege før et eventuelt tvangsvedtak fattes.
Enhetsleder og avdelingsledere ble utfordret på om det kan ha forekommet tvang uten vedtak
ved enheten/avdelingen. De innrømmet at det er tilfeller hvor tvang kan ha blitt brukt uten at
det har foreligget vedtak. Det er gjerne i situasjoner der det er utagerende brukere. Det er ikke
blitt fattet vedtak etter hendelsen, noe som skal skje. Det kan oppståsituasjoner hvor en er i
grenseland til bruk av tvang, det er ikke alltid like enkelt å definere grensen ifølge enhetsleder.
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For de fleste tilfellene hvor beboeren motsetter seg hjelp, er det ikke fare for liv og helse der
og da, og de ansatte skal prøve med tillitsskapende tiltak, som til slutt forhåpentligvis gjør at
beboeren tar imot hjelp frivillig. Ved demensavdelingen har de noen utagerende beboere som
kan være til fare for både seg selv, andre beboere og ansatte. Ved avdelingen er det rundt 15
beboere som har vedtak om tilbakeholdelse i institusjon, men ingen vedtak om isolering på
eget rom ved utagering. Det betyr låste utgangsdører, noe som har medført at andre beboere
også er innelåst, uten at det er fattet vedtak om det. Denne form for skjerming har ikke vært
bra, så nå har de fått satt opp et gjerde ute, slik at beboerne kan gå ut, uten at det er fare for
dem. Ved avdelingen er de dessuten i ferd med å få installert dørsensorer, slik at den enkelte
beboer har tilgang kun til eget rom og wc. Planen er at dette skal være på plass i løpet av juni
2018. Helsetunet har hatt tett dialog med fylkesmannen rundt disse spørsmålene, og har fått
aksept for at tiltakene er innenfor regelverket.
Vi spurte lederen for brukerutvalget om dette temaet. Ifølge henne har det vært fysiske
utfordringer knyttet til demensavdelingen. Helsetunet holder til i en eldre bygningsmasse, som
er lite egnet til de beboerne som er mest urolige. Hun viste til at de er i ferd med å ta i bruk
elektroniske armbånd, som går til aktuelle dører, og ikke andre. Hun viste dessuten til at det
kan være behov for mer skjerming rundt enkelte beboere – leilighet e.l., hvor en kan ta med
beboerne når de er urolig. Lederen i brukerutvalget hadde inntrykk av at holdningen til ansatte
ved helsetunet er at de skal ha en praksis som er i tråd med idealet. Samtidig visste hun at det
kan være svært utfordrende å jobbe i tråd med regelverket, men hun har ikke informasjon som
tyder på brudd. Høyt sykefravær og tidsnød kan skape risiko for regelbrudd. Hun trodde også
at ledelsen ved helsetunet forsøker å organisere vaktene mest mulig optimalt, slik at det er en
kjerne på hver vakt som kjenner beboerne godt.
Vi har spurt ansatte om forhold rundt samtykkekompetanse og bruk av tvang.
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Figur 19.

Hvor ofte deltar du i diskusjon om tema som samtykkekompetanse og bruk av tvang i
din jobb?
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Kilde: Revisjon Midt-Norge

Over 30 % har svart at de deltar i diskusjon om tema som samtykkekompetanse og bruk av
tvang ukentlig. 22 % deltar i slike diskusjoner omtrent månedlig, 26 % deltar i slike diskusjoner
fra annenhver måned til en gang pr. år, og 17 % deltar i slike diskusjoner sjeldnere enn en
gang i året.
Figur 20.

Er du trygg på hva det innebærer å vurdere beboernes samtykkekompetanse?
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Kilde: Revisjon Midt-Norge

Omlag 2/3 har svart at de er trygge på hva det innebærer å vurdere samtykkekompetanse, 14
% er ikke det, mens 19 % har svart vet ikke på dette spørsmålet.
Figur 21.

Er du kjent med at noen av følgende forhold forekommer/har forekommet ved din
avdeling siste to år?
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Tiltak for å tvinge pasienter til å stå opp
eller legge seg
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Kilde: Revisjon Midt-Norge

En varierende størrelse på flertallet er ikke kjent med at det forekommer/har forkommet ulike
former for bruk av tvang ved avdelingen de siste to årene, mens et flertall har svart at det
forekommer/har forekommet bruk av tvang, som medisinering mot pasientens vilje. Det er en
viss andel, fra 10 - 33 % som mener at det har forekommet tvang innenfor de nevnte områdene.
Figur 22.

Du har svart at du er kjent med en eller flere tvangssituasjoner ved helsetunet. Var det
fattet vedtak om bruk av tvang for disse situasjonene?
(N= 43)
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75 % har svart at de er kjent med en eller flere tvangssituasjoner ved helsetunet. Vi spurte de
om det var fattet vedtak om tvang for disse situasjonene Vi ser av figuren ovenfor at 54 %
svarte ja, det var fattet vedtak om bruk av tvang, mens 14 % har svart at det ikke var det. I
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underkant av 20 % har svart vet ikke. De 18 % som har svart noe annet, har fått et
oppfølgingsspørsmål om å utdype. Både ja og nei er et typisk svar her.
Figur 23.

Er du trygg på at du ikke utøver ulovlig bruk av tvang?

63,8%

Ja, dette er jeg trygg på

36,2%

Nei, dette er jeg usikker på

0,0%

20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Kilde: Revisjon Midt-Norge

Nesten to tredeler har svart at de er trygge på at de ikke bruker ulovlig tvang, de øvrige har
svart at dette er de usikre på.
Figur 24.

Vet du hva som må til for at man skal kunne bruke tvang på en lovlig måte?

93,1%

Ja

Nei

0,0%

6,9%
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60,0%

80,0%

100,0%

Kilde: Revisjon Midt-Norge

Figuren ovenfor viser at 93 % vet hva som skal til for å bruke tvang på en lovlig måte. Det er
omlag 5 % som har svart at de ikke vet det.
Tjenestekvalitet ved helsetunet

Rapport fra Revisjon Midt-Norge

5.3 Revisor vurdering
Brukermedvirkning skal skje på både systemnivå og på individnivå, i den daglige
tjenesteytelsen. Systematiske tiltak for innhenting av pasienters, brukeres og pårørendes
erfaringer skal inngå i virksomhetens styringssystem. Det kan eksempelvis etableres
brukerråd som kontinuerlig kan gi innspill i planarbeid til utvikling av tjenester og omgivelser.
Disse kan gjelde helse- og omsorgstjenesten generelt, eller etableres spesifikt for definerte
tjenester. Det anbefales i tillegg regelmessige brukerundersøkelser.
Ved Orkdal helsetun har systemene for brukermedvirkningen vært svake, men det kan se ut
til at de under forbedring. Etter hva revisor forstår har det ikke vært et stabilt brukerutvalg ved
enheten før den siste tiden. Helsetunet har heller ikke gjennomført brukerundersøkelser, eller
pårørendeundersøkelser på flere år. Referat fra møte i brukerutvalget kan tyde på at
forholdene rundt primærkontakter og pårørendesamtaler har vært varierende.
Det er imidlertid mye dokumentasjon som tyder på at det pågår forbedringsarbeid. Det er
vedtatt et mandat for brukerutvalget, og etter hva revisor kan se av referatene fra
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg, har utvalget hatt jevnlige møter det siste året. Det kan
også se ut til at det er tilrettelagt for at dialogen mellom ledelsen og ansatte er forbedret, slik
at representanter for beboerne skal bli i stand til å medvirke, og får kunnskap og informasjon
om virksomheten. Andre veien, ser det ut til at representanter for brukerne medvirker
konstruktivt inn mot ledelse og ansatte ved helsetunet.
Det anbefales i tillegg at det gjennomføres regelmessige brukerundersøkelser. Revisor har
forståelse for at det kan være utfordrende å gjennomføre systematiske brukerundersøkelser
blant beboere som er for svake til å gi meningsfulle tilbakemeldinger om hvordan de opplever
tjenestene og hjelpen de får. Det er på høy tid at kommunen gjennomfører en undersøkelse
på vegne av brukerne – pårørendeundersøkelsen. Spørsmålene – eller i hovedsak
påstandene – i pårørendeundersøkelsen er utformet slik brukerundersøkelser gjerne blir
utformet. Svaroppslutningen var på 54 %, men flere har latt være å svare på enkeltspørsmål.
Det er en kjent utfordring å få god svaroppslutning på denne type undersøkelser. Likevel
mener revisor at det viktig å gi brukerne/pårørende få muligheten til å gi tilbakemeldinger på
hvordan de opplever tjenestene. En forutsetning for at brukere/pårørende skal oppleve at det
er meningsfullt å svare, er at ledelsen viser at de har behandlet og analysert resultatene, og
kommer med forslag til eventuelle endringer som følge av undersøkelsen. Vi har fått inntrykk
av at nåværende ledelse har intensjoner om det.
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Brukerne skal også få mulighet til å medvirke på individnivå, i den hjelpen de får i det
daglige.
Etter revisors vurdering er det lagt tilrette for at alle beboere har primærkontakt, og at det
gjennomføres pårørendesamtaler jevnlig. Selv om vi har vist til at det kan være varierende
erfaringer med dialogen med primærkontakt og kvaliteten på pårørendesamtaler, kan det
virke som at ledelsen har oppmerksomhet på å få satt dette mer i system.
Det har vært negativ oppmerksomhet, blant annet gjennom tilsyn fra fylkesmannen, som
tilsier at det er avdekket avvik rundt en del grunnleggende forhold. Generelt er
tilbakemeldingen fra de vi har intervjuet at beboerne ikke må legge seg/stå opp mot sin vilje,
at de får spise når de vil, får tilstrekkelig tid og ro rundt måltider og dusje/bade/vaske seg når
de vil og få hjelp til å gå på do når de trenger det. Det har vært noen få unntak, slik det har
kommet fram i tilsyn. Utfordringen er tannhygienen til demenspasienter. Revisor registrerer
at det er ansatte med ansvar for tannhygiene, og at tannhelsetjenesten er regelmessig innom
helsetunet.
Revisor vil likevel trekke fram at omlag 25 % av de ansatte i spørreundersøkelsen er
forbeholdne i spørsmålet om brukermedvirkning ved helsetunet, og at det kan se ut til at det
er forbedringsmuligheter når det gjelder aktivitetstilbud, tydelig dialog med brukerne og
informasjon til brukerne om klagemuligheter.
Pårørendeundersøkelsen som er gjennomført ved helsetunet viser at flertallet av de som har
svart, dvs. fra 72 – 96 %, er delvis eller helt enig i de ulike påstandene som de er bedt om å
ta stilling til. Samarbeid mellom ansatte og dem som pårørende er det som flest er fornøyd
med (96 % er delvis eller helt enig). Informasjon er det temaet som flest pårørende er flest
pårørende er misfornøyd med (27 % delvis eller helt enig)
Helsehjelp kan i utgangspunktet bare gis med pasientens samtykke. Der brukere har en slik
helsemessig tilstand at de ikke er i stand til å forstå hva de sier ja til, må hjelpen i noen
tilfeller gis på tross av at beboeren motsetter seg det. Da er det snakk om tvungen helsehjelp
(bruk av tvang), og det må fattes vedtak om bruk av tvang. Vedtaket skal fattes i samråd med
pårørende og tilsynslege. Vedtaket om bruk av tvang skal gjelde det/de områdene hvor
beboeren ikke anses å være samtykkekompetent, ikke generelt.
Etter revisors vurdering er dette et område som ledelse og ansatte har fått opplæring i og har
kunnskap og bevissthet om, bl.a. ved at de har innhentet juridisk kompetanse både i
opplæring og i vurdering av konkrete tilfeller.
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Noen av beboerne ved helsetunet er i en helsemessig situasjon som kan føre til at de er
utagerende og truende, både psykisk og fysisk. Det er som oftest i slike situasjoner, ved stell
og ved vandring at spørsmålet om tvang aktualiseres. Det har vært noen forhold rundt
skjerming og låsing ved demensavdelingen som har vært utfordrende når det gjelder
tvangsspørsmålet. Helsetunet har hatt skjermings- /låsetiltak som også har berørt beboere
uten tvangsvedtak. Det er igangsatt tiltak, gjerde ute og dørsensorer, som ledelsen ved
helsetunet har fått bekreftet fra fylkesmannen er i tråd med regelverket.
Revisor har gjennomgått avviksrapporter, hvor det skal framgå dersom det er brukt tvang
uten at det foreligger vedtak. Det er flere situasjoner hvor beboer har blitt håndtert med makt.
Det framgår ikke i avviksrapporten om det er brukt tvang uten at det foreligger vedtak.
vedkommende har vedtak.
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6 Høring
Et utkast til rapport har vært på høring hos rådmannen. Vi har fått tilbakemelding fra
rådmannen, ved enhetsleder, i form av et notat. Notatet er vedlagt rapporten. Enhetsleder har
dessuten gitt tilbakemeldinger i rapportutkastet som de fikk tilsendt i forbindelse med høring.
Punkt 1.2 – 2.1 gjelder korrigeringer av opplysninger som gjelder organisasjonen: Her har
revisor endret opplysningene i henhold til notatet fra enhetsleder.
Punkt 2.4: Spørsmål om e-postadresser: Dette var tekniske problem, som ikke var forutsett fra
verken helsetunet eller revisjonen.
Som vi har nevnt tidligere har ledelsen ved helsetunet vært i en prosess med å lukke avvik
som har kommet fram i tilsyn i fasen som denne forvaltningsrevisjonen har vært gjennomført.
Det gjør at informasjon om status som vi har fått underveis i undersøkelsen har endret seg i
høringsfasen. En god del av tilbakemeldingene fra enhetsleder, datert 2.4.2018 gjelder altså
korrigeringer som følge av at situasjonen har endret seg fra vi startet vår innhenting av
dokumentasjon i november 2017, og ble avsluttet i februar 2018. Det gjør at revisor har gjort
endringer knyttet til skanning av journaler.

Forøvrig gjelder tilbakemeldingene i notatet (og rapporten) supplerende informasjon,
gode presiseringer og nødvendige korrigeringer. Revisor har korrigert i henhold til
forslagene.
Med unntak av opplysninger om skanning i elektronisk pasientjournal har endringene ikke
påvirket våre vurderinger og konklusjoner.
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7 Konklusjoner og anbefalinger

Denne forvaltningsrevisjonen er resultat av kontrollutvalgets bestilling i sak 23/17, og sak
27/17. Kontrollutvalget var opptatt av:
Hvilke kvalitetskrav har Orkdal kommune til tjenesten og i hvilken grad etterleves disse?
Hvilket innhold tilbyr Orkdal kommune i hverdagen til brukerne? Kartlegging av brukerens
selv- og medbestemmelsesrett i forbindelse med måltidsservering, hygiene og døgnrytme.
Kartlegging av tilbud og regelmessighet av fysisk aktivitet, skyssordninger og kulturtilbud.
Kvalitet på mat, rom og lokaler. Kartlegge hvilke rutiner som finnes for gjennomføring av
brukermedvirkning, pårørendemedvirkning og avvikshåndtering. I hvilken grad benyttes
resultatene av slike undersøkelser,

tilbakemeldinger

og avvik til å forbedre

tjenestetilbudet?
Vi har fulgt opp disse spørsmålene gjennom tre problemstillinger:
1) Er avvik fra tidligere tilsyn lukket?
Vi har bedt ledelsen ved helsetunet om å redegjøre for prosessen med å lukke avvik som har
kommet fram ved ulike tilsyn. Helsetunet er i ferd med å avslutte prosessen med å lukke
avvikene fra de ulike tilsynene, men var ikke helt i mål pr. februar 2018. Dokumentasjonen
som ligger til grunn for denne rapporten viser at kommunen, ved ledelse og ansatte ved
helsetunet, har jobbet målrettet med å lukke avvik fra ulike tilsyn. Det gjenstår fremdeles å få
på plass alt som skal ligge til grunn i kvalitetssystemet. Videre er det bygningsmessige
utfordringer når det gjelder f.eks. forholdene ved avdelingskjøkkenene, som vil innebære
ressursmessige tiltak for å oppjustere.
2) Drives Orkdal helsetun i tråd med regelverket og målsettinger for kvalitet i
eldreomsorgen?
Revisjonen har gjennom dokumentasjonen som ligger til grunn i denne forvaltningsrevisjonen
fått bekreftet at Orkdal kommune har hatt noen utfordringer med å tilfredsstille kvalitetskravene
i regelverket og Orkdal kommunes målsettinger for tjenestene ved Helsetunet. Det har vært
utfordringer knyttet til ledelse, ressurser og kompetanse, noe som har medført at de
prosessene som tjenestene skal ha for å sikre kvalitet har vært mangelfulle. Det betyr ikke
nødvendigvis at kvaliteten på tjenestene ikke har vært tilfredsstillende. Orkdal kommune har
et elektronisk kvalitetssystem, hvor gjeldende regelverk, prosedyrer og rutiner skal være
tilgjengelig. Systemet er ikke oppdatert, og ved avdelingene var de fremdeles ikke ajour med
å legge inn informasjon per februar 2018. Det er viktig at det som gjelder for kvalitetssystem
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mv. følges opp, for at tjenestene blir utført med nødvendig kvalitet. For at alle ansatte skal
utføre arbeidet sitt på en riktig og god måte, er det nødvendig at regler, prosedyrer og
ansvarsbeskrivelser og -fordeling er kjent og lett tilgjengelig for alle som jobber ved helsetunet.
Den nåværende ledelsen av helsetunet har satt i gang viktige tiltak for at helsetunet som
organisasjon skal bli i bedre stand til å yte de tjenestene de skal gi. Vi har inntrykk av at det er
etablert en ledergruppe som er innstilt på å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og som nå er
i ferd med å sette nødvendig kvalitetsutviklingsarbeid i system.
3) Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende?
Brukermedvirkning er blant forholdene som Orkdal helsetun har fått mest kritiske
tilbakemeldinger på. Det gjelder tilrettelegging på systemnivå og medvirkning for den enkelte
bruker i hverdagen. Når det gjelder systemnivået, så har vi dokumentert svakheter ved at
brukerutvalget ved helsetunet ikke ser ut til å ha fungert over en tidsperiode, det er ikke blitt
gjennomført bruker-/pårørendeundersøkelser på en stund, og det kan se ut til at det har vært
noe varierende erfaringer med primærkontakter og pårørendesamtaler. Også her har
kommunen tatt grep, og i de siste 10-12 månedene ser brukerutvalget ut til å ha gjennomført
regelmessige møter, med referat og tilrettelegging for god, gjensidig dialog mellom ledelse og
ansatte og medlemmene i brukerutvalget. Det er gjennomført en pårørendeundersøkelse ved
helsetunet. Oppslutningen ligger på i overkant av halvparten av de aktuelle mottakerne av
undersøkelsen, noe som selvfølgelig reduserer representativiteten i svarene. Revisor mener
likevel at pårørendeundersøkelsen gir et godt informasjonsgrunnlag for hvordan pårørende
opplever tjenestene. Undersøkelsen har ti spørsmål, noe som begrenser hvilke temaer som er
tatt opp.
Alt i alt er de pårørende nokså tilfredse med de ulike områdene ved tjenestene, men det kan
se ut som at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder informasjon til pårørende. Vår
ansattundersøkelse

bekrefter

det,

og

i

tillegg

viser

den

at

kommunen

har

forbedringsmuligheter når det gjelder aktivitetstilbud til brukerne. Det er for tidlig å vurdere
hvordan ledelsen vil følge opp resultatene fra pårørendeundersøkelsen.
Det har vært noen utfordringer knyttet regelverket om bruk av tvang ved helsetunet.
Bygningsmassen er av slik karakter at det har vært utfordrende å skjerme beboere som har
vedtak om bruk av tvang, uten at beboere uten slikt vedtak også har fått begrenset utfoldelsen
sin. Kommunen er i ferd med å finne løsninger som fylkesmannen har bekreftet er innenfor
regelverket.
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7.1 Anbefaling
Kommunens ledelse er har gjennomført en god del tiltak for å legge til rette for kvalitet i
tjenestene ved Orkdal helsetun. Vår anbefaling er generell:

-

Vi anbefaler at rådmannen legger tilrette for strukturer som sikrer en stabil kultur for
forbedringsarbeid,

gjennom

gjensidig

dialog

mellom

ledelse,

ansatte,

brukere/pårørende, rammebetingelser, som kompetanse, turnuser og bygningsmasse
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Vedlegg 1

Notat i forhold til rapport
tjenestekvalitet ved helsetunet.
Pkt 1. 2 s. 7 og 8: endret noe i forhold til hvilke områder en gir tilbud om på post 2
korttidsopphold. Kun en presisering av områder og avdelinger.
Pkt 2. 1 s. 9: tatt med at dagsenteret også gir tilbud til de som bor ved Orkdal helsetun.
Pkt 2. 4 s. 11: spørsmål om hvor oppsto det problem med utsending av e-post. Samt
konkretisering av hvorfor færre som ble spurt på 2 posten ifht brukerundersøkelsen, de som
var på kortidsopphold fikk ikke undersøkelsen.
Pkt 3. Her er det forsalg til endring av tekst for å få frem budskapet bedre på flere av
underpunktene. I tillegg har jeg tilfør tekst for å få frem hvordan tjenestene fungerer pr.idag.
Det var også en feil ifht stilling ergoterapeut, det er overført 75 % ikke 45 % stilling til
fysio/ergo. Det er også tatt med at all scanning av journaler er utført.
Pkt. 4.2.1 s. 16 og 17: Her er det forsalg til endring av tekst for å få frem budskapet tydeligere.
Samt presisering av hva ressursbankens oppgaver var. Tatt med kortidsavdelingen ifht
pleiefaktor da denne ikke var med. Endret dette med tiltak for å komme i økonomisk balanse.
Litt usikker på hva du tenker under avsnittet med utfordringer ifht ledelse. Synes det er
utydelig.
Pkt 4.2.2 s. 19: Her har jeg lagt inn en tilleggsopplysning hvor prosedyrer og rutiner er lagret.
Pkt 4.2.3 s.21: Presisering og forslag til endring av tekst.
Pkt 4.3 s. 24: Tilleggsopplysning, samt forslag til endring av tekst.
Pkt 5.1 s. 27 og 28: Ser ut til å mangle tekst nederst på side 27. På side 28 noen forslag til
endring i tekst samt ? – tegn på et av avsnittene, usikker på hva du tenker her.
Pkt 5.2 s. 29. Forslag endring av tekst
Pkt 5.2.2 s. 32 og 33: Presisering av tekst. Endring ifht fakta ang. tannkontakter, er på alle
avdelingene ikke for hver enkelt pasient.
Pkt 5.2.3 s. 40, 41 og 42: Noen forslag til endring i tekst. Har også tatt med at når det gjelder
svar fra ansatte vil det jo være store variasjoner ifht til tvang alt etter hvor en jobber. Synes
ikke dette kommer godt nok frem i det som skrives.
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Pkt 5.3 s. 47: Forslag til endring av tekst og så lurer jeg på siste avsnittet der det står om avvik
og revisors gjennomgang da det skal fattes vedtak av den som utfører tvangen.
Pkt 7 s. 50 og 51: forslag til tekstendring samt en fakta endring ifht ansatt spørsmål
pårørendeundersøkelsen hadde.
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Enhetsbesøk Orkdal Helsetun
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/118 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Som et ledd i å gjøre seg kjent med kommunens virksomhet vedtok kontrollutvalget i sak
37/17 å besøke enheter i Orkdal kommune.
Formålet er ikke å føre kontroll eller tilsyn med de ulike enhetene, men å få innsikt i og
orienteringer fra de som jobber ved enhetene om hvilke utfordringer enheten har stått i og
står ovenfor.
I forbindelse med kontrollutvalgets møte 24.4.2018 besøker utvalget Orkdal Helsetun.
Ledelsen ved helsetunet vil orientere om virksomheten, spesielle satsningsområder og
eventuelle utfordringer m.m.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget og ta redegjørelsen til orientering. Utvalget må vurdere om
det er behov for videre oppfølging med bakgrunn i informasjon gitt i forbindelse med
enhetsbesøket.

Bestilling forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/104 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 (vedtatt i kst.)
Saksutredning
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på vegne av kommunen og førende for
bestillingen er gjeldende plan for forvaltningsrevisjon. Utvalget utarbeidet plan for
forvaltningsrevisjon som ble vedtatt av kommunestyret 21.12.2016 i sak 100/16.
Kontrollutvalget har tidligere bestilt forvaltningsrevisjon med tema pleie og omsorg. Denne
forvaltningsrevisjonen er gjennomført og skal behandles i kontrollutvalgets møte 24.4.2018.
Kontrollutvalget har tilgjengelig ressurser til å bestille en ny forvaltningsrevisjon eller
selskapskontroll.
I plan for selskapskontroll er det kun prioritert ett tema, men det er i utvalget gitt få signaler
om at det er ønskelig med å bruke ressurser på selskapskontroll i denne omgang.
Sekretariatet legger derfor dette til grunn i det videre saksfremlegget. Sekretariatet vil likevel
fremheve at i tilfelle utvalget i behandlingen av denne sak, finner en selskapskontroll
hensiktsmessig, står utvalget fritt til å bestille dette, jf. vedtak i kommunestyret 100/16 hvor
utvalget fikk delegert myndighet av kommunestyret til å endre tema i løpet av planperioden.
Kontrollutvalget har gitt signaler om at det kan være ønskelig og hensiktsmessig med en
forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. En slik forvaltningsrevisjon vil være en forlengelse
av forvaltningsrevisjon av Orkdal Helsetun. Når forvaltningsrevisjon av Orkdal Helsetun ble
bestilt, fant utvalget det hensiktsmessig å fokusere kun på tjenestetilbudet ved helsetunet, og
med mulighet til å bestille en "del 2" av dette temaet.
Videre har kontrollutvalget gitt signaler om at det kan være ønskelig med å bestille en
forvaltningsrevisjon på arbeidsmiljøet innen helse og omsorg. Herunder tema knyttet til
utfordringer med sykefravær, rekrutering, kompetanse mv.
Det vises for øvrig til kommunens årsmelding s. 31-40 for opplysninger om økonomi, fravær
ved de enkelte enhetene mv.
Sekretariatets vurdering er at utvalget bør behandle forvaltningsrevisjon av Orkdal Helsetun
samt orientering fra ledelsen i forbindelse med enhetsbesøket, før utvalget tar stilling til en
bestilling av disse områdene. Under behandlingen av disse sakene kan det komme frem
opplysninger som gjør en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten eller arbeidsmiljøet mer
eller mindre relevant.
Skulle fremkomne opplysninger gjøre en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet eller
hjemmetjenesten mindre relevant, er det sekretariatets vurdering at utvalget bør fortsette
med å bestille forvaltningsrevisjon etter prioritert rekkefølge i gjeldene plan for
forvaltningsrevisjon.
Temaet miljø – klimasatsningen i Orkdal kommune, er gitt prioritet 2 i plan for
forvaltningsrevisjon. En forvaltningsrevisjon av dette temaet kan ta sikte på å vurdere om

kommunen eller virksomhet kommunen driver, har tilstrekkelige og hensiktsmessige planer
samt i hvilken grad kommunens miljøansvar etterleves innenfor:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arealplanlegging
Naturmangfold
Forurensning
Vannforvaltning
klima, jakt-, fiske- og viltforvaltning
friluftsliv
motorferdsel
kulturminne,
kulturmiljø og landskap samt utmark.

Foruten det som er nevnt over i plan for forvaltningsrevisjon kan en forvaltningsrevisjon av
dette området ta sikte på å vurdere i hvilken grad kommunen lykkes med å omstille seg til et
lavutslippssamfunn. Herunder i hvilken grad kommunen:
·
·
·
·
·

Har etablert rutiner og systemer for å kartlegge muligheten for utslippsreduksjon
Måler kostnadseffektivitet som helhet for tiltaket.
Sørger for at tiltaket gjennomføres innenfor en realistisk budsjettramme med plan for
både gjennomføring og framdrift av tiltaket.
Benytter seg av støtteordninger fra f.eks Enova og klimasats og har rutiner og systemer
for å oppfylle kriterier som gir rett til slik støtte.
Gjennomfører miljøvennlige anskaffelser.

Punktene er ikke uttømmende og angir kun enkelte undertema for forvaltningsrevisjonen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vurderer aktuelle områder for forvaltningsrevisjon
og videre at utvalget fatter et vedtak om bestilling i samme sak.
Endelig ressursramme og tidspunkt for levering avklares når RMN legger frem en
prosjektplan.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018

Orkdal kommune
Vedtatt av kommunestyret den 21.12.2016 i sak 100/16

1 Om forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og
at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 1
Dette innebærer et ansvar for kontrollutvalgene, for at følgende oppgaver utføres:
• Regnskapsrevisjon
• Forvaltningsrevisjon
• Selskapskontroll
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og
forutsetninger. Herunder om:
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er
satt på området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer
med offentlige utredningskrav
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.2
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste
politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de
resultater som oppnås.

1.1 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon

Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den
revisjonen som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal
kommunestyret vedta en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det angis
prioriteringer for en gitt periode.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret som kan delegere til
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet
analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte
på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 3
Plan for forvaltningsrevisjon utarbeides for perioden 2017-2018. Kontrollutvalget vil
underveis i perioden eventuelt vurdere om det må gjøres omprioriteringer, eller om
planen må oppdateres.

1

Jf. kommuneloven § 77
Jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd
3
Jf. kontrollutvalgsforskriften § 10
2

1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjonene

Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS(RMN). RMN vil stå for den praktiske
utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med
kommuneloven § 78, forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK
001 Standard for forvaltningsrevisjon vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.
Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen mer konkrete bestillinger av prosjekter,
og følger opp disse overfor revisjonen. Kontrollutvalget gis anledning til å fravike
planen, dersom de finner det nødvendig. I så tilfelle rapporteres det om eventuelle
endringer til kommunestyret.

1.3 Oppfølging og rapportering

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er
kontrollutvalget tillagt ansvar for å rapportere om sitt arbeid til kommunestyret.
Kontrollutvalget legger normalt rapport for det enkelte prosjekt fortløpende frem for
kommunestyret.

2 Områder i planperioden 2017-2018
Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i den
overordnede analysen. Kontrollutvalget ønsker å prioritere 3 prosjekter som legges
frem som innstilling til kommunestyret. Øvrige uprioriterte områder inntas i planen i
tilfelle endringer i risikobildet gjør at et prioritert område blir mindre aktuelt eller et
uprioritert område blir mer aktuelt etter at planen ble vedtatt.
Utdypingene av innretning må ses på som eksempler på muligheter, ikke et
bindende forslag til gjennomføring av prosjektene.

Område
Pleie og omsorg - Kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten

1

Orkdal kommune har som mål å legge til rette for at den enkelte lengst mulig kan
styre eget liv og kommunen har som mål å tilrettelegge for fysisk aktivitet for eldre
og syke.
Spørsmål en eventuell forvaltningsrevisjon ønsker besvart er bl.a.: Hvilke
kvalitetskrav har Orkdal kommune til tjenesten og i hvilken grad etterleves disse?
Hvilket innhold tilbyr Orkdal kommune i hverdagen til brukerne? Kartlegging av
brukerens selv- og medbestemmelsesrett i forbindelse med måltidsservering,
hygiene og døgnrytme. Kartlegging av tilbud og regelmessighet av fysisk aktivitet,
skyssordninger og kulturtilbud. Kvalitet på mat, rom og lokaler. Kartlegge hvilke
rutiner som finnes for gjennomføring av brukermedvirkning, pårørendemedvirkning
og avvikshåndtering. I hvilken grad benyttes resultatene av slike undersøkelser,
tilbakemeldinger og avvik til å forbedre tjenestetilbudet?

Miljø - Klimasatsing i Orkdal kommune.

2

Kommuneplanens samfunnsdel har som overordnet mål at klima- og miljøhensyn
skal ivaretas i all kommunal virksomhet. I planperioden er det relevant å vurdere
om kommunens arbeid er i tråd med gjeldende lov og forskrift og med
kommunens overordnede mål og delmål. Mulige problemstillinger som ønskes
besvart er om enhetene prioriterer mål/delmål og om Orkdal kommune har
etablert målekriterier og funnet fram til datakilder for å måle effekter av
klimatiltakene.

Brukermedvirkning i grunnskolen og barnehagen

3

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og
unge skal få et godt læringsmiljø. Skolen skal legge til rette for samarbeid med
hjemmet og sikre barn og foreldres medvirkning i skolen.
Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker
som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til
å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig
skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir
klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal
elever og foresatte snarest mulig varsles om det. En forvaltningsrevisjon kan bl.a.
se på i hvilken grad blir elevråd, samarbeidsutvalg og foreldreråd blir gitt
muligheten til aktiv og reell medvirkning?

Orkdal kommune som forvaltningsmyndighet og utbygger i byggesaker
Kommunen har omfattende oppgaver som forvaltningsmyndighet, i plan- og
byggesaker etter plan- og bygningsloven, jordloven, skogloven, konsesjonsloven
m.m. Videre er kommunen kulturminnemyndighet, forurensningsmyndighet ved
bygge- og gravearbeider i forurenset grunn og har ansvar for landbruksfaglig
utredning i arealsaker. Hvordan ivareta og fremmer kommunen bærekraftige
nærmiljø og legger til rette for samfunnsutvikling?

Psykososialt læringsmiljø ved skolene i Orkdal kommune

Det arbeides mye og godt med læringsmiljøet i Orkdal og kommunen scorer
gjennomgående godt på de aller fleste indikatorer sammenlignet med
kommunegruppa, fylket og landet uten Oslo. Opplæringsloven stiller krav om at
kommunene skal arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt
miljø ved skolene. Indikatorer på psykososialt læringsmiljø for Orkdal kommune
viser at de ligger på samme nivå som fylket. De aller fleste indikatorer faller fra 7.
til 10. trinn, fallet i Orkdal kommune er det samme som for fylket. Viktig område å
ha kontinuerlig fokus på hvor det alltid er forbedringspotensial.
En forvaltningsrevisjon kan se bl.a.: Hvordan det tverretatlig samarbeid fungerer
mellom bl.a. skolen, PP- og helsesøstertjenesten? I hvilken grad lykkes arbeidet
med å få ned fraværet med de elevene som sliter med høyt fravær? Arbeidet som gjøres
for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing?

Barnehage – Barnehagemyndighet

I 2016 ble det vedtatt noen endringer og tillegg i barnehageloven og til høsten
2017 kommer ny Forskrift om rammeplan for barnehager. Hvordan arbeider
kommunen med å tilpasse seg endringene?
Det oppstilles en rekke krav i lov og forskrift om barnehager til barnehageeier. Har
barnehageeier tilstrekkelig og kompetent fagkompetanse, gode rutiner,
avviksbehandling og systemer m.m.? Hvordan forholder kommunen seg til at
kommunen er både myndighet og eier i tilsynsaker?

Brann- sikkerhet og beredskap

Orkdal er vertskommune for samarbeid for brann- og redningstjenesten.
Kommunen skal sørge for at drift av brannvesenet er forsvarlig og at brannvesenet
ivaretar de forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker
måte. Kommunens internkontroll skal sikre at kravene til brann- og
redningsvesenets forebyggende og beredskapsmessige oppgaver til enhver tid etter
loven og forskriftene blir overholdt. Det ble i et varsel i 2016 gjengitt flere punktet
som kan være kritikkverdige, flere av punktene sammenfaller med de avvik som
ble påpekt i 2013 av DSB. En forvaltningsrevisjon kan være aktuell om de avvik
DSB påpekte i 2013 ikke har blitt lukket og eventuelt om ny avvik avdekker at
kommunens internkontroll ikke sikrer at kravene til enhver tid blir overholdt.

Administrasjon - Sykefravær

En forvaltningsrevisjon kan belyse rådmannens arbeid med å nå målet. Mulige
problemstillinger kan være om eventuelle tiltak virker som forutsatt og om arbeidet
er forankret i hele organisasjonen. Om oppfølgingen av den sykmeldte er i tråd
med regelverket, og om tiltaksplaner blir fulgt opp

3 Rapportering

I tråd med forskrift om revisjon skal revisor rapportere til kontrollutvalget om
resultatene av gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har ansvar for å
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret og legger vanligvis rapportene fra
forvaltningsrevisjon fram for kommunestyret.
Den videre oppfølgingen av rapportene rapporteres løpende til kommunestyret ved
behov, og i en samlet framstilling av kontrollutvalgets arbeid ved slutten av
valgperioden
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Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
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