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Orientering om arbeidet mot mobbing i skole og barnehage
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.03.2019

Saknr
09/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 099
Arkivsaknr
11/223 - 29
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I sitt møte 05.11.18 hadde kommunestyret til behandling tilstandsrapport for barnehager og
grunnskoler i Selbu kommune i 2018. Rapporten viser at resultatet med hensyn til mobbing
ikke er bra nok. Kommunestyret ser med bekymring på dette, og ber i sak 71/2018
rådmannen om å følge opp dette. Kontrollutvalget fikk forelagt kommunestyrevedtaket som
referatsak i møte 05.02.2019.
Kommunen er involvert i flere prosjekter som angår læringsmiljø og psykisk helse.
Rådmannen ved sektorsjef oppvekst kommer i kontrollutvalgsmøtet for å orientere om tiltak
som iverksettes/arbeid som gjøres i kjølvannet av kommunestyrevedtaket.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet viser til rådmannens orientering og tilrår at kontrollutvalget tar rådmannens
redegjørelse til orientering.

Orientering om bruk av tvungen helsehjelp på sykehjem
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.03.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 099
Arkivsaknr
11/223 - 30
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp overfor pasienter på sykehjem ved Selbu
kommune 2017 Helsetilsynet
Tilbakemelding fra kommunen - Tilsyn med Selbu kommune som barnehagemyndighet
Avslutning-av-tilsyn-Pasient-og-brukerrettighetsloven-Kap-4A-bruk-av-tvang-og-maktoverfor-eldre-på-sykehjem
Saksutredning
Fylkesmannen hadde tilsyn med bruk av tvungen helsehjelp etter pasient- og
brukerrettighetsloven kap 4A ved sykehjem i Selbu kommune høsten 2017. Rapport fra
tilsynet følger vedlagt.
Ved tilsynet ble det undersøkt om:
·
·
·

Kommunen sikrer at motstand mot helsehjelpen hos pasienter identifiseres og at
pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
Kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
gjennomføres
Kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Fylkesmannen konkluderte etter tilsynet med at Selbu sykehjem ved sin styring og ledelse
ikke sikrer at reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A blir fulgt.
I januar 2018 sendte Selbu kommune en redegjørelse til Fylkesmannen. Fylkesmannen
avsluttet tilsynet på bakgrunn av denne redegjørelsen, da det framkom at kommunen var i
gang med å innføre nye prosedyrer på området, og at ny praksis var i ferd med å bli
innarbeidet.
Rådmann kommer i kontrollutvalgsmøtet og orienterer om arbeidet med å etablere praksis
for å etterleve regelverket.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet viser til rådmannens orientering og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen
til orientering.
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Sammendrag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med tvungen helsehjelp etter
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter i sykehjem i Selbu
kommune den 03.10.2017. Denne rapporten beskriver de funn som ble påpekt innen
de reviderte områdene.
Tilsynet var innrettet mot helsehjelp som skal hjemles i pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A og var avgrenset til å omfatte pasienter i
sykehjemmet. Tilsynet undersøkte om:
• Kommunen sikrer at motstand mot helsehjelpen hos pasienter identifiseres og
at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
• Kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
gjennomføres.
• Kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.
Følgende lovbrudd ble avdekket under tilsynet:
Selbu sykehjem sikrer ikke ved sin styring og ledelse at reglene i pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A blir fulgt.
Dato: 09.11.2017
Siri Ramberg Stav
revisjonsleder
Cecilie Rønning Melø
revisor

1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Selbu kommune i perioden
08.06.2017 – 03.10.2017. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte
tilsynsvirksomhet i inneværende år.
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Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter
lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2. Tilsynsmyndigheten har
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 og helsepersonelloven § 30 hjemmel for å
bli forelagt de opplysninger tilsynet finner nødvendig, selv om opplysningene er
underlagt taushetsplikt.
Dette tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. En systemrevisjon
gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.
Formålet er å undersøke om virksomheten gjennom sitt styringssystem sikrer at
lovens krav blir fulgt. Det betyr at ikke enhver lovstridig hendelse som eventuelt
avdekkes under tilsynet vil medføre et lovbrudd på virksomhetsnivå. Det sentrale er
om virksomheten har rutiner for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere sin
praksis, slik at virksomheten unngår hendelser som er i strid med lovens krav.
Revisjonen omfattet i dette tilfellet undersøkelse om:
Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av
lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.
Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres.
Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.
Fylkesmannen presiserer at denne rapporten beskriver de faktiske forhold som er avdekket
under revisjonen, og den gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens
arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Selbu kommune har ett sykehjem. Sykehjemmet består av til samme tre avdelinger;
BRA-avdelingen, enhet for demente og langtidsavdelingen. I tillegg er nattpatruljen
organisert under sykehjemmet. Langtidsavdelingen har 25 plasser, korttidsavdelingen
har 16 plasser og enhet for demente har 8 plasser. Under tilsynet var det beskrevet at
det var pasienter innlagt på korttidsavdelingen som ventet på ledig langtidsplass.
Tjenesteleder på sykehjemmet er organisert under sektorsjef for helse og omsorg,
som igjen er direkte underlagt rådmannen. Tjenesteleder på sykehjemmet er
ansvarlig for alle avdelingene på sykehjemmet, samt nattpatruljen. Tjenesteleder har
økonomiansvar, og i tillegg personalansvar for ca. 80 ansatte.
Det er nylig opprettet stillinger som fagsykepleiere og driftskoordinator som et
prosjekt. Det er meningen at fagsykepleier skal ha en nøkkelrolle når det gjelder
kunnskap om regelverket etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, samt
når vedtak skal fattes.
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Det er to sykehjemsleger tilknyttet sykehjemmet. Disse har 20% stilling hver, det vil di
40% stilling til sammen. Den ene av legene har hovedansvaret for korttidsavdelingen
og enhet for demente og er til stede på tirsdager, som er visittdag, samt også innom
på torsdager. Den av legene som har langtidsavdelingen er til stede på tirsdager.
Begge legene er i tillegg tilgjengelig på telefon og kan tilkalles ved behov. Legene har
kontor i samme bygg som sykehjemmet. Legene vikarierer for hverandre ved fravær
og kjenner generelt langtidspasientene og pasientene på sykehjemmet godt.

3. Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:
Revisjonsvarsel ble utsendt 08.06.2017.
Tilsynet ble gjennomført som et endagstilsyn, slik at åpningsmøtet og sluttmøte ble
avholdt 03.10.2017
3.1 Dokumentunderlag:
Virksomhetens egen dokumentasjon tilsendt i forkant av revisjonen, mottatt her den
31.08.2017:
• Overordnet organisasjonskart og oversikt over sektor HS.
• Funksjonsbeskrivelse for fagsykepleiere, koordinator og ansvarsvakt.
• Redegjørelse for sykehjemmet antall plasser og bruken av plassene.
• Vaktplan på samtlige avdelinger
• Opplysninger om journalsystem (Profil) og vedtak.
• Opplæringstiltak, ansatte som har hatt opplæring, inkludert
internundervisning.
• Avviksmeldinger.
• Diverse e-post korrespondanse mellom revisjonsleder og virksomhetsleder i
forbindelse med planleggingen av selve tilsynsdagen
• Intervju/samtaler med 6 ansatte den 03.10.2017
• Gjennomgang av 10 pasientjournaler i Profil den 03.10.2017.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet er avgrenset til helsehjelp som ytes pasienter under opphold i sykehjem. På
Selbu sykehjem var det hovedsakelig ansatte ved demensavdelingen som ble
intervjuet. Dette i tillegg til sykehjemslege og tjenesteleder institusjon og nattpatrulje
og leder for sektor helse og sosial.
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Tilsynet skal undersøke om virksomheten følger kravene som lovverket setter på
følgende områder:
• Kommunen sikrer at motstand mot helsehjelpen hos pasienter identifiseres og
at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
• Kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
gjennomføres.
• Kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

5. Funn
Det ble avdekket følgende lovbrudd under tilsynet:
Selbu kommune sikrer ikke ved sin styring og ledelse at reglene i pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A blir fulgt.
Tilsynet bygger på følgende observasjoner:
5.1 Opplæring:
Kommunen har gjennomført intern opplæring i pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 4A i 2012. Det er utarbeidet en oversikt over gjennomførte kurs og det er
planlagt fagdager i oktober/november 2017. Sykehjemmets ledelse har planlagt at
tvang skal være tema på personalmøter. Dette er hittil ikke blitt gjennomført. Det
beskrives under intervju at refleksjoner knyttet til behovet for bruk av tvang ikke blir
utført regelmessig eller systematisk.
5.2 Identifisering av motstand:
Under intervju fremkom det at det gjøres etiske refleksjoner blant de ansatte i
hverdagen. Imidlertid var det ikke beskrevet at det var satt av tid til å reflektere
omkring det daglige arbeidet, herunder å reflektere omkring situasjoner hvor
pasienter i ulike sammenhenger ikke ønsket å motta helsehjelp.
Det fremkom i intervju at det var opp til den enkelte å fange opp
motstandssituasjoner, og vurdere om adferden er motstand eller ikke. Ved
journalgjennomgang fremkommer det flere eksempler på situasjoner som tyder på
motstand, men motstandssituasjonen er ikke tydelig dokumentert eller definert.
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Under intervju og journalgjennomgang fremkommer det eksempler på
motstandssituasjoner, hvor det ikke er utarbeidet tvangsvedtak. Det ble beskrevet
pasient som sto ved utgangsdøra og prøvde å komme seg ut. Videre var det
beskrevet situasjoner der pleierne måtte holde hendene til en pasient under stell.
Dette var beskrevet for tre av de 8 pasientene på demensavdelingen.
Sykehjemmet har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for å konferere tilsynslege dersom
pasientene ikke ønsket å ta foreskrevne medisiner. De beskrevne tilfellene dreide seg
ikke kom vitale medisiner.
Sykehjemmet har ikke utarbeidet skriftlige rutiner og omforent praksis for hvordan
motstandssituasjoner skal meldes videre og det er ikke utarbeidet rutine som
beskriver hvem som har ansvaret for å fatte tvangsvedtak.
5.3 Vurdering av samtykkekompetanse
Sykehjemmet har ikke utarbeidet rutiner som beskriver hvem som skal vurdere
samtykkekompetansen hos pasienter innlagt i sykehjemmet. Det er ikke beskrevet
når pasientens samtykkekompetanse skal vurderes, og det er heller ikke utarbeidet
rutiner for hvordan samtykkekompetansevurderingen skal gjøres.
Under journalgjennomgang fant tilsynet ingen eksempler på
samtykkekompetansevurderinger.
5.4 Tillitsskapende tiltak
Under intervju fikk tilsynet flere eksempler på tillitsskapende tiltak: Musikk under
stell, bytte av pleier om situasjonen låste seg, og man kunne utsette å gi helsehjelpen
til pasienten ble roligere. Det ble beskrevet som å finne de «gylne øyeblikkene».
Det ble beskrevet eksempel på pasient som fikk økt opp ressursen til 1:1 bemanning.
Selv om man satte inn ressurser ved behov, ble det beskrevet en travel hverdag hvor
bruk av tvang kan være utfordrende. Personalet har meldt inn til ledelsen et behov
for å få i gang refleksjonsgrupper, uten at dette foreløpig er etablert i avdelingen.
5.5 Helsefaglige vurderinger
Det er ikke utarbeidet rutiner som beskriver hvem som skal vurdere om helsehjelpen
er påkrevd eller ikke. Eksempelvis var det ikke beskrevet i journal (eks.
hudstatus/eksem/sår el.) som vil være relevant for å vurdere hvor lenge en pasient
kan gå med avføring i bleien før det er nødvendig å skifte. Tilsynet fikk også opplyst at
det er eksempler på at medisiner har blitt seponert, fordi pasienten ikke ønsket å ta
dem, uten at det ble konferert med lege. Videre er det beskrevet situasjoner hvor
pasienter er blitt dusjet mot sin vilje, uten at det gjenfinnes dokumentasjon på
hvorfor dette er nødvendig.
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6. Rettslig grunnlag
6.1 Regelverket for tilsynet bygger på:
• Helse- og omsorgstjenesteloven (av 24. juni 2011 nr. 30).
• Pasient- og brukerrettighetsloven (av 2. juli 1999 nr. 63).
• Helsepersonelloven (av 2. juli 1999 nr. 64).
• Forskrift om ledelse av kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (av 28.
oktober 2016 nr. 1250).
6.2 Nærmere om tvangsregelverket:
Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er tosidig. Reglene skal
for det første sikre at det ytes helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade for
pasienter uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. I tillegg skal
det forebygge og begrense bruk av tvang gjennom strenge vilkår for å yte helsehjelp
og krav til saksbehandling.
Tvungen helsehjelp er et særskilt risikoområde. Uriktige avgjørelser gir alvorlige
konsekvenser for den enkelte pasient, enten ved at det utøves ulovlig tvang eller
pasienter med manglende samtykkekompetanse og som viser motstand ikke vil få
den nødvendige helsehjelpen. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil reduseres jo
mer forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.
Tilsynet har spesielt undersøkt følgende områder:
• Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelpen hos pasienter
identifiseres og samtykkekompetanse blir vurdert.
Det er først når en pasient mangler samtykkekompetanse at helsepersonell kan ta
avgjørelsen på vegne av pasienten jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1 og § 4-6.
Dersom en pasient som mangler samtykkekompetanse også viser motstand mot
helsehjelpen, må helsehjelpen vurderes etter vilkårene i pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A.
• Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
gjennomføres.
Selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen og mangler samtykkekompetanse, kan
ikke tvungen helsehjelp gjennomføres med mindre det er fattet vedtak hvor det
fremgår at vilkårene i § 4A-3 er oppfylt. Først må tillitsskapende tiltak forsøkes jf. §
4A-3 første ledd.
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• Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.
Dersom tillitsskapende tiltak ikke fører frem må de øvrige vilkårene være oppfylt før
tvungen helsehjelp kan iverksettes. Vilkårene er i hovedsak knyttet til helsefaglige
vurderinger, og omfatter helsepersonellets vurderinger av om
• Unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade
• Helsehjelpen anses som nødvendig
• Tiltakene som er tenkt benyttet står i forhold til behovet for helsehjelp
Det foretas en helhetsvurdering av om helsehjelpen fremtrer som den klart beste
løsningen for pasienten.

7. Vurdering av virksomhetens styringssystem
Helsetjenesten skal gjennom kravet til internkontroll sikre etterlevelse av
bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Forskrift om ledelse
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten knesetter virksomhetens plikt til å
iverksette tiltak som reduserer risikoen for lovbrudd både ved planlegging,
gjennomføring, evaluering og korrigering av tjenesten.
Bruken av avvikssystem kan være en måte for ledelsen å skaffe oversikt over blant
annet motstandssituasjoner/tvangsbruk ved sykehjemmet. Selbu kommune har et
elektronisk avvikssystem hvor det i perioden fra oktober 2015 er registrert til
sammen 16 avvik som omhandler tema hvor pasient har hatt en adferd som i ulik
grad har vært utfordrende for den ansatte som har meldt avviket. Imidlertid har ikke
Fylkesmannen blitt forelagt dokumentasjon på hvordan de ulike avvikene er blitt fulgt
opp. Men det er på det rene at ingen av de meldte avvikene har endt med at det har
blitt fattet vedtak om tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Selv
om det ikke er sikkert at det var grunnlag for å fatte vedtak i de meldte situasjonene,
bør det likevel gjenfinnes dokumentasjon for at dette har blitt vurdert. Dette er derfor
etter Fylkesmannens vurdering en svakhet i avvikssystemet i Selbu kommune.
Gjennomgangen av 10 pasientjournaler viser flere eksempler på beskrivelser av
pasienter som har vært urolige, at man har måttet være flere pleiere til stede under
stell, at man har måttet holde pasientens hender under stell. Fylkesmannen fant i
disse tilfellene imidlertid ikke noen vurdering av om dette var oppfattet som en
motstandssituasjon i regelverkets forstand, og man gjenfant heller ikke at
situasjonene var blitt bragt videre for vurdering av om det var behov for å fatte
tvangsvedtak.

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/sor-trondelag/2017/selbu-kommun... 27.02.2019

Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp overfor pasienter på sykehjem ved Selbu ko... Page 9 of 11

Videre vil opplæring av de ansatte i regelverket være ytterligere en faktor som kan
redusere risikoen for lovbrudd. I Selbu kommune var det gjennomført en opplæring i
forbindelse med at regelverket ble innført, det vil si i 2009, samt på nytt i 2012. En
annen faktor som kan redusere risikoen for lovbrudd er en tydelig avklaring av
ansvarsforhold. Ved Selbu sykehjem er det ikke utarbeidet interne rutiner som
beskriver hvem som har ansvaret for å melde fra om motstandssituasjoner, hvem
som skal vurdere pasientens samtykkekompetanse og når dette skal gjøres, og hvem
som har ansvaret for å fatte vedtak i de tilfeller det er aktuelt. Det at det er såpass
lenge siden opplæring er gitt, sammenholdt med at man ikke har etablert interne
rutiner for hvordan man skal gå frem for å fatte tvangsvedtak, er en faktor som etter
Fylkesmannens vurdering øker risikoen for brudd på pasient –og
brukerrettighetsloven kapittel 4A.
Refleksjon blant de ansatte i det daglige er en ytterligere faktor som kan redusere
risiko for lovbrudd. Under intervju med ansatte ved sykehjemmet får Fylkesmannen
et inntrykk av at de ansatte er flinke til å reflektere seg imellom i hverdagen,
vedrørende situasjoner som omhandler bruk av tvang og hvor grensen for tvang går.
Imidlertid ligger det en svikt i styringssystemet ved at denne typen refleksjoner ikke
er satt i system. Motstandssituasjoner blir dermed ikke fulgt opp videre med
tvangsvedtak når det er behov for det.
Oppsummert er det Fylkesmannens vurdering at Selbu kommune ikke har satt inn
tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen for brudd på reglene i pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A. Fylkesmannen vil derfor be Selbu kommune om en
plan med tiltak for hvordan de fremover skal redusere risikoen for lovbrudd, slik at
loven blir etterlevd.

8. Deltakere ved tilsynet
I tabellen som vedlegg til denne tilsynsrapporten er det gitt en oversikt over
deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.
Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Inger Williams, stedfortredende fylkeslege, revisor
Cecilie Rønning Melø, jurist, revisor
Iakha Toivonen, observatør
Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver, revisjonsleder

Vedlegg:
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Navn

Funksjon / stilling

Anne Carlsen

rådgiver h/s

x

x

Marit Hårstad

koordinator

x

x

Nina Kjøsnes

systemansvarlig
fagsystem

Luisa Gomez

Åpningsmøte

x

Guldseth

tilsynslege

Kari Kjøsnes

sykepleier

Bente Kleven

fagleder/spes. spl

x

Jorid Fuglem

fagsykepleier

x

Anne Kari

fagsykepleier

x

x

x

x

x

x

Skotnes

tjenesteleder

Stavrum Larsen

institusjon og natt

Ragnhild

sektorsjef helse og

Wesche Kvål

sosial

Gunnar Melhus

tilsynslege

Hamad Mykktar

turnuslege

Åsmund

legestudent

Okervik Oltedal

x

x

Nergård

Håvard

Sluttmøte

x

hjelpepleier

Ove Borelly

Intervju

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Selbu kommune
Sektor oppvekst

Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Att. Liv Selfjord

Deres ref:

Vår ref: (må oppgis ved svar)
2016/309-12/A10/ELISKR Dok:5153/2018

Dato:
21.03.2018

Notat etter avtale med fylkesmannen
Etter avtale med fylkesmannen i møte på Selbu rådhus 08.03.18, sender vi her et kort notat
knyttet til punkt 4. Barnehagemyndighetens ansvar for å påse opplysningsplikten til barnevernet,
i tilsynsrapport fra fylkesmannen av 10.04.2017
For å rette brudd på regelverket vil Selbu kommune som barnehagemyndighet gjøre følgende:
1. Gjennomføre veiledningsmøte med styrerne i barnehagene der barnehagelovens § 22 brytes
ned og forståelsen diskuteres og sikres blant styrerne. Her vil det være fokus på skille mellom
«dårlig magefølelse» og mistanke om at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger
andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når barn har vist vedvarende alvorlige
atferdsvansker. Et slikt veiledningsmøte vil gjennomføres i løpet av vårhalvåret 2018.
2. Beredskapsplanen for barnehagene i Selbu må revideres. Punkt 5.11 Mistanke om aktiv /
passiv mishandling (gjelder også seksuelle overgrep) revideres slik at det er i tråd med
barnehagelovens § 22 og gjeldende taushetsplikt.
3. Opplysningsplikten skal være tema i Styringsdialogene som sektor har med enhetene hvert år,
for å sikre forståelsen. Der deltar styrere sammen med pedagogiske ledere i barnehagen.
4. Vi har gjort en avtale med barnevernstjenesten i Værnesregionen, der kontaktperson for
barnehagene i Selbu har sagt seg villig til å stille opp på personalmøter i barnehagene høsten
2018 der §22 vil være tema.
Med hilsen
Geir Håvard Mebust
Sektorsjef oppvekst

Elin Skrødal
pedagogisk konsulent

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

Postadresse
Gjelbakken 15, 7580 Selbu
E-post
postmottak@selbu.kommune.no

Besøksadresse
Gjelbakken 15
www.selbu.kommune.no

Telefon
73816700
Telefaks
73816730

Bank
4285 07 00103
Org.nr
971 197 609

Saksnr. 2016/309-12
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Selbu kommune
v/ sektorsjef helse og sosial
Ragnhild Weshe Kvål
Gjelbakken 15
7580 SELBU

Vår dato:
26.01.2018

Vår ref.:
2018/1957

Deres dato:

Deres ref.:

Avslutning av tilsyn- Pasient- og brukerrettighetsloven Kap 4A- bruk av
tvang og makt overfor eldre på sykehjem
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte høsten 2017 tilsyn med Selbu kommune. Tema
var Pasient- og brukerrettighetsloven Kap 4 om tvang og makt overfor eldre på sykehjem.
Fylkesmannen i Trøndelag mottok den 24. januar 2018 en redegjørelse fra kommunen.
Kommunen er nå godt i gang med å innføre nye prosedyrer på området, og ny praksis er i
ferd med å bli innarbeidet.
Med bakgrunn i kommunens redegjørelse beslutter Fylkesmannen å avslutte tilsynet.
Kommunen har lagt ned et godt arbeid for å sikre at pasient- og brukerrettighetslovens regler
om tvang og makt blir etterlevd i tjenesten.
Fylkesmannen takker for samarbeidet og ønsker kommunen videre lykke til med å innføre
praksis som etterlever regelverket på området.

Med hilsen

Øyvind Alexandersen (e.f.)

Siri Ramberg Stav

Assisterende fylkeslege
Helse- og omsorgsavdelingen

seniorrådgiver
Helse- og omsorgsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Siri Ramberg Stav
Telefon:
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Virksomhetsbesøk 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.03.2019

Saknr
11/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/106 - 28
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
Vedlegg
Enheter Selbu kommune
Eierskap Selbu kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget hadde sak om virksomhetsbesøk 2019 til behandling i møte 05.02.19.
Utvalget vedtok å utsette saken til neste møte. På bakgrunn av dette legges saken fram for
utvalget på nytt.
Kontrollutvalget har ansvar for løpende kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget har i tillegg
ansvar for å følge opp kommunens eierskap. For å bli kjent med ulike sider av kommunen
kan utvalget velge å legge enkelte av sine møter til kommunens virksomheter, eller til
bedrifter som kommunen har eierandeler i (se vedlegg). Disse møtene vil kunne kombineres
med orientering om virksomheten fra ledelsen. Utvalget kan se orienteringene i
sammenheng med forestående bestillinger av selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget har møtestart på ettermiddagen. Det blir nødvendig med tidligere møtestart
dersom utvalget ønsker å dra på virksomhetsbesøk, av hensyn til arbeidstiden til de ansatte
ved virksomheten.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar stilling til hvilke virksomheter/enheter
det eventuelt ønsker å besøke i løpet av 2019.

Enheter Selbu kommune

Eierskap Selbu kommune (L)(36295)
Overordnet analyse for selskapskontroll - oversikt over eierskap
Selbu kommune
Orgnr
Eierandel

Navn

Type

971579307
0,00%

Gimle BA

BA

976069382
4,00%

Havernesset Eiendom AS

AS

971217391
4,70%

Innherred Renovasjon IKS

IKS

971375965
1,67%

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

866818452
0,30%

Kommunekraft AS

AS

988799475
1,00%

Konsek Trøndelag IKS

IKS

916484496
1,30%

Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

944679286

Norbit EMS AS

AS
Side 1
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2,33%
917393222
0,40%

Norservice Eiendom AS

AS

988067075
0,23%

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

977036283
3,60%

Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

980498646
100,00%

Selbu Energiverk AS

AS

912211878
24,04%

Selbu Vekst AS

AS

950351012
14,39%

Selbuskogen skisenter AS

AS

926257145
100,00%

Selbu-Trykk AS

AS

963918526
44,17%

Sifa AS

AS

984463855
33,33%

Siva Selbu eiendom AS

AS

980417824
1,58%

TrønderEnergi AS

AS

985799504
4,60%

Tydal skisenter AS

AS
Side 2
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995839865
1,15%

Usma Kraft AS

AS

963928114
38,66%

Årsøya Fritidspark AS

AS
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Årsmelding 2018 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.03.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
11/113 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen legges frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Vedlegg
Årsmelding 2018 for kontrollutvalget
Saksutredning
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget
betydelig ansvar og det er viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider
kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende saken til kommunestyret
og innstille på at årsmeldingen tas til orientering.

Kontrollutvalgets
årsmelding 2018
Selbu kommune

Årsmelding 2018
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Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

1.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget skal ha sekretærbistand
i sitt arbeid og kommunestyret skal i henhold til kommuneloven sørge for dette.

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2018

Medlemmer

Varamedlemmer

Arild Øien
Elin Wiggen Dahl

Leder (H)
(H)

1.Harald Vada (H)
2.Ola Fuglem (H)
3.Olav Sigmund Guldseth (H)

Torbjørn Olsen
Harald Voldseth

Nestleder (AP/SV)
(AP/SV)

1.Aase Uthus (AP/SV)
2.Gustav Fossum (AP/SV)
3.Mimmi Solem (AP/SV)

Jarle Aftret

(FL:V/KrF/Sp)

1.Per Nordland (FL:V/KrF/Sp)
2.Mikal Kulset (FL:V/KrF/Sp)

Utvalgets størrelse, sammensetning og representasjon i kommunestyret er i henhold
Retningslinjene for kontrollutvalget i Selbu kommune. Kommuneloven krever at minst ett av
medlemmene skal utgå fra kommunestyret. Etter nyvalget i 2017 er ikke sammensetningen i
tråd med Likestillingslovens § 21, da det er 4 menn og 1 kvinne. Det er i praksis lagt vekt på
kravene til likestilling må oppfylles ved ordinære valg, så kravene til minst 40 % av hvert
kjønn må innfris ved neste kommunevalg.

1.2

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret1. Retningslinjene er publisert på
utvalgets nettside: www.konsek.no/kontrollutvalg/selbu/

1.3

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ og utvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i
kommunelovens § 77, og i forskrift om kontrollutvalg av 15.06.2004. Kommunestyret kan
konkret be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets
hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget
skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:
Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følge og rapportere resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjekter til
kommunestyret.
1

Se Kommunestyret 26.06.06, sak 47/2006. Revidert i sak 44/11 den 20.09.2011
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EIerskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
Innen disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av kommunestyret,
for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir
fulgt opp. I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret, ta
opp forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og
forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.

1.4

Kontrollutvalgets ressurser

1.4.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, selskapet har 36 eiere.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

1.4.2 Revisjon
Selbu kommune er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon
Midt-Norge IKS.

1.4.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en god nok aktivitet. Kontrollutvalget
er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalget har som i tidligere år holdt seg innenfor
gjeldende budsjettrammer.
Kontrollutvalgets regnskap

Artsgruppe Tekst
000 – 099 Godtgjørelser og sosiale utgifter
100 – 499 Driftsutgifter, kurs og reiser
SUM DRIFTSUTGIFTER

Budsjett
2018
64 000
65 000
129 000

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester

Art
375

Tekst
Sekretariat og revisjon
SUM DRIFTSUTGIFTER

Budsjett
2018
981 000
981 000
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1.5

Møter

Kontrollutvalget i Selbu kommune har i 2018 avholdt 5 møter og behandlet 36 saker.
Innkallinger og protokoller fra kontrollutvalgets møter legges tilgjengelig på lesebrett også for
kommunestyret. Protokoller oversendes kommunestyret som trykt referatsak.
Kommunestyret får dermed løpende oversikt over virksomheten til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget legger vekt på å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse.
Kontrollutvalget har som øvrige politiske utvalg åpne møter som annonseres, men det har
ikke vært tilhørere på møter i 2018. Rådmannen og andre fra administrasjonen har på
forespørsel deltatt i møter og gitt kontrollutvalget gode svar og tilbakemeldinger.

1.6

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide
med gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus
som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Eksempler på områder som har vært berørt i møter i 2018, utenom de faste ordinære saker
knyttet til lovpålagte oppgaver:
- Orientering fra rådmann om forebygging av trakassering
- Orientering fra rådmann om nye personvernregler
- Orientering fra rådmann om nødnett
- Orientering fra rådmann om kriseberedskap
- Orientering fra rådmann om oppfølging av pålegg fra Arkivverket
- Rapport fra fylkesmannen om tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven § 6
Deltagelse i ulike fora
Alle medlemmer i kontrollutvalget er invitert til bl.a. samlinger i regi av Konsek, Norges
kommunerevisorforbund (NKRF) og Forum for kontroll og tilsyn (FKT). For å holde seg
oppdatert om informasjon som er aktuell for utvalgets oppgaveløsing deltar medlemmene på
konferanser og samlinger, når det vurderes som relevant, og mulig, innenfor gitte
økonomiske rammer.

2.

Lovpålagte oppgaver

2.1

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til kommunens årsregnskap. Uttalelsen vedlegges
regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen før de gir sin
innstilling til kommunestyret. Informasjon fra oppdragsansvarlig revisor og rådmannen er
sterkt vektlagt, slik at kontrollutvalget gis relevant og nødvendig kunnskap for å avgi
uttalelsen. Det er i tillegg etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor om
planlegging og status i arbeidet med regnskapsrevisjon.
Kommunen har de senere år bedret rutiner for avleggelse av regnskap og årsberetninger.
Videre har presentasjonen av hovedinnholdet i regnskapet, samt årsmeldingen for
kommunen utviklet seg positivt, slik at brukerne ikke trenger å være regnskapskyndige for å
forstå regnskapet.
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2017 slik det ble
avlagt. Utvalget bemerket i sin uttalelse budsjettavviket i kommunens regnskap.
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2.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
Rapport fra forvaltningsrevisjon om kommunens oppfølging av tjenester innen psykisk helse
og rus ble behandlet i kontrollutvalget 20.03.18, sak 09/18, og i kommunestyret 16.04.18,
sak 29/2018. Videre har kontrollutvalget og kommunestyret fått sak om rådmannens
oppfølging av revisjonsrapport fra 2017, knyttet til eiendomsforvaltning i Selbu kommune.
Kommunestyret vedtok i møte 05.11.18, sak 73/2018, at det anser saken som avsluttet.
Kommunestyret forutsatte imidlertid at en prioriteringsliste over vedlikeholdsbehov ved
kommunens bygningsmasse, samt en oversikt over hvilken bygningsmasse det kan være
aktuelt å selge, blir årlig forelagt formannskap og hovedutvalg samfunnsutvikling.

2.3

Selskapskontroll

En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir
ivaretatt, er at formål og strategier er tilstrekkelig klarlagt fra kommunen sin side. Overordnet
eierstrategi kom på plass i 2011 og revidert i 2016. Kommunestyret har fått på plass
eierskapsmeldinger for de viktigste selskapene. For disse rapporteres det årlig til
kommunestyret.
Kontrollutvalget vedtok i møte 30.01.18, sak 04/18, å delta i en selskapskontroll av Innherred
Renovasjon IKS sammen med 8 andre eierkommuner. Dette er i tråd med gjeldende plan for
selskapskontroll for 2017-2018 som kommunestyret har vedtatt. Rapport fra
selskapskontrollen er ferdigstilt og legges fram for kommunestyret til endelig behandlig i
løpet av våren 2019.

2.4

Granskinger eller undersøkelser

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som
kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kommunens ressurser. Det har ikke vært gjennomført slike granskinger eller undersøkelser i
2018.

2.5

Påseansvar overfor revisor

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. For å følge opp ansvaret
slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med
revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For regnskapsrevisjon
orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter. Når det gjelder
forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse.
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3.

Avslutning

I tillegg til en oppsummering av årets virksomhet anser kontrollutvalget årsmeldingen som et
dokument for å informere om utvalget og dets virksomhet. Kontrollutvalgets saker ligger
åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/kontrollutvalg/Selbu. Dokumentene
gjøres også tilgjengelig på lesebrett til kommunestyrets medlemmer, samtidig med utsending
til kontrollutvalget.
Målet om å være uavhengig i sitt arbeid anser kontrollutvalget at det har ivaretatt på en god
måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak. Sakene
som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å være politiske omkamper eller ha
partipolitiske agendaer.
Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget håper
fjorårets virksomhet har bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for
samarbeidet.

Selbu 19.mars 2019
Kontrollutvalget
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget utarbeider ikke høringsuttalelse til forslag til ny kontrollutvalgs- og
revisjonsforskrift på vegne av Selbu kommune.
Vedlegg
Høringsnotat kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften
Saksutredning
Den nye kommuneloven har gjort det nødvendig å gjennomgå forskriftene som er hjemlet i
dagens kommunelov med sikte på å revidere dem i samsvar med ny lov. Forslag til ny
kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift er ute til høring i disse dager, og kommunene kan
komme med uttalelse/merknader. Høringsfrist til kommunal- og
moderniseringsdepartementet er 2.mai 2019. I sitt møte 05.02.19 ba kontrollutvalget om å få
presentert hovedessensen i den nye forskriften i neste møte.
I det alt vesentlige er forslag til ny forskrift en videreføring av gjeldende rett. Det
kommenteres i høringsutkastet at det ikke vil være behov for at kommunene bruker ressurser
av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften. Forslaget medfører ikke økonomiske
eller administrative konsekvenser av betydning for kommunene.
Høringsforslaget har en del språklige presiseringer/justeringer som ikke endrer
meningsinnholdet i dagens forskriftstekst. Mye er videreføring av gjeldende rett, noe er
opprydding. Forskrifter skal for eksempel ikke gjenta lovbestemmelser, og mange av dagens
bestemmelser er derfor tatt ut i høringsforslaget. Enkelte justeringer er gjort for gi et mer
oversiktlig regelverk visuelt sett (mer lesbart).
Når det gjelder korrigeringer av innholdsmessig karakter: Departementet ønsker å løfte fram
kontrollutvalgets overordnede oppgave om å holde seg løpende orientert om
revisjonsarbeidet i forslag til ny § 2 første ledd. I § 2 ønsker departementet å tilføye
årsberetning i bestemmelsen som omhandler kontrollutvalgets påse-ansvar når det gjelder
kommunens regnskaper. Departementet foreslår å fjerne god kommunal revisjonsforskrift fra
oppramsing over hva kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisjonen utføres i samsvar
med, fordi det etter kommuneloven § 24-2 andre ledd er klart at god kommunal
regnskapsskikk gjelder (og dermed overflødig å nevne i forskriftsbestemmelsen).
I § 2 første ledd bokstav c er det tatt inn en ny bestemmelse. Kontrollutvalget skal påse at
regnskapsrevisjonen blir utført av revisor som oppfyller kvalifikasjonskrav i kap 2 og kravene
til uavhengighet i kap 3. Departementet er av den oppfatning at dette er en så viktig del av
kontrollutvalgets kontroll med revisjonen at denne påse-plikten bør klart forskriftsfestes.
Etter forslaget § 2 skal kontrollutvalget påse at nærmere bestemte forhold som revisor
påpeker blir rettet opp eller fulgt opp. Dette er en utvidelse av gjeldende bestemmelse.
Departementet foreslår at kontrollutvalget skal rapportere om slike forhold som ikke er blitt
rettet opp eller fulgt opp.
Departementet er opptatt av kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret om
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Departementet foreslår en bestemmelse

vedrørende dette, fordi det er ulik praksis i kommunene i dag når det gjelder hvorvidt
resultater fra slikt arbeid rapporteres til kommunestyret. Departementet er også opptatt av
vedtaksoppfølging. Høringsforslaget innebærer ellers endringer av mindre betydning.
Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres til å gjøre seg litt kjent med det øvrige innholdet i
høringsforslaget.
Dersom kontrollutvalget på vegne av Selbu kommune ønsker å komme med
uttalelse/merknader til forskriften, må disse via kommunestyrebehandling før de oversendes
til departementet. Kommunestyret har møte 8.april. Det er dermed tid til å få en
vurdering/forankring av eventuelle merknader i kommunestyret innen høringsfristen. Konsek
Trøndelag IKS skal utarbeide uttalelse til høringsforslaget, og eierkommunenes interesser vil
således være ivaretatt. Det er grunn til å anta at Konsek sin uttalelse i stor grad vil samsvare
med en uttalelse fra kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det er sekretariatets vurdering at eierkommunenes interesser er ivaretatt gjennom Konsek
Trøndelag IKS sin uttalelse til høringsforslaget, da selskapet jobber på vegne av
eierkommunene. Det er bemerket i høringsnotatet at det ikke anses som nødvendig at
kommunene bruker ressurser av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften, da den i
begrenset grad innebærer regler som pålegger kommunene nye oppgaver eller plikter. På
bakgrunn av dette anser sekretariatet det som unødvendig at kontrollutvalget utarbeider
egen høringsuttalelse/egne merknader til høringsforslaget på vegne av Selbu kommune.

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

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

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

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

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

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

3.2 Departementets forslag
3.2.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Departementet foreslår å videreføre kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd, som handler
om saker om ansettelse osv. av ansvarlig revisor og saker om ansettelse osv. av revisjonens
øvrige personale, se forslag til § 7. Departementet foreslår likevel å erstatte uttrykket
"ansvarlig revisor" med "revisjonens leder". Etter hva departementet erfarer kan det herske
noe uklarhet om uttrykket "ansvarlig revisor". Departementet vil slå fast at det er lederen av
revisjonen som er omfattet av forslaget til § 7. Dette er altså den samme personen som
kommunestyret skal velge i medhold av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd.
Kommunestyret velger altså lederen av revisjonen. Når det gjelder utpeking av
oppdragsansvarlige revisorer for det enkelte oppdrag, har kommunestyret ingen rolle i dette.
Siden det allerede følger av loven at det er kommunestyret som ansetter revisor (altså
revisjonens leder) på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, synes det å være prinsipielt
riktig at den samme framgangsmåten benyttes også ved suspensjon, oppsigelse og avskjed.
Dette er alvorlige arbeidsrettslige virkemidler hvor det er viktig at kontrollutvalget får mulighet
til å innstille, og hvor det er kommunestyret som har myndigheten til å treffe beslutningen.
Når det gjelder revisjonens øvrige personale, vil det være argumenter som taler for å
videreføre dagens ordning hvor det er kontrollutvalget som har myndigheten til å foreta de
nevnte beslutningene, suspensjon, oppsigelse og avskjed. Kontrollutvalget har blant annet
ansvar for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte. Det kan tale
for at kontrollutvalget derfor også bør ha myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige
personale.
På den andre siden kan det hevdes at det er lederen av revisjonen som bør ha denne
myndigheten. Han eller hun er øverste ansvarlige for arbeidet i revisjonen, og bør av den
grunn også selv kunne rå over den nevnte myndigheten. Til sammenlikning viser
departementet her til kommuneloven (2018) § 13-1 sjuende ledd, som gir
kommunedirektøren det løpende ansvaret for den enkelte ansatte i kommunen, inkludert
myndigheten til å foreta ansettelse, oppsigelse osv. Som begrunnelse for denne
bestemmelsen, er det blant annet pekt på at kommunedirektørens ansvar for
administrasjonen tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for de som er ansatt i
administrasjonen og for at de rette personene blir ansatt, se Prop. 46 L (2017–2018) side 63.
Departementet mener at det sistnevnte hensynet bør tillegges avgjørende vekt. Det betyr at
departementet i forslaget til § 7 andre punktum foreslår å endre gjeldende rett slik at det blir
lederen av revisjonen som får myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige personale.
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3.2.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Departementet ønsker å slå fast i forskriften at kommunens årsregnskaper og årsberetninger
skal revideres. Dette er til dels en videreføring av gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd
første punktum, men årsberetning er nå særskilt nevnt, se forslag til § 8 første ledd. Dette
klargjør revisjonsplikten, men er i realiteten en videreføring av gjeldende rett.
Departementet foreslår også å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd andre
punktum om at det skal velges én revisor for revisjonen av kommunens årsregnskap. Også
her foreslår departementet å gjøre endringer i ordlyden for å presisere innholdet. For det
første presiseres det at det er kommunestyret som velger hvem dette skal være. For det
andre presiseres det at valget også inkluderer den som skal revidere årsberetningen, se
forslag til § 8 andre ledd.
Departementet foreslår ikke å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd tredje
punktum om at det kan velges en annen revisor enn den som reviderer kommunens øvrige
årsregnskaper og årsberetninger, til å revidere årsregnskapet til kommunalt foretak. Dette er
ikke ment å endre gjeldende rett, men at man har dette valget følger av forslaget til § 8 andre
ledd, som sier at kommunestyret skal velge regnskapsrevisor for hver av kommunens
årsregnskaper og årsberetninger.
Det er på det rene at det fortsatt er behov for å stille krav til utdanning og praksis for
oppdragsansvarlig revisor. Hjemmelen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018)
§ 24-2.
For oppdragsansvarlig regnskapsrevisor foreslår departementet å videreføre gjeldende krav,
se forslag til § 8 tredje ledd. Det er likevel gjort noen endringer i ordlyden.
Når det gjelder kravet til utdanning for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, foreslår
departementet at dette ikke videreføres. Departementet mener på generelt grunnlag at det i
stor grad bør være opp til kommunene selv å vurdere hvilken kompetanse de trenger for å
løse sine oppgaver og oppfylle pliktene som er stilt til dem i lov og forskrift. Dette taler som et
generelt utgangspunkt mot å stille krav til utdanning og praksis. I tillegg mener departementet
at det ikke er innlysende hvilke krav som eventuelt burde vært stilt. I motsetning til ved
regnskapsrevisjon, hvor det finnes en egen utdannelse, finnes det ingen egen treffende
utdannelse for dem som utføre forvaltningsrevisjon. Et generelt krav som dagens forskrift
stiller, kan departementet vanskelig se for seg at faktisk sørger for en rett kompetanse hos
de det gjelder.
I forslaget til § 8 fjerde ledd er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med gjeldende
rett. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) kapittel 18 og 19, som
inneholder bestemmelser om henholdsvis interkommunalt politisk råd og kommunalt
oppgavefellesskap.
Det følger av kommuneloven (2018) § 24-1 fjerde ledd at representantskapet i
interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor hvis
ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Departementet foreslår at denne
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lovbestemmelsen også kommer til uttrykk i forslaget til § 8 fjerde ledd. Som utgangspunkt ser
departementet ikke behov for å gjenta lovbestemmelser i forskriften, men mener det er
behov for å gjøre et unntak i dette tilfellet, siden forslaget til § 8 delvis handler om
kommunestyrets myndighet til å velge regnskapsrevisor. For å unngå eventuelle
misforståelser og for sammenhengens skyld, er det derfor hensiktsmessig å gjenta denne
lovbestemmelsen i forskriften.
I kommuneloven (2018) § 14-8 er det gjort unntak for plikten til å utarbeide årsregnskap og
årsberetning for nærmere bestemte interkommunale politiske råd og kommunale
oppgavefellesskap. I disse tilfellene vil inntektene og utgiftene til det interkommunale
samarbeidet inngå i kontorkommunens årsregnskap og årsberetning. Da er det svært
nærliggende at det er kommunens regnskapsrevisor som foretar revisjonen, som en del av
revisjonen av kommunens årsregnskap. Departementet kan ikke se noe behov for at
representantskapet velger en egen revisor i disse tilfellene hvor det ikke utarbeides eget
årsregnskap og egen årsberetning.
3.2.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll
Departementet foreslår å videreføre bestemmelsene om at det skal utpekes en
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for hvert
oppdrag, se forslag til § 9. Ordlyden er endret sammenliknet med gjeldende forskrift. Dette er
for å få fram at denne utpekingen skal gjøres også der hvor kommunen har egne ansatte
revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert enkelt revisjonsoppdrag.
I tillegg er det i forslaget en ny bestemmelse, som sier at det også skal utpekes en
oppdragsansvarlig revisor ved hvert oppdrag om eierskapskontroll. Dette er en naturlig følge
av at eierskapskontroll er blitt en revisjonsoppgave etter den nye kommuneloven.
Ved å innføre krav om utpeking av oppdragsansvarlig revisor også ved eierskapskontroll, gis
det en helhetlig og sammenhengende regulering i forskriften av spørsmålet om når ansvarlig
revisor skal utpekes.
Departementet presiserer at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen revisor for å
utføre forvaltningsrevisjon enn den som er valgt som regnskapsrevisor.
3.2.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Forslaget til § 10 første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje
ledd, med enkelte språklige endringer.
§ 10 andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd.
Forslaget til § 10 tredje ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 17
andre ledd, men her foreslår departementet en realitetsendring. Departementets
utgangspunkt er at den forrige revisoren skal gi opplysninger og dokumentasjon hvis dette
kan ha betydning for den framtidige revisjonen. Slike opplysninger og dokumentasjon kan gis
uten hinder av taushetsplikt. Departementet går ikke inn for å oppstille noe vilkår i denne
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bestemmelsen om at den nye revisoren ber om opplysninger, og derfor foreslår
departementet å fjerne dette vilkåret. Departementet mener det sentrale hensynet er å sørge
for at den nye revisoren får opplysninger som har betydning for den framtidige revisjonen.
Det kan etter omstendighetene være tilfeldig om den nye revisoren spør om dette, og det er
derfor vanskelig å se at dette bør være et vilkår i bestemmelsen.
3.2.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Departementet foreslår å videreføre regnskapsrevisors rett til å si fra seg sitt oppdrag, se
forslag til § 11. Det er gjort enkelte strukturelle og språklige endringer i forslaget, men disse
endrer ikke realiteten i bestemmelsen.
3.2.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av
revisors virksomhet
Departementet foreslår å videreføre den forenklete prosedyren ved overføring av
revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering, se forslag til § 12. Også i denne
bestemmelsen er det gjort enkelte språklige endringer, som ikke endrer realiteten.
3.2.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Departementet foreslår at revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse
til kommunedirektøren, kommunerådet eller fylkesrådet, se forslag til § 13 første ledd. Dette
er en videreføring av gjeldende rett, og bygger også på kommuneloven § 23-5.
Uttalelsesretten knytter seg til forhold administrasjonen har helt eller delvis ansvar for. Det
betyr for eksempel at selv om det er et kommunalt foretak som er gjenstand for
forvaltningsrevisjon, kan kommunedirektøren tenkes å ha uttalelsesrett hvis en del av
forvaltningsrevisjonen berører samhandlingen mellom foretaket og administrasjonen.
Når det gjelder kommunale foretak, foreslår departementet i det vesentlige å videreføre også
deres uttalelsesrett til forvaltningsrevisjonsrapporter, se forslag til § 13 andre ledd.
Departementet foreslår likevel ikke videreføre at det er "styret og daglig leder" som har rett til
å gi kommentarer. I forslaget vises de kun til "det kommunale foretaket". Det betyr at
myndigheten i utgangspunktet ligger hos styret i foretaket, som kan delegere denne til daglig
leder. Etter forslaget vil ikke begge disse ha uttalelsesrett samtidig. Departementet mener
det er tilstrekkelig og mest ryddig at det kommer én uttalelse fra foretaket.
Departementet foreslår å utvide bestemmelsen, slik at også aksjeselskap og interkommunalt
selskap skal få uttalelsesrett der hvor selskapet er gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Hensynet til å opplyse saken best mulig og hensynet til kontradiksjon, tilsier en slik rett.
Etter § 13 tredje ledd skal revisor sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til
selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierfunksjon.
Kommentarene skal framgå av de respektive rapportene, jf. § 13 fjerde ledd.
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4. Krav til revisor og revisors medarbeidere
4.1 Gjeldende rett
4.1.1 Krav til revisors uavhengighet
Kommuneloven (1992) § 79 har en lengre bestemmelse om revisors uavhengighet. Den
retter seg blant annet mot tilknytning til den reviderte virksomheten som det kan tenkes at
revisor eller hans eller hennes nærstående kan ha. I bestemmelsen er det tatt inn hva som
menes med "nærstående".
Bestemmelsen slår også fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen,
eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler
nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Kommuneloven (2018) har en mye knappere bestemmelse, idet den i § 23-3 bare slår fast at
revisor skal være uavhengig.
I revisjonsforskriften 13 er det tatt inn nærmere krav til revisors uavhengighet. Reglene i
forskriften er hjemlet i dagens kommunelov § 78 nr. 8. Bestemmelsen lyder:
Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos
kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller
fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.
Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet
som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.
Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når
dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til
oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.
Etter revisjonsforskriften § 14 er det også forbud mot at den som foretar revisjon utfører
rådgivingstjenester for kommunen dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om
revisors uavhengighet.
4.1.2 Krav til egenvurdering av uavhengighet
Revisjonsforskriften § 15 første ledd bestemmer at oppdragsansvarlig revisor hvert år, og
ellers ved behov, skal avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
§ 15 andre ledd bestemmer at en skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.
4.1.3 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere
Taushetsplikt for revisors medarbeidere
Ifølge revisjonsforskriften § 22 gjelder revisors taushetsplikt etter kommuneloven tilsvarende
for revisors medarbeidere.
Unntak fra taushetsplikten
Det er gjort enkelte unntak for revisors taushetsplikt i revisjonsforskriften § 21, som lyder:
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Uten hinder av revisors taushetsplikt kan oppdragsansvarlig revisor avgi forklaring og
fremlegge dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdrag eller andre tjenester til politiet når
det er åpnet etterforskning i straffesak. Revisor kan videre underrette politiet dersom det i
forbindelse med revisjonsoppdrag eller andre tjenester fremkommer forhold som gir grunn til
mistanke om at det er foretatt en straffbar handling.
Uten hinder av revisors taushetsplikt kan revisor gi opplysninger til skatteetaten om
en persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen, der det er nødvendig for å
fremme skatteetatens kontroll oppgaver etter lov, forskrift eller instruks.
Revisors taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollører engasjert av
bransjeorganisasjoner kan foreta kontroll av utførelsen av revisjonen, herunder av skriftlig
dokumentasjon.
4.1.4 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Dokumentasjon av revisjonen
Revisjonsforskriften § 9 gir regler for dokumentasjon av revisjonens utførelse. Det følger av
første ledd i denne bestemmelsen at revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er
gjennomført, samt resultatet av revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne
underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. Videre følger det at forhold som tilsier at det
kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse av hva revisor
har foretatt seg i den anledning.
I § 9 tredje ledd bestemmes det at ved utføring av rådgivning og andre tjenester for
revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere oppdragets art, omfang og eventuell
anbefaling.
Oppbevaring
I revisjonsforskriften § 10 første ledd er det bestemt at revisor skal oppbevare
dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse etter revisjonsforskriften på en
ordnet og betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til
rådgivning.
§ 10 andre ledd sier at originaldokument av papir kan erstattes av kopi i annet medium. I så
fall skal papiroriginalen oppbevares på en velordnet måte i 3 år og 6 måneder etter slutten av
regnskapsåret som dokumentet gjelder. Dokumentasjon som lagres elektronisk, skal
oppbevares og gjengis i standard dataformat.

4.2 Departementets forslag
4.2.1 Krav til revisors uavhengighet
Departementet mener det er behov for å videreføre gjeldende rett når det gjelder krav til
revisors uavhengighet. Forskriftsbestemmelsene vil være hjemlet i kommuneloven (2018)
§ 24-4. Departementet vil imidlertid regulere uavhengigheten i flere bestemmelser enn i dag.
Dette for å gi et mer oversiktlig regelverk.
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I forslaget til § 14 første ledd foreslår departementet å forskriftsfeste regelen som i dag følger
av kommuneloven § 79 første ledd andre punktum. Departementet mener denne regelen er
en grunnleggende del av reguleringen av uavhengighet.
Forslaget til § 14 andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller
fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at
revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både
oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av
gjeldende rett, men er viktig at er klart.
4.2.2 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten
I forslaget til § 15 har departementet tatt inn bestemmelsen som i dag følger av
kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, jf. andre ledd. Det er gjort enkelte
strukturelle og språklige endringer, men disse endrer ikke innholdet i bestemmelsen.
Departementet foreslår også å endre overskriften. Selv om innholdet for så vidt handler om
uavhengighet, er det særlig tilknytning til den reviderte virksomheten og dens betydning for
uavhengigheten som reguleres i denne bestemmelsen.
4.2.3 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha
Forslaget til § 16 bokstav a til c er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften §
13. I dagens forskrift har bestemmelsen overskriften "Spesielle krav til uavhengighet".
Departementet mener "Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha" gir
en bedre beskrivelse av innholdet i bestemmelsen.
I forslaget til § 16 første ledd bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem
av styrende organer som kommunen deltar i eller er eier av. Departementet foreslår likevel å
innføre et unntak fra dette forbudet. Etter forslaget skal ikke forbudet gjelde interkommunale
revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller
samvirkeforetak etter samvirkeloven.
Forslaget til § 16 bokstav e–f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14.
4.2.4 Krav til egenvurdering av uavhengighet
I forslaget til forskrift § 17 første ledd fremkommer det at den som utfører revisjon eller annen
kontroll for en kommune skal løpende vurdere sin uavhengighet. Også her er "annen
kontroll" tatt inn i forskriftsteksten. Det bør stilles like krav til dem som utfører revisjon og til
dem som utfører annen kontroll. Hensynet til tillit, legitimitet og omdømme gjør seg gjeldende
også for dem som utfører andre kontrolloppdrag. I mange relasjoner er det ingen grunn til å
skille mellom de som utfører revisjon og de som utfører annen kontroll.
Departementet foreslår under en viss tvil å videreføre plikten til å levere en erklæring om
uavhengighet til kontrollutvalget, se forslaget til § 17 andre ledd. Det som taler for en slik
bestemmelse er at det vil uttrykkelig framgå at revisjonen har vurdert sin uavhengighet til den
revisjonspliktige. Det kan også tenkes at kravene til uavhengighet i større grad vil bli
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etterlevd hvis det også finnes en slik dokumentasjonsbestemmelse. På den andre siden vil
en slik dokumentasjonsbestemmelse også kunne få karakter av å bli en mindre relevant
pliktbestemmelse, som i praksis betyr lite. Departementet ber særskilt om
høringsinstansenes syn på dette spørsmålet.
Dagens revisjonsforskrift pålegger den oppdragsansvarlige revisoren plikten til å levere
erklæringen, og den skal gjelde bare sin egen uavhengighet. I forslaget til ny bestemmelse er
plikten lagt til "revisjonen". Dette betyr at det er daglig leder av en kommunerevisjon eller et
interkommunalt samarbeid, eller den oppdragsansvarlige revisoren i et privat
revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er bestemmelsen utvidet i den forstand at
erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere som er involvert i revisjonsoppdraget for
kommunen.
4.2.5 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere
Taushetsplikt for revisors medarbeidere
Departementet foreslår å videreføre at revisors taushetsplikt også skal gjelde for revisors
medarbeidere, se forslag til § 18 første ledd. Det er neppe grunn til å ha forskjellige
bestemmelser for revisor og revisors medarbeidere i denne sammenhengen.
Unntak fra taushetsplikten
I dagens revisjonsforskrift er det tatt inn enkelte begrensninger i revisors taushetsplikt.
Departementet foreslår å videreføre denne bestemmelsen, se forslag til § 18 andre til fjerde
ledd, men mener det er språklig mer presist å kalle dette for unntak fra taushetsplikten,
istedenfor begrensninger.
Departementet er opptatt av at unntaket fra taushetsplikten er enkel å forstå. Det er også
viktig at unntaket er relevant og at det er reelt behov for unntaket. Departementet ber derfor
særskilt om høringsinstansenes syn på dette forslaget.
Det er gjort enkelte språklige endringer i forslaget. Når det gjelder unntaket som retter seg
mot å gi opplysninger til skatteetaten, er henvisningen til at skatteetatens kontrolloppgaver
skjer etter lov, forskrift eller instruks tatt bort. Dette er bare en språklig forenkling av
bestemmelsen, siden det må være klart nok at disse kontrolloppgavene må ha et tilstrekkelig
rettslig grunnlag.
4.2.5 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Dokumentasjon av revisjonens utførelse
Departementet ser behov for å videreføre bestemmelsen om dokumentasjon av revisjonen,
se forslag til § 19. Noen språklige endringer er gjort, men de endrer ikke realiteten. Med
"revisjonen" menes alle former for revisjon; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.
Oppbevaring
Departementet foreslår en kortere og forenklet bestemmelse om oppbevaring, se forslag til §
19 tredje ledd. Der sies det at revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og
betryggende måte i minst 10 år. Dette er en videreføring av gjeldende rett, selv om ordlyden
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er mindre omfangsrik. Kravet til oppbevaring innebærer også at dokumentasjonen må kunne
leses eller hentes ut hvis det skulle være behov for det. Dette er en nokså selvsagt del av en
bestemmelse om oppbevaring, så departementet mener det ikke er behov for eksplisitt å si
dette i forskriften.
Departementet er kjent med at i revisorlovutvalgets forslag til ny revisorlov er det foreslått at
oppbevaringsplikten skal være 5 år, jf. NOU 2017: 15. Selv om departementet foreslår å
videreføre 10-årsregelen, slik gjeldende rett etter revisorloven også er, vil departementet
følge med på den videre oppfølgingen av NOU 2017: 15.
Når det gjelder særregelen i revisjonsforskriften § 10 andre ledd om oppbevaring i "annet
medium", bærer den etter departementets vurdering preg av å være foreldet. Departementet
mener det ikke er behov for en slik særregel. Det innebærer at kravet til oppbevaring slik det
fremkommer av forslaget til § 19 tredje ledd, gjelder for alle typer oppbevaring.
Oppbevaringen skal altså være "ordnet og betryggende", både når oppbevaringen skjer i
papirform og når den skjer elektronisk. Den nye regelen skal være teknologinøytral.

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

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

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

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

Kapittel 1. Kontrollutvalgets oppgaver mv.
§ 1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens
eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer.
§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen om årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3
tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.
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§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger blir revidert på en
betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser
og avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §§ 24-7 til
24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.
§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem.
§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og
eierskapskontroller
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.
§ 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget
Innkalling til møte i kontrollutvalget skal sendes til utvalgets medlemmer, ordfører eller
fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlige revisorer.
Kapittel 2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll
§ 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon er det kommunestyret eller
fylkestinget selv som ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjonens leder.
Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens leder ansetter, suspenderer, sier opp og
avskjediger revisjonens øvrige ansatte.
§ 8 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Kommunens og fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger skal revideres.
Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal være regnskapsrevisor for hver av
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.
Den oppdragsansvarlige for revisjonen av årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven,
skal ha en bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til
registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra
regnskapsrevisjon.
Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når et interkommunalt politisk råd eller et
kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven § 14-8 første ledd utarbeider eget årsregnskap
og egen årsberetning og hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen.

27

§ 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og
oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll
Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert
forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.
§ 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Før en revisor tar på seg ansvaret for å revidere et årsregnskap og en årsberetning etter
kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om
det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren
skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren om begrunnelsen for sin fratreden.
Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en annen revisor å ta på seg oppdraget,
skal revisor dokumentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også den nye revisoren skal
dokumentere sin begrunnelse for å ta på seg oppdraget i strid med den tidligere revisorens råd.
Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, skal den forrige regnskapsrevisoren
uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye
revisoren.
§ 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Når en kommune eller fylkeskommune deltar i et interkommunalt revisjonssamarbeid eller
har inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har regnskapsrevisoren rett til å si fra seg
oppdraget hvis
a) revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov eller forskrift som den
reviderte virksomheten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter tiltak som er
nødvendige for å rette opp forholdene
b) revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift
c) det foreligger andre særlige grunner.
Revisoren skal varsle den reviderte virksomheten, om at han sier fra seg oppdraget, i god nok
tid til at virksomheten kan innrette seg.
§ 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors virksomhet
Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, viderefører det nye selskapet de
revisjonsoppdragene som selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme gjelder ved
selskapsrettslig omorganisering av et revisjonsselskap og når en personlig drevet revisjonsvirksomhet
tas opp i et revisjonsselskap.
Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til
å bytte revisor.
Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig
melding til oppdragsgiveren om sammenslutning, omorganisering eller opptak.
§ 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren,
kommunerådet eller fylkesrådet.
Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale
foretaket, det fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er
gjenstand for forvaltningsrevisjon.

28

Revisor skal sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er
omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierfunksjon.
Kommentarene skal fremgå av rapporten.
Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere
§ 14 Krav til revisors uavhengighet
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen
hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og
objektivitet.
Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal
samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og
objektivitet.
§ 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen
hvis revisoren eller revisorens nærstående har en tilknytning til den reviderte eller kontrollerte
virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn, som er egnet til å svekke revisorens
uavhengighet og objektivitet.
Som nærstående etter første ledd regnes
a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken
b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje
c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere.
§ 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha
Revisor kan ikke
a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen
b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er
eier av
c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen
deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er
organisert som et interkommunalt selskap eller samvirkeforetak
d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens
interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren
e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen,
hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet
f)

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

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker
etter domstolsloven § 218.
§ 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet
29

Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal
løpende vurdere sin uavhengighet.
Revisjonen skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget
om revisjonens uavhengighet.
En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.
§ 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere
Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 femte ledd gjelder også revisors
medarbeidere.
Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller annen kontroll framkommer forhold som
gir grunn til mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan revisor og revisors medarbeidere
underrette politiet uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etterforskning i en straffesak, kan
revisor og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring og framlegge
dokumentasjon til politiet om revisjonsoppdrag eller annen kontroll.
Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor
og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til skatteetaten om en
persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som er engasjert av bransjeorganisasjoner,
kan kontrollere hvordan revisjonen er utført.
§ 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført og resultatet av revisjonen.
Dokumentasjonen skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors konklusjoner.
Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse
av hva revisor har foretatt seg.
Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte virksomheten, skal revisor dokumentere
oppdragets art, omfang og en eventuell anbefaling.
Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år.
Kapittel 4. Ikrafttredelse og opphevinger
§ 20 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og
fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.
Fra samme tidspunkt oppheves
a) forskrift 15. juni nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
b) forskrift 15. juni nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
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Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Fylkesmannen har hatt tilsyn med kommunens arbeid og etterlevelse av
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.
Kommunen er i gang med å utarbeide ny ROS-analyse, men kravet i
sivilbeskyttelsesloven er ikke oppfylt før denne er ferdig og forankret i kommunestyret.
2. Årets FKT-konferanse arrangeres i Kristiansand 4.-5.juni. Påmelding til
kontrollutvalgssekretariatet innen 9.april.
3. Rapport fra fylkesmannens tilsyn med Selbu kommune som barnehagemyndighet.
Fylkesmannen ga kommunen frist for retting av brudd på regelverk
4. Fylkesmannen har avsluttet tilsynet med kommunen som barnehagemyndighet
5. Rundskriv fra Helsedirektoratet om tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helseog omsorgstjenester
6. Oppsummering av fylkesmannens dialogmøter i Trøndelag høsten 2018 – tema var
dagens og morgendagens eldreomsorg
7. Folkehelseprofil Selbu
8. Kommunestyrevedtak – rapport selskapskontroll Innherred Renovasjon
9. Kommunestyrevedtak – plan for forvaltningsrevisjon
10. Kommunestyrevedtak – plan for selskapskontroll
11. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren

Rapport etter tilsyn med
kommunal beredskapsplikt og
helsemessig- og sosial beredskap
Selbu kommune
26. oktober 2018

Tilsynsgruppe
•
•
•

Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og tilsynssekretær
Marit Dypdal Kverkild, fagdirektør helse og samfunn

Deltakere fra kommunen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ole Morten Balstad, ordfører
Stig Roald Amundsen, rådmann
Ingrid Rolseth Holt, rådgiver rådmannens stab og beredskapskoordinator
Leiv E. M. Vonen, kommuneoverlege
Kristin Flakne Østbyhaug, tjenesteleder hjemmetjenesten
Dagrun Aursjø, leder psykososialt team
Håvard Stavrum Larsen, tjenesteleder sykehjem
Ragnhild Wesche Kvål, sektorsjef helse

Innledning
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:
•
•

Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal
beredskapsplikt § 10.
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1.
ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det
ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
o Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid
(folkehelseloven) § 28, 2. ledd
o Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
o Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:
•
•
•

Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i
kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven
§ 15)
Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av
beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig
beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag
Generelle dokumenter:
•
•
•
•
•
•

Kommuneloven
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
Lov om helsemessig- og sosial beredskap
Helsetilsynsloven
Folkehelseloven
Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:
•

St. meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helhetlig ROS-analyse Selbu juni 2013
Beredskapsplan 280618
Plan for informasjonsberedskap av 290618
Evakueringsplan av 280618
Plan for helsemessig og sosial beredskap rev 2018
Smittevernplan 2014
Mannskapsliste HS
Folkehelseprofil_2018_Selbu
Kommuneplanens Samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel 2014- 2024
Planstrategi 2016-2019

Gjennomføring av tilsynet
Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 29.08.2018. Tilsynsdato ble endret jfr epost av
11.09.2018.
Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort
presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervju med ordfører, rådmann,
beredskapskontakt, kommuneoverlege, leder for psykososialt team og sektorsjef helse
sammen med tjenesteleder sykehjem og tjenesteleder hjemmetjenesten. Intervjuene
relatert til helsemessig- og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens
helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon
Kommunal beredskap
Kommunen jobber godt og strukturert med samfunnssikkerhet og beredskap og arbeidet
synes godt forankret i ledergruppa og organisasjonen for øvrig. Det er engasjement for
arbeidet og kommunen synes å ha god oversikt over risikobildet i Selbu.
Kommunen har en Helhetlig ROS-analyse fra 2013 som er under revidering. Analysen bør
ferdigstilles snarlig og den nye analysen må gjerne synliggjøre prosess, inkludert deltakere, i
større grad enn i den gjeldende analysen.
Overordnet beredskapsplan er oppdatert og kommunen har et system for oppdatering.
Kommunen har fokus på robusthet ved å involvere stedfortredere og vara i
beredskapsarbeidet. Kommunen øver og evaluerer i etterkant av øvelsene. I juni 2017 ble
det gjennomført en storskalaøvelse med bred deltakelse fra kommunen.
Kommunen samarbeider med nabokommuner, og Fylkesmannen oppfordrer til at
beredskapssamarbeidet i Værnesregionen utvikles videre.

Helsemessig- og sosial beredskap
Kommunelegen sin rolle
Selbu kommune har siden 01.01.2016 hatt avtale med Samfunnsmedisinsk enhet i
Værnesregionen som også tilbyr kommuneoverlege til Selbu kommune. Kommuneoverlegen
er organisatorisk plassert i stab hos sektorsjef helse- og sosial. Kommuneoverlegen er fast
medlem av kriseledelsen. Han er også delaktig i det pågående helhetlige ROS arbeidet som
kommunen har etablert. Kommuneoverlegen har tilgang til, og bruker hele den
samfunnsmedisinske enheten i Selbu kommune dersom det er behov for det i en kortere
eller lengre periode.
Kommunen har en oppdatert smittevernplan, men kommuneoverlegen har startet et arbeid
for å samordne fagområdet smittevern i Værnesregionen.
Kommuneoverlegen er ofte i kontakt med psykososialt team. Det har blitt arrangert felles
fagdager i Værnesregionen. Kommuneoverlegen sin rolle ovenfor psykososialt team bør
nedtegnes i plan for helsemessig- og sosial beredskap.
Psykososialt team
Selbu kommune har et velfungerende psykososialt team som jobber aktivt i mange saker.
Kommunens innbyggere har høye forventninger til psykososialt team.
Det er behov og anses som en fordel, at de psykososiale teamene i Værnes regionen har
felles retningslinjer for arbeidet som skal utføres i teamene.
Helsetjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten
Ansatte har deltatt på fullskala øvelse i 2017. Sykehjemmet og hjemmetjenesten har årlige
brannøvelser og god kontakt med brannvesenet. Sykehjemmet har ikke eget strømaggregat,

men har utlånsavtale med Trønderenergi. Hjemmesykepleien bidrar dersom hjemmeboende
blir isolert pga. stengte veier, flom e.l.
Helsepersonell har mye beredskapskompetanse som gjerne kan øves i mindre øvelser i egen
sektor.

Merknader og avvik
Kommunal beredskap
•

Avvik: kommunen har ikke en ROS-analyse som tilfredsstiller kravet i
sivilbeskyttelsesloven § 14.
Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2013, analysen er ikke oppdatert i takt
med revisjon av kommunedelplaner iht sivilbeskyttelsesloven § 14. Kommunen er
imidlertid godt i gang med å utarbeide en ny analyse, men inntil denne er ferdigstilt
og forankret i kommunestyret oppfylles ikke kravet i sivilbeskyttelsesloven § 14.

•

Kommunens beredskapsplan tilfredsstiller kravene i sivilbeskyttelsesloven § 15

Helsemessig og sosial beredskap
Ingen lovbrudd eller merknader.

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Statens hus, Strandveien 38, Pb 2600, 7734 Steinkjer | fmtlpost@fylkesmannen.no |
www.fylkesmannen.no\trondelag

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

#fkt2019

Dag 1

Tirsdag 4. juni 2019

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.15

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10.15 – 11.00

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

11.00 – 11.15

Kort pause

11.15 – 12.00

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

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45

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

13.45 – 13.55
Kort pause
13.55 – 14.25

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

14.25 – 14.55

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

14.55 – 15.20

Paneldebatt

www.fkt.no

ÅRSMØTE 2019 I FKT
15.30 – 15.45

Registrering til årsmøte 2019

15.45 – 16.45

Årsmøte 2019

17.30 – 19.00

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya

Ca. 20.00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 5. juni 2019

09.00 - 09.45

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

09.45 – 10.00

Pause/utsjekking

10.00 – 10.30

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

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.15

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

11.15 - 11.40

Paneldebatt

11.40-11.50

Pause

11.50 – 12-50

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

12.50 – 13.00
Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 -14.00

Lunsj

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON

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

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

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

www.fkt.no

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

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

www.fkt.no

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Innvalgstelefon
Liv Ingegerd Selfjord
73 19 93 48
Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Vår dato
10.04.2017
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/1577-611
Deres ref.

Selbu kommune
Rådmannen
Gjelbakken 15
7580 SELBU

Oversendelse av endelig tilsynsrapport - frist for retting
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sendte 21.12.16 foreløpig tilsynsrapport til Selbu
kommune. Den foreløpige tilsynsrapporten var et forhåndsvarsel etter
forvaltningsloven § 16. Selbu kommune ble gitt frist for å uttale seg til den
foreløpige rapporten innen 03.02.17.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mottok kommunens uttalelser til den foreløpige
tilsynsrapporten som beskrevet i vedlagte tilsynsrapport.
I tilsynsrapporten er Selbu kommune gitt frist til å rette brudd på regelverket
som er avdekket i tilsynet, jf. kommuneloven § 60 d. Fristen er 15.08.17. Innen
denne fristen må Selbu kommune også erklære til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
at regelverksbruddet er rettet og redegjøre for hvordan.
Dersom bruddene på regelverket ikke blir rettet innen fristen vil Fylkesmannen
vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d.
Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner framkommer av den vedlagte
tilsynsrapporten.

Med hilsen

Jostein Magne Krutvik (e.f.)
utdanningsdirektør

Christian Spets
fagkoordinator barnehage

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg: Endelig tilsynsrapport
Kopi:
Selbu kommune, Ordfører, Gjelbakken 15, 7580 Selbu
Selbu kommune, kontrollutvalget, Gjelbakken 15, 7580 Selbu

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st

Organisasjonsnummer: 974764350
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ENDELIG
TILSYNSRAPPORT
Kommunen som barnehagemyndighet
Veiledning, tilsyn og opplysningsplikt til
barneverntjenesten

Selbu kommune – 2016
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1 Innledning
Fylkesmannen åpnet 19.02.16 tilsyn med barnehagemyndigheten i Selbu kommune.
Tema er kommunens ansvar for å påse, gjennom veiledning og tilsyn, at barnehagene
etterlever kravene i barnehageloven, jf. barnehageloven § 8 første ledd og § 16, og
kommunens ansvar for å påse at barnehagene etterlever reglene om opplysningsplikt til
barneverntjenesten, jf. barnehageloven § 8 første ledd og § 22.
Tilsynet er igangsatt med utgangspunkt i Fylkesmannens vurderinger av sårbarhet og
risiko i barnehagesektoren i Sør-Trøndelag, og de planer som til enhver tid legges for
samordning av tilsyn. Tilsynet omhandler kun de utvalgte tema som er beskrevet på
tidspunktet for rapporten, og gir derfor ingen fullstendig vurdering av kommunen som
barnehagemyndighet.

2 Om tilsynet med Selbu kommune
2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som
barnehagemyndighet
Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet jf. barnehageloven
§ 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er
lovlighetstilsyn jf. kommuneloven § 60 b.
Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse
og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av
åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet.
I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes
dette som regelverksbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter
fastsatt i medhold av denne, som er brutt.

2.2 Om gjennomføringen av tilsynet
Tilsyn med Selbu kommune ble åpnet gjennom brev 19.02.16. Kommunen er blitt pålagt
å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c.
10.03.16 ble det gjennomført et veiledningsmøte med kommunene i Nea-regionen.
Innholdet i veiledninga var knyttet til tema for tilsynet.
Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og
opplysninger fra intervju.
Oversikt over dokumenter som inngår i tilsynet følger av vedlegg til rapporten.
Det ble gjennomført stedlig tilsyn 26.04.16.
Det ble avholdt intervjuer med:




Sektorleder Geir Håvard Mebust
Pedagogisk konsulent Elin Skrødal
Styrerne i Kvellohaugen barnehage og Tømra og Innbygda barnehage.

Foreløpig tilsynsrapport ble oversendt Selbu kommune 21.12.16. Selbu kommune har
gitt kommentarer til denne i brev av 01.02.17 og e-post 14.02.17. Dette inneholdt en
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mal for enkeltvedtak om retting av avvik etter tilsyn med barnehagene som skulle vært
innsendt sammen med den øvrige dokumentasjonen i forkant av tilsynsdagen.

3. Barnehagemyndighetens ansvar for veiledning og tilsyn
3.1 Rettslige krav
§ 8 Kommunens ansvar
Første ledd: Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Bestemmelsen presiserer kommunens overordnede ansvar for å sikre at barna får et
godt og forsvarlig barnehagetilbud. Kommunen skal ved godkjenningen og gjennom
aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene drives i tråd med de krav som settes i
barnehageloven med forskrifter. Regelverksetterlevelse når det gjelder eierpliktene i
barnehageloven med forskrifter er barnehageeiers ansvar. Innenfor barnehageloven og
forvaltningslovens rammer avgjør kommunen som barnehagemyndighet selv hvorledes
veiledning og tilsyn utøves, og hvilket virkemiddel som er best egnet for å oppnå
regelverksetterlevelse. Et interkommunalt samarbeid om dette ansvaret må avklares og
avtales mellom kommunene.
En særskilt hjemmel for kommunens tilsyn ligger i barnehageloven § 16.
§ 16 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov.
Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller
godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller
hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av
virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering.
I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske
reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold
av samme bestemmelse, ikke er overholdt.
Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan
påklages til fylkesmannen.

Det lokale tilsynsansvaret tilligger kommunen. Kommunestyret vedtar hvilket organ det
skal delegeres til. Tilsynsansvaret innebærer at kommunen undersøker om
barnehageeier oppfyller lovkrav etter barnehageloven, og pålegger retting av lovstridige
eller uforsvarlige forhold. Hvis det viser seg at forholdene ikke lar seg rette kan
tilsynsmyndigheten vedta midlertidig eller varig stenging av virksomheten.
Barnehagemyndighetens valg av virkemidler for å ivareta veilednings- og tilsynsansvaret
må baseres på risikovurderinger med utgangspunkt i kunnskap om regelverket og riktig
lovforståelse. Myndigheten må ha tilstrekkelig kunnskap om hvordan eierne oppfyller
sine plikter for å kunne gjøre en reell risikovurdering. Hva slags, og hvordan
informasjonen om hvordan eierpliktene ivaretas skal innhentes, er opp til det
kommunale skjønnet. Etter at informasjonsinnhenting og risikovurderinger er gjort må
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myndigheten gjennomføre de aktiviteter overfor barnehageeier som er nødvendige for at
regelverksetterlevelsen skal anses ivaretatt. Ved tilsyn må myndigheten vurdere de funn
som er gjort, og konkludere på om lovkravene er oppfylt. Vurderinger og konklusjon skal
formidles skriftlig til barnehageeier.
Pålegg om retting og vedtak om stenging etter barnehageloven § 16 annet ledd er
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. For avgjørelser som regnes
som enkeltvedtak gjelder de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven
kapittel IV – VI. Dette innebærer at blant annet reglene om forhåndsvarsling (§ 16),
kravet til skriftlighet (§ 23) og kravet til begrunnelse (§§ 24 og 25) kommer til
anvendelse. Videre følger det av forvaltningsloven § 27 tredje ledd at enkeltvedtaket
(eller underretningen om enkeltvedtaket) skal inneholde informasjon om klageadgang,
klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage, adgangen til å se sakens
dokumenter jf. §§ 18 – 19 og til å be om utsatt iverksetting dersom dette er aktuelt jf. §
42.

3.2 Fylkesmannens undersøkelser
Selbu har 5 kommunale barnehager som varierer i størrelse fra 10 til 72 barn. De to
største barnehagene er nybygde. Èn barnehage består av to avdelinger i to forskjellige
bygg, og to andre barnehager har felles administrasjon. Barnehagestruktur og
organisering av ledelse i barnehagene har vært under endring de siste årene.
Barnehagene ligger i de største befolkningskonsentrasjonene i kommunen.
Hele «Lov om barnehager» er delegert fra kommunestyret til Hovedutvalg for oppvekst.
§ 8 Kommunens ansvar er ikke spesifikt delegert videre fra Hovedutvalget. En del av
barnehagemyndighetens generelle oppgaver i barnehageloven kap. IV er delegert til
oppvekstsjefen, og utføres av vedkommende og pedagogisk konsulent. Dette gjelder
blant annet tilsyn med barnehagene. Selbu kommune er en del av samarbeidet i Nearegionen. Sammen med tre andre kommuner samarbeides det blant annet om
kompetanseutvikling og tilsyn.
Selbu kommune innhenter informasjon om barnehagene på ulike måter; gjennom
møtevirksomhet, planer, rapporteringer og besøk i barnehagene, drøfting av
bemanningsplaner, innsending av årsplaner, og ved gjennomføring av årshjul og
styringsdialog. Foreldre- og FAU-saker, sykefravær, BASIL og barnehagefakta.no er
andre informasjonskilder. Kontakt med barnehagene foregår i mange ulike fora i både
kommunen og regionen.
I forbindelse med tilsyn er det personer fra samarbeidskommunene som gjennomfører
tilsynet og skriver rapport. Rapporten underskrives av oppvekstsjefen, og framlegges for
Hovedutvalget til orientering. Fylkesmannen har mottatt 3 tilsynsrapporter fra 2014,
tidsplan for tilsyn i barnehagene i Nea-regionen 2014-2015, mal for varsel om tilsyn, mal
for tilsynsrapport, samt rutiner for arbeidet med tilsyn. I ettertid har Fylkesmannen fått
tilsendt en mal for enkeltvedtak ved pålegg om retting.
I følge tilsynsplanen skal barnehagene ha tilsyn hvert 2. år. Ved behov gjennomføres
hendelsesbaserte tilsyn i regionen. I rapportmalen framgår tilsynstemaene. Dette dreier
seg blant annet om vedtekter, samarbeidsutvalg, bemanning, barnas alder og antall,
årsplan, samarbeid, vurderingsarbeid m.m.
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I løpet av 2015 er det igangsatt en revidering av regionens tilsynsarbeid. Blant det som
ses på er i større grad en risikobasert tilsynsaktivitet, færre tema, nye rutiner og maler.

3.3 Fylkesmannens vurderinger
Kommunen får informasjon om barnehagene gjennom mange kanaler, og det skulle
ligge godt til rette for at kommunen kan bruke disse opplysningene til å vurdere risiko
for svikt i regelverksetterlevelsen. Når det gjelder veiledningen som kommunen
gjennomfører refereres det til temaene bemanning og godkjenning av barnehager. Ut
over dette virker det uklart hva slags behov for veiledning om regelverket barnehagene
har, og hvem som har ansvar for å avdekke et eventuelt behov. Det refereres til at
barnehagene selv må melde behov for veiledning.
Selbu kommune gjennomfører tilsyn i et interkommunalt samarbeid. Det innhentes
opplysninger om mange ulike tema gjennom tilsynet. Etter tilsyn utarbeides det skriftlig
tilsynsrapport som formidles til barnehagen. I to av tilsynsrapportene Fylkesmannen har
mottatt er det konkludert med avvik fra loven. I begge disse tilfellene beskrives det
rettslige og faktiske grunnlaget. I den tredje rapporten er det gitt en merknad på tema
«årsplan». Her er det gitt en del opplysninger om hva tilsynsmyndigheten har undersøkt
og de vurderinger som er gjort. Konklusjonen i rapporten er uklar på om ett av disse
forholdene er å anse som et regelverksbrudd.
På de andre punktene som er undersøkt i de tre rapportene gis det ingen vurderinger og
konklusjoner på de forholdene som er undersøkt.
I Fylkesmannens tilsyn er det ikke framlagt dokumentasjon på at Selbu kommune har
fattet eget enkeltvedtak med pålegg om retting i de tilfelle hvor tilsynsrapporten
konkluderer med avvik fra regelverket. I «Rutiner for arbeid med tilsyn i barnehager i
Nearegionen» beskrives heller ikke hvordan dette skal gjøres. Fylkesmannen vurderer
dette som at selve tilsynsrapporten er ment å fungere som et enkeltvedtak. Rapportene
fyller ikke kravene til enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Selbu kommune har i forbindelse med foreløpig tilsynsrapport oversendt en mal for
enkeltvedtak – pålegg om retting etter tilsyn etter barnehageloven. Fylkesmannen kan
ikke se at malen er brukt i de to konkrete tilsynene hvor det er funnet avvik fra
regelverket. Det kan da ikke legges til grunn at denne er uttrykk for kommunens praksis
på tilsynstidspunktet. Av dokumentasjonsgrunnlaget og opplysninger i intervju fremgår
det videre at kommunen ikke har varslet part i saken før vedtak om pålegg om retting er
fattet. Dette er i strid med forvaltningsloven § 16.

3.4 Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen vurderer at Selbu kommune gjennom kontakten med barnehagene har
tett og løpende dialog, med god informasjonsflyt. Dokumentasjonsgrunnlaget viser
imidlertid at behovet for og gjennomføring av veiledning ikke vurderes og innrettes på
bakgrunn av risikovurderinger. Det framkommer heller ikke risikovurderinger for valg av
tilsynsobjekt og tema i tilsyn. I tilsynsrapportene framkommer tilsynsmyndighetens
vurderinger av de forhold som er undersøkt bare der det er avvik. Tilsynsvirksomheten i
Selbu kommune oppfyller ikke forvaltningslovens regler på vesentlige punkter.
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4. Barnehagemyndighetens ansvar for å påse opplysningsplikten
til barnevernet
4.1 Rettslig krav
§ 22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra
barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til
barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, §
4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også
etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester,
plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For at barnevernet
skal kunne ivareta denne oppgaven overfor barn i alvorlige situasjoner, vil barnevernet
ofte være avhengig av å motta opplysninger fra andre. Av denne grunn er alle ansatte i
barnehager etter nærmere regler pålagt opplysningsplikt overfor barnevernet. Styreren
er den som normalt skal gi slike opplysninger. Bestemmelsen om at opplysningene
normalt skal gis av styrer er en saksbehandlingsregel og fritar ikke den enkelte ansatte
fra dennes opplysningsplikt.
Gjennom sin daglige nære kontakt med barn er de ansatte i barnehagene i en sentral
posisjon i forhold til å kunne observere og motta informasjon om barns omsorgs- og
livssituasjon. For at barn i alvorlige situasjoner skal bli sett av barnevernet og få den
hjelp de har behov for, er det derfor svært viktig at de ansatte i barnehagene oppfyller
opplysningsplikten når den inntrer. En forutsetning for dette er at de ansatte har
tilstrekkelige kunnskaper om opplysningsplikten og dens anvendelse.
§ 22 første ledd omhandler plikten til å være på vakt overfor forhold som kan føre til
tiltak fra barnevernet. Oppmerksomhetsplikten utløser i seg selv verken rett eller plikt til
å gi opplysninger, men gjør at ansatte kan oppdage forhold som vil utløse
opplysningsplikten.
Når vilkår for opplysningsplikten inntrer gis opplysninger uten hinder av taushetsplikten.
Det samme gjelder når ansatte i barnehagen gir opplysninger etter pålegg av
barneverntjenesten. Dette kan for eksempel gjelde i tilknytning til sak om samvær,
fratakelse av foreldreansvar og/eller adopsjon og oppheving av vedtak om
omsorgsovertakelse.
I brev av 17.12.14 har Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet uttalt at når vilkårene for opplysningsplikt er oppfylt skal
melding umiddelbart sendes til den kommunale barneverntjenesten. Den enkelte kan
ikke selv velge mellom å gi opplysninger eller ikke dersom vilkårene for opplysningsplikt
er oppfylt. Plikten til å gi opplysninger faller heller ikke bort selv om vedkommende på
egenhånd forsøker å avhjelpe situasjonen. Med andre ord finnes det ingen andre
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handlingsalternativer som kan benyttes i stedet, men opplysningsplikten er ikke til
hinder for andre supplerende tiltak.
Opplysningsplikten inntrer i de alvorlige tilfellene; der det er grunn til å tro at et
barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker.
Barnevernlovens bestemmelser i §§ 4-10, 4-11 og 4-12 gir på nærmere angitte vilkår
barneverntjenesten adgang til å treffe vedtak dersom barn er i situasjoner som
beskrevet i bestemmelsene.
• § 4-10 gjelder der barn lider av livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade, og
foreldrene ikke sørger for at barnet kommer til undersøkelse eller behandling.
• § 4-11 og § 4-12 første ledd bokstav b gjelder der foreldre ikke sørger for at et
funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket særlige behov for
behandling eller opplæring.
• § 4-12 første ledd bokstav a gjelder der det er alvorlige mangler ved den daglige
omsorg barnet får eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet
barnet trenger etter sin alder og utvikling. Bestemmelsen beskriver situasjoner hvor det
er alvorlige mangler i forhold til barnets behov for materiell og praktisk omsorg, og/eller
der foreldrene ikke klarer å dekke barnets behov for psykisk eller følelsesmessig omsorg.
• § 4-12 første ledd bokstav c gjelder der barn blir mishandlet eller utsatt for andre
alvorlige overgrep i hjemmet. Bestemmelsen omfatter blant annet situasjoner der barnet
blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i hjemmet.
• § 4-12 første ledd bokstav d gjelder der det er overveiende sannsynlig at barnets helse
eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig
ansvar for barnet. Bestemmelsen gjelder særlig for tilfeller der foreldrene mangler
personlige forutsetninger for å ha omsorgen for barnet.

4.2 Fylkesmannens undersøkelser
Fylkesmannen har fått tilsendt dokumentasjon på samarbeidet mellom barnehage og
barnevernet i Selbu kommune, i form av en power-point-presentasjon av «VRmodellen». Barneverntjenesten i Selbu er organisert sammen med fire andre kommuner
gjennom den interkommunale barneverntjenesten for Værnesregionen. I «VR-modellen»
står tverrfaglig barnehageteam omtalt. Av deltakere i dette teamet står det blant annet
barnehage og barneverntjeneste. I foilen «Fra magefølelse til handling» står det at alle
barnehager skal utarbeide en plan ut fra en mal med punkter som omhandler hvordan
en går fram ved bekymring for barn med utfordringer av sosial eller adferdsmessig
karakter. På Værnesregionens barneverntjenestes hjemmeside ligger det et
meldeskjema.
Fylkesmannen har også mottatt barnehagenes felles beredskapsplan. Beredskapsplanen
har et eget avsnitt hvor det refereres til barnehageloven § 22. Her er det beskrevet
rutiner som ansatte skal følge. I enkelte barnehagers årsplaner er samarbeidet mellom
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barnehager og barnevern omtalt. Her brukes begrepet «ressursteam» om
samarbeidsforum der barnehage og barnevern deltar.
I den tilsendte dokumentasjonen fra Selbu kommune står det i planen «Den gode
oppvekst» om samordningsteam, som er kommunens øverste tverrfaglige og
tverretatlige gruppe. Bekymringer for forhold i oppvekstmiljøene og for enkeltbarn kan
også drøftes her. I intervju omtales også et fagråd oppvekst, hvor både barnevernleder
og oppvekstsjef møter. Rådmannens ledergruppe har også hatt samarbeidet barnevern –
barnehage som tema på møter.
Gjennom intervju framkommer en del informasjon om den praktiske gjennomføringen av
møter i tverrfaglige team. Her er blant annet rom for å drøfte bekymringssaker, og
veiledning om framgangsmåte ved videre saksgang. Barnehagene har en fast
kontaktperson i barnevernet. Teamet møtes ca. 4 ganger i året.
Det blir også referert til kurs og fagdager med innhold som er relevant kompetanse i
denne sammenhengen for barnehageansatte. Ellers er dette tema på styrermøter.
Statistikk for meldinger fra barnehagene har vært blant temaene.
Foreldre gis informasjon om barnehagepersonalets opplysningsplikt til barnevernet på
foreldremøter om høsten, og det er også omtalt i enkelte årsplaner.
Alle de tre tilsynsrapportene Fylkesmannen har mottatt viser at barnehagene blir spurt
om de har rutiner når det oppstår mistanke om omsorgssvikt.

4.3 Fylkesmannens vurderinger
Barnehagemyndigheten skal som beskrevet i denne rapportens punkt 3.1. veilede og
påse at bestemmelsen om opplysningsplikten til barneverntjenesten er kjent og
etterleves. Dette kan ivaretas på ulike måter.
I Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementets veileder «Til barnets
beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten» står det at et godt
samarbeid mellom barnehage og barnevern forutsetter at arbeidet er forankret i den
politiske og administrative ledelsen i kommunen, og må være en selvfølgelig del av
kommunens arbeid med strategi- og virksomhetsplaner. Kommunen har et helhetlig
ansvar for det lokale barnehagetilbudet, og er ansvarlig for at det utarbeides tverrfaglig
informasjon, samarbeid, kompetansetiltak og møtearenaer. I dette ligger også at det er
kommunens oppgave å gjøre forholdet mellom barnehage og barnevern kjent, slik at det
fremstår som forpliktende for alle ansatte i barnehagene.
Fylkesmannen vurderer at Selbu kommune har fokus på jevnlig samarbeid mellom
barnehager og barnevern. Det generelle og forebyggende perspektivet virker forankret i
kommuneledelsen, jf. tiltak beskrevet i kap. 4.2.
Oppgaven med å veilede barnehagene om opplysningsplikten til barnevernet virker i
hovedsak å være ivaretatt gjennom det forebyggende tverrfaglige samarbeidet med
Værnesregionen barneverntjeneste. Opplysninger fra intervju og skriftlig dokumentasjon
kan ikke bekrefte at ansvaret for veiledningen er lagt til samarbeidet med
barneverntjenesten. Samtidig er det flere tverrfaglige arenaer i kommunen på flere nivå
som har risikoutsatte barn som tema. Fylkesmannen kan ikke se at disse møtearenaene
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eller andre rutiner spesifikt beskriver hvorledes barnehagemyndigheten bruker disse som
mulighet for å påse regelverksforståelsen når det gjelder § 22.
I tilsynsrapporter framkommer det spørsmål om barnehagen har rutiner når det oppstår
situasjoner der det er mistanke om omsorgssvikt. Rapportene gjengir svært knappe
omtaler av hva barnehagen svarer, og ingen vurderinger av svaret fra
tilsynsmyndighetens side. Intervjuene ga heller ikke utdypende opplysninger om dette.
Det blir dermed uklart hva slags informasjon kommunen har innhentet og hvordan
kontrollen med dette spørsmålet er gjennomført, hvilken lovforståelse som ligger til
grunn og hvordan barnehagepersonalets regelverksetterlevelse er vurdert av
barnehagemyndigheten.
Videre er det i barnehagenes beredskapsplan gjengitt rutiner som ikke nødvendigvis er
forenlig med bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt. På Værnesregionens
hjemmeside ligger det et meldeskjema til barneverntjenesten. Det varierer med
kjennskap om og bruk av dette skjemaet i kommunen.

4.4 Fylkesmannens konklusjon
Selbu kommune har et rutinemessig samarbeid mellom barnehage og
barneverntjenesten som virker prioritert i kommunens arbeid. Fylkesmannens
undersøkelser viser at det kan være uklarheter når det gjelder hvem som har ansvar for
veiledning av barnehagene innen temaet opplysningsplikten til barneverntjenesten.
Fylkesmannen kan ikke se at kommunens tilsyn er innrettet slik at det er egnet til å påse
at barnehagene har korrekt lovforståelse og etterlever bestemmelsen om
opplysningsplikten til barnevernet.

5. Frist for retting av lovbrudd
Fylkesmannen har i kapitlene 3 og 4 konstatert brudd på regelverket. Selbu kommune
gis frist for å rette regelverksbruddene avdekket under tilsynet, jf. kommuneloven § 60
d. Frist for retting er 15.08.17. Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen
en erklæring om at bruddene på regelverket er rettet og en redegjørelse for hvordan
dette er gjennomført.
Dersom forholdet ikke er rettet innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta
pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil være et enkeltvedtak og vil kunne
påklages i henhold til forvaltningslovens regler om dette.
Følgende pålegg om retting er aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen:
Gjennomføring av veiledning og tilsyn:
1.

Selbu kommune må gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for
gjennomføring av veilednings- og tilsynsvirksomheten.

2.

Selbu kommune må gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med behovet, det
vil si risikovurderingene.

3.

Selbu kommune skal varsle part i saken i tråd med forvaltningsloven § 16
før enkeltvedtak treffes.
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4.

Selbu kommunes enkeltvedtak om pålegg om retting (eller underretningen om
enkeltvedtaket) skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist,
klageinstans, framgangsmåte ved klage, adgangen til å se saken dokumenter
ihht. Forvaltningsloven §§ 18-19 og til å be om utsatt iverksetting ihht. § 42,
jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd.

Opplysningsplikten til barnevernet:
5.

Selbu kommune må bruke veiledning og tilsyn på en slik måte at det er egnet
til å påse om barnehagelovens bestemmelser om opplysningsplikten til
barneverntjenesten er kjent og etterlevd i barnehagene.

6. Rett til innsyn
Selbu kommune har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18 jf. §
19.
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VEDLEGG
Dokumenter som inngår i tilsynet:
























Delegeringsreglement for kommunestyret
Delegeringsreglement for administrasjonen (med organisasjonskart for Selbu
kommune)
Selbu kommunes årsmelding, forside og s. 64-67
Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014-2020
Kompetanseutviklingsplan for Nearegionen 2014-2016
«Den gode oppvekst», plan for oppvekstområdet Selbu kommune
Power-point-presentasjon av «VR-modellen»
Oversikt over barnehagene i kommunen med besøksadresse og navn på
styrer
«Rutiner for innhenting av informasjon og veiledning»
Rutiner for arbeid med tilsyn i barnehagene i Nearegionen
Mal for varsel om tilsyn i Nearegionen
Mal tilsynsrapport Nearegionen
Mal for enkeltvedtak – pålegg om retting etter tilsyn etter barnehageloven
Tidsplan for tilsyn i barnehagene Nearegionen 2014-2015
Tilsynsrapport fra Tømra og Innbygda barnehage 2014
Tilsynsrapport fra Vikvarvet og Øverbygda barnehage 2014
Tilsynsrapport Mebond barnehage 2014
Vedtekter og reglement for barnehagene i Selbu kommune, revidert februar 2016
5-årsplan for Tømra og Innbygda barnehage
Årsplaner Kvellohaugen barnehage
Beredskapsplan for barnehagene i Selbu
Referat fra foreldremøter og personalmøte

Selbu kommune,
rådmannen
Gjelbakken 15
7580 SELBU

Vår dato:
03.04.2018

Vår ref.:
2018/1866

Deres dato:

Deres ref.:

Avslutning av tilsyn
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Selbu kommune i perioden fra 19.02.16 og
frem til i dag. Temaet for tilsynet var kommunen som barnehagemyndighet –
veiledning, tilsyn og barnehagenes opplysningsplikt til barneverntjenesten. I vår
tilsynsrapport av 10.04.17 fikk dere en frist for å rette brudd på regelverket.
Kommunen har sendt inn redegjørelse og erklæring om at bruddene er rettet
17.07.17, som var innen fristen 15.08.17. Etter denne dato har Fylkesmannen og
Selbu kommune hatt flere avklaringer for å komme fram til en felles forståelse av de
varslede påleggene og hvordan disse kunne rettes. Det er blant annet gjennomført et
telefonmøte 11.12.17 og et sluttmøte 08.03.18. Den 21.03.18 mottok Fylkesmannen
et notat fra Selbu kommune hvor det fremkommer ytterligere dokumentasjon på
hvorledes kommunen har arbeidet med å rette bruddene på regelverket.
Basert på kommunens redegjørelser og erklæring, legger vi til grunn at dere har
rettet regelverksbruddene. Vi avslutter derfor tilsynet.

Med hilsen

Knut Olav Dypvik (e.f.)

Liv Ingegerd Selfjord

Seksjonsleder barnehage og opplæring
Oppvekst- og velferdsavdelingen

seniorrådgiver
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Liv Ingegerd Selfjord
Telefon:
73 19 93 48

v4-29.07.2015

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
HDIR Verden 31017529

Landets kommuner

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

18/36353-1
Salman Khalil
14.01.2019

Rundskriv IS-4/2019 – Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og
omsorgstjenester i kommunene
Alle kommuner1 som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til
enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse
tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og
moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60.
Kommunale helse- og omsorgstjenester er i hovedsak finansiert gjennom kommunenes frie
inntekter. Formålet med ordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt
tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Behovet
for ressurskrevende tjenester varierer betydelig mellom kommuner. Det har foreløpig vært
vanskelig å finne objektive kriterier til bruk i inntektssystemet som kan fange opp denne
kostnadsvariasjonen. Det er derfor behov for en egen tilskuddsordning for ressurskrevende
tjenester som et supplement til kommunenes frie inntekter. Regelverket for ordningen stiller
krav om at det kun er direkte lønnsutgifter som er refusjonsberettigede, og det gis refusjon for
80 prosent av direkte lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet.
Nivået på innslagspunktet og kompensasjonsgrad besluttes av Stortinget i forbindelse med de
årlige budsjettene. De viktigste elementene i ordningen i 2019 er:





Refusjonskrav gjelder kun påløpte, direkte lønnsutgifter i 2018.
Innslagspunktet økes til 1 270 000 kroner.
Kompensasjonsgraden er 80 prosent.
Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og
over er beregnet til 656 000 kroner.

1

For A-kommunene som deltar i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester inngår inntekter som
tidligere ble utbetalt gjennom tilskuddet til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i det generelle,
økonomiske opplegget i forsøket. Kommunene skal likevel sende inn refusjonskrav for 2018 i tråd med kriteriene i
rundskrivet. Dette gjelder følgende kommuner; 0138 Hobøl, 0926 Lillesand, 1243 Os, 1714 Stjørdal.
Helsedirektoratet
Avdeling tilskudd
Salman Khalil, tlf.: +4746908957
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no







Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes
personer født 2000 eller tidligere som over 16 år.
Andre statlige, øremerkede tilskudd og inntekter gjennom brukerbetaling skal trekkes fra.
Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes refusjon for utgifter til
personer født 1951 eller senere.
Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra
kommunen.
Beskrivelsen av revisjonens kontroll er utdypet og fremkommer i eget brev, som følger
vedlagt.

Alle spørsmål om ordningen kan rettes til ressurskrevendetjenester@helsedir.no
For 2019 gjelder følgende tidsfrister:



Kommunen skal oversende innrapporteringsskjema med dokumentasjon til kommunens
revisor innen 28. februar 2019.
Kommunen skal sende endelig innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse til
Helsedirektoratet (innrapporteringsmåte er beskrevet i punkt 1.2 nedenfor) innen 3.
april 2019.

Det er anledning til å endre innrapporteringen inntil den endelige rapporteringsfristen. Hvis
kommunen endrer sitt refusjonskrav må det også vedlegges ny revisjonsuttalelse.
Kommuner som ikke yter tjenester i et slikt omfang at de omfattes av tilskuddsordningen, skal
melde dette via e-post til ressurskrevendetjenester@helsedir.no innen 3. april 2019.
Helsedirektoratet mener at alle kriteriene er klare og fremkommer av dette rundskrivet.
Regnearket er enkelt å bruke og foretar beregningene av tilskudd for kommunen. Dette gir
kommunene selv et godt grunnlag for å rapportere og foreta beregninger på egen hånd (uten
bruk av ressurser fra eksterne).
Helsedirektoratet ønsker at spørsmål fra kommunen primært skal stilles til revisor. Dersom
spørsmålet ikke avklares gjennom dialog med revisor, kan revisor bringe spørsmålet videre til
Helsedirektoratet.
Nærmere utdyping av tilskuddsordningen er gitt nedenfor.

1. Generelt om ordningen
1.1 Hvilke utgifter som kan refunderes
I de tilfeller der kommunen yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til
enkeltmottakere, kan det søkes om delvis refusjon for påløpte direkte lønnsutgifter. Det er
ingen begrensninger med hensyn til diagnose eller type lidelse hos tjenestemottakeren. Det kan
søkes refusjon til og med 31. desember i det kalenderåret tjenestemottakeren fyller 67 år.
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Det er bare direkte lønnsutgifter ført på KOSTRA-funksjonene 232, 233, 234, 241, 242, 243, 253,
254 og 273 som kan tas med i refusjonsgrunnlaget.
For tjenester der det etter loven er krav om enkeltvedtak, skal det foreligge et gyldig
enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra kommunen. For andre
tjenester må annen dokumentasjon foreligge.
Vilkårene er nærmere utdypet i rundskrivets kapittel 2.
1.2 Kommunens rapportering
Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å søke tilskudd. Før et refusjonskrav oversendes
Helsedirektoratet skal kommunen ha forelagt refusjonskravet for kommunens revisor for
kontroll. I sitt arbeid med å beregne refusjonsgrunnlaget, skal kommunene:
 Sikre at gjeldende regelverk følges.
 Sikre at riktig skjema fylles ut.
 Påse at kommunens revisor mottar dette rundskrivet med vedlegg i god tid før 28. februar
2019.
 Sikre at utfylt skjema med tilhørende dokumentasjon gjøres tilgjengelig for kommunens
revisor innen fastsatt frist.
 Tilrettelegge for dialog med kommunens revisor, der det er uenighet omkring fortolkning
eller utfylling av skjemaet.
 Fremlegge den dokumentasjon som revisor ønsker og som anses relevant for
refusjonskravet.
 Sende inn innrapporteringsskjemaet og revisjonsbekreftelsen til Helsedirektoratet innen
fastsatt frist.
Det er den kommunen som har det økonomiske ansvaret for tjenesteytingen som skal
innrapportere ressursinnsatsen.
Den informasjonen som sendes Helsedirektoratet på innrapporteringsskjemaet er å anse som
personopplysninger etter personopplysningslovens § 33. Helse- og omsorgsdepartementet har
gitt dispensasjon fra taushetsplikten, slik at kommunene kan avgi de opplysninger som
fremkommer på innrapporteringsskjemaet til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har
konsesjon for lagring av etterspurt informasjon.
Kommunen skal én gang i året sende inn samlet refusjonskrav via Altinn. Nærmere veiledning
er gitt i rundskrivets kapittel 2.
Kommuner som ikke har mottakere som kommer inn under ordningen skal, som tidligere, gi
skriftlig beskjed om dette via e-post til ressurskrevendetjenester@helsedir.no innen 3. april
2019.
1.3 Revisors kontroll
Det vises til eget brev til kommunens revisor, som følger vedlagt.
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1.4 Øvrig kontroll
Helsedirektoratet forbeholder seg retten til å kontrollere kommunens refusjonsgrunnlag.
Kontrollen kan gjennomføres hos tilskuddsmottaker og eventuelle samarbeidspartnere.
For kontrollformål skal regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn
for søknaden eller rapporteringen, oppbevares i minimum 10 år etter at tilskuddet ble mottatt.
1.5 Tilbakekreving av feilutbetalinger
Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller de krav som fremgår av regelverket eller
tilskuddsbrevet bortfaller tilskuddet. Ved brudd på tilskuddsregelverket kan tilskuddet stanses
og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis. Ved eventuell videreføring av tilskudd i påfølgende
år kan beløpet som tilbakekreves føre til avkortning i fremtidige tilskudd.
1.6 Ingen klageadgang
Tildeling av tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester anses ikke som
enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd, bokstav a og b, og kan derfor ikke påklages
til overordnet forvaltningsorgan.

2. Veiledning til utfylling av skjema for 2018
2.1 Generelt om rapporteringsløsninger via Altinn
Helsedirektoratet har elektroniske skjema for søknad og rapportering for de fleste
tilskuddsordningene.
Dette betyr det for deg som skal søke tilskudd:
 Du må skaffe deg MinID/ BankID eller en av de andre innloggingsalternativene til Altinn
(obligatorisk).
 Be om å få delegert rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i din virksomhet
(obligatorisk).
 Finn ut hvem av dine ledere som har rollen «begrenset signeringsrettighet» (anbefales).
Hvordan delegere roller?
 Logg på med din egen bruker, for eksempel med MinID, BankID eller engangskoder fra
Altinn.
 Gå til fanen tilgangsstyring og velg deleger roller og rettigheter i menyen til venstre.
 Velg rolle på vegne av virksomheten i rullegardin.
 Skriv inn fødselsnummer og etternavn på personen man ønsker å tildele rolle, huk av for
rollen helse-sosial og velferdstjenester og trykk på knappen deleger rolle(r).
 Nå har personen fått tilgang til rollen.
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Hvordan søke tilskudd gjennom Altinn?
 Få tilgang til Altinn, for eksempel MinID, BankID eller engangskoder fra Altinn.
 Få delegert rollen Helse- sosial og velferdstjenester (så tidlig som mulig).
 Logg inn i Altinn med din egen bruker. Bruk lenke på www.helsedir.no/tilskudd så kommer
du direkte til riktig skjema.
 Velg rolle på vegne av virksomheten.
 Fyll ut skjema.
 Legg ved vedlegg.
 Send til signering.
 Rolle med begrenset signeringsrettighet signerer og dere mottar kvitteringsnummer.
 Når du har logget på og fått tildelt rolle må du velge om du ønsker å representere deg selv
eller på vegne av din virksomhet.

Du kan også til enhver tid se om du representerer deg selv eller din virksomhet
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2.2 Særskilt om rapporteringsrutiner for tilskudd til ressurskrevende tjenester
Fra og med 2015 er det utviklet en ny rapporteringsrutine via Altinn med sikkerhetsnivå 2. Den
nye rapporteringsløsningen endrer ikke kravene til hvilken dokumentasjon som skal sendes til
Helsedirektoratet.
Link til rapporteringsløsningen finnes på www.helsedirektoratet.no/tilskudd. Kommunen som
søker skal først fylle ut en del administrativ informasjon i et tosidig skjema, se bildene
nedenfor. Obligatoriske felter er merket med rød stjerne.

Deretter klikker man på fanen «Oversikt – skjema og vedlegg» og laster inn de to obligatoriske
vedleggene - det Excel-baserte rapporteringsskjemaet og revisors attestasjon (pdf). Excelskjemaet skal sendes inn i xls-format og filen skal ikke krypteres eller passordbeskyttes.
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2.3 Veiledning til det Excel-baserte innrapporteringsskjemaet
Veiledningen nedenfor følger kronologisk feltene i det Excel-baserte søknadsskjemaet for 2018.
Det er lagt inn automatiske kontroller/feilmeldinger i skjemaet. Dette vil hjelpe kommunen i
kvalitetssikringen av de opplysningene som sendes inn.
”Kommunens ressursinnsats 2018”
Det er en linje per tjenestemottaker. For hver tjenestemottaker skal følgende informasjon gis:
Kolonne 1 Fødselsår:
Tjenestemottakerens fødselsår (fire siffer) føres opp. Det presiseres at personer over 67 år ikke
omfattes av tilskuddsordningen. Dette betyr at kun personer født i 1951 eller senere omfattes.
Dersom kommunen fører opp et fødselsår som ikke er mellom 1951 og 2018 vil
rapporteringsskjemaet gi følgende feilmelding: «Feil fødselsår». Fødselsår må da korrigeres
eller bruker må slettes dersom vedkommende er født før 1951.
Kolonne 2 Ressursinnsats i 2018:
Her føres kommunens samlede direkte lønnsutgifter for tjenester som inngår i
tilskuddsordningen for den aktuelle tjenestemottakeren opp. Merk at det ikke skal gjøres
fratrekk for tilskudd, egenbetaling eller annet her. Beløp føres opp med hele tusen kroner (kr
1.350.000 = 1350).
Direkte lønnsutgifter/direkte brukertid
Det er bare direkte lønnsutgifter som dekkes. Med dette menes lønn knyttet til direkte
brukertid. Slike utgifter føres på KOSTRA-art 010-099, 270 eller ved eksternt tjenestekjøp på
artene 300-380. Alle andre typer utgifter faller utenfor refusjonsordningen.

I hjemmebaserte tjenester defineres direkte brukertid å være når personellet er i direkte
interaksjon med tjenestemottaker. Hjemmetjenestens reisetid til tjenestemottaker er
eksempelvis ikke direkte brukertid, og heller ikke administrativt arbeid som rapportering, mv.
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I et bofellesskap regner man at lønnen til alle ansatte som jobber i direkte interaksjon mot
tjenestemottakerne er å anse som direkte lønn. Tjenesteyter må være til stede i boligen og ha
sine arbeidsoppgaver i interaksjon med tjenestemottaker. Tid brukt på arbeidsoppgaver
utenfor bofellesskap/dagsenter kan ikke tas med. Stillinger med merkantile- eller
ledelsesoppgaver kan heller ikke tas med.
I et bofellesskap skal det fattes individuelle vedtak på alle tjenestemottakerne. Dersom
personalet har ansvar for flere mottakere i bofellesskapet kan en beregning av ressursbruk
basert på timer i de individuelle vedtakene medføre at det samlet sett blir lagt til grunn flere
timer enn det som faktisk utføres. Kommunene kan kun inkludere den andelen av utgiftene
som er knyttet til den enkelte ressurskrevende tjenestemottakeren. Kommunene må
kontrollere at utgifter til andre mottakere enn ressurskrevende tjenestemottakere trekkes
ut/korrigeres der kommunene yter tjenester til flere samtidig. Revisor skal kontrollere at
kommunene har utført kontrollen.
Eksempel:
Bolig der fire tjenestemottakere bor og alle har vedtak om våken nattevakt, men hvor kun en mottaker er
ressurskrevende. Dersom det er en våken nattevakt på jobb må utgiften for disse fordeles på alle
tjenestemottakere. Når kun en av de fire er ressurskrevende, er det kun en firedel av lønnsutgiftene som kan tas
med i refusjonsgrunnlaget.

Eksempel på beregning:
X kommune har i tråd med enkeltvedtak gitt 6 500 timer med direkte tjenester til en ressurskrevende
tjenestemottaker som bor i et bofellesskap sammen med tre andre mottakere som ikke er ressurskrevende. Av den
samlede ressursinnsatsen er 500 timer gitt med 2:1 bemanning og resten med 1:1 bemanning. Alle fire
tjenestemottakerne har vedtak på våken nattevakt, men det er bare en person til stede i boligen på natt. Samlet
ressursinnsats i timer blir slik:
Direkte tjenestetimer etter vedtak
6 000 timer
Direkte timer med 2:1 bemanning
500 timer (Legger her til dobbel effekt pga dobbel bemanning)
Fradrag for delt nattevaktressurs
(8 timer x 365 dager x 3/4)
2 190 timer
SUM DIREKTE TJENESTETIMER
4 310 timer
X kommune skal nå beregne samlet ressursinnsats i kroner. Kommunen kan gjøre dette på to måter:
 Ta utgangspunkt i bemannings- og vaktlister og beregne reelle kostnader for de ansatte som faktisk har
ytt tjenesten.
 Gjøre en skjønnsmessig vurdering, som kan sannsynliggjøres overfor kommunens revisor, av hvilke
yrkesgrupper som har ytt tjenestene og legge en veid fordeling til grunn.
Kommunen velger en modell med et veid gjennomsnitt. En gjennomgang av vedtak/bemanningsplaner viser at
forholdsmessig ytes 20% av timene av vernepleiere, 35% av helsefagarbeidere og 45% av ufaglært/assistenter. I de
tilfeller der det var en 2:1 bemanning var det lik fordeling mellom hhv. vernepleier og helsefagarbeider. Nattevakt
er ufaglært/assistent.
Dette gir
Timer med vernepleier (6000 x 20% + 500 x 50%) =
Timer med helsefagarbeider (6000 x 35% + 500 x 50%) =
Timer med assistent (6000 x 45%) – (2920 x 75%) =
SUM

1 450 timer
2 350 timer
510 timer
4 310 timer

Kommunen har beregnet gjennomsnittlig lønnskostnad for de aktuelle yrkesgruppene. Beregningen omfatter lønn,
avtalefestede tillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift. I tillegg er det beregnet en andel fra bruken av premiefondet
som kan henføres til personalet på kr. 15 000 og som kommer til fratrekk.
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Ressursinnsats vernepleiertimer (1 450 timer x kr. 475,-) =
Ressursinnsats helsefagarbeidertimer (2 350 timer x kr. 400,-) =
Ressursinnsats assistent (510 timer x kr. 350,-) =
Bruk av premiefond før på F173, som gjelder personalet over
Sum til oppføring i kolonne 2

688 750,940 000,178 500,15 000,1 792 250

Pensjon
Pensjonsutgiftene som er bokført på tjenestefunksjonene, skal legges på direkte lønnsutgifter. I
praksis betyr det at premieavvik og amortisering av premieavvik holdes utenfor, og utgiftene
utgjør forsikringspremien som er betalt.
Premiefond er avkastning på pensjonsmidler som står til «sparing» hos pensjonsleverandøren
uten at dette balanseføres i kommunens regnskap. Premiefondet kan i hovedsak kun brukes til
å betale pensjonspremien med. Bruk av premiefond skal føres på funksjon 173. Bruk av
premiefond medfører at kommunenes utgifter blir redusert, men dette framkommer ikke på de
aktuelle tjenestefunksjonene som inngår i refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende tjenester.
Kommunene skal derfor trekke andelen som er knyttet til ansatte som yter ressurskrevende
tjenester fra premiefondet i refusjonsgrunnlaget. Kommunene kan benytte andel av premien
for de aktuelle ansatte ved beregningen av andelen som skal trekkes fra.

Sykdom og permisjon
Ved sykdom eller permisjon, skal kun direkte lønnsutgifter til den som til enhver tid utfører
arbeidet medtas. Det innebærer at lønn til den som er i permisjon eller den som er sykmeldt
ikke skal tas med i refusjonskravet.
Tjenester utført av andre enn kommunen
I de tilfeller andre enn kommunen selv utfører tjenesten, må kommunen innhente
dokumentasjon som bekrefter omfang og størrelse på de direkte lønnsutgiftene. Denne
dokumentasjonen skal fremlegges kommunens revisor. Nedenfor er et eksempel på
rapporteringsskjema som en kommune bruker i forbindelse med innhenting av nødvendige
opplysninger fra private leverandører:
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Oppholdsprinsippet
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd er det den kommunen der en
person fysisk oppholder seg på et gitt tidspunkt som er ansvarlig for å sørge for nødvendige
tjenester til vedkommende (oppholdsprinsippet). Av helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1
følger videre at kostnadene skal dekkes av den kommunen som er ansvarlig for å yte tjenesten
eller sette i verk tiltaket, dvs. oppholdskommunen. Dersom en person oppholder seg i en annen
kommune enn bostedskommunen i forbindelse med f.eks. foreldresamvær eller ferie, er det
samværskommunen/feriekommunen som er ansvarlig for å fatte vedtak om tjenester, yte
tjenestene og dekke utgiftene til disse så lenge oppholdet varer. Når det gjelder forholdet til
tilskuddsordningen, må de involverte kommunene hver for seg vurdere om egne utgifter
gjennom året, tilknyttet de vedtakene de selv har fattet om tjenester til den aktuelle brukeren,
overstiger innslagspunktet eller ikke.
Både tjenester til eksisterende og nye tjenestemottakere tas med i refusjonskravet, så fremt
tjenestenes omfang i løpet av kalenderåret gir direkte lønnsutgifter utover innslagspunktet,
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etter fratrekk for tilskudd og egenbetaling. Det skal ikke gis noen melding gjennom året til
Helsedirektoratet hvis nye tjenestemottakere kommer til, hvis noen faller fra eller det skjer
endringer i tjenesteomfanget til eksisterende tjenestemottakere. Helsedirektoratet vil i
forbindelse med innrapporteringen fra kommunene, som finner sted én gang i året, be om
supplerende opplysninger fra kommunene, hvis dette anses nødvendig.
Dersom en mottaker, som normalt ville hatt utgifter over innslagspunktet, flytter i løpet av året
og dette medfører at verken fraflyttings- eller tilflyttingskommunen vil ha utgifter som
overstiger innslagspunktet gjennom kalenderåret, så skal ikke utgiftene til mottakeren tas med i
refusjonskravet.

Refusjon for utgifter etter frafall/avvikling av tjenester
Påløpte utgifter frem til frafall/avvikling av tjenester til en tjenestemottaker kan tas med i
refusjonskravet. Hvis kommunen ikke klarer å knytte personell til andre oppdrag/oppgaver kan
refusjonskravet omfatte inntil én måneds direkte lønnsutgifter for det personell som ikke blir
omdisponert. Det må fremlegges dokumentasjon til revisor for kommunens prosess for
omdisponering av overtallig personell.
KOSTRA-funksjoner
Det er bare direkte lønnsutgifter som er anført på følgende KOSTRA-funksjoner, som kan
medtas i refusjonsgrunnlaget:

Helsetjenester

Sosialtjenester

Omsorgstjenester

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
233 Annet forebyggende helsearbeid
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
243 Tilbud til personer med rusproblemer
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelser.
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Definisjon av funksjonene i KOSTRA finnes på www.kostra.dep.no.

Krav til vedtak
Det må foreligge et enkeltvedtak på tjenesten etter helse- og omsorgslovgivningen. Tjenestens
omfang må fremkomme direkte i enkeltvedtak eller som særskilt dokumentasjon. Denne
dokumentasjonen skal være i samsvar med innrapporterte direkte lønnsutgifter.
Det er bare anledning til å kreve refusjon for påløpte direkte lønnsutgifter fra det tidspunkt
enkeltvedtaket er fattet. Hvis det ytes tjenester før enkeltvedtak fattes, gis det ikke refusjon for
disse. Tjenester som ikke er ytt, selv om det foreligger enkeltvedtak, faller utenfor
refusjonsordningen. Det kan gis unntak for tjenester der det vanligvis ikke fattes enkeltvedtak,
for eksempel fysio- og ergoterapitjenester. Kommunen må i så fall dokumentere overfor revisor
faktisk ytte tjenestetimer (for eksempel faktureringsgrunnlag, arbeidslister, oppmøtelister og
- 11 -

lignende). Dersom slike tjenester tas med beregnes utgifter fra og med iverksettingsdato for
tjenesten.
Det er ikke tilskuddsordningens intensjon eller legitimt etter gjeldende rett å endre praksis
(omhjemling) av tjenester som omfattes av andre lover og funksjonsinndelingen i KOSTRA.
Deling av stillingshjemler på ulike KOSTRA-funksjoner følger gjeldende regler.
For tjenestemottakere som også mottar tjenester etter andre lovverk, gjelder prinsippet om
sektoransvar. Det er sektoren som er ansvarlig for gjeldende lovverk som også har
finansieringsansvaret. Eksempler kan være tjenestemottakere som også har tiltak etter
opplæringsloven eller barnevernloven. Utgifter etter andre lovverk kan derfor ikke tas med.
Kolonne 3, 4 og 5 Type tjenestemottaker
Her skal én av kolonnene merkes av ved å sette inn tallet 1.
Psykisk utviklingshemmede (PU) 16 år og over (kolonne 3) er personer født i 2000 eller tidligere.
Hvem som er psykisk utviklingshemmede må ses i sammenheng med kommunenes
rapportering etter Helsedirektoratets Rundskriv IS-3 Registrering av tal på personar med psykisk
utviklingshemming i kommunane. Denne rapporteringen brukes som grunnlag for beregning av
rammetilskuddet. Rapporteringen skjer året før det får effekt på rammetilskuddet, mens
tilskudd til ressurskrevende beregnes etterskuddsvis. Det vil si at de som rapporteres som
personer med psykisk utviklingshemming i årets søknad om tilskudd til ressurskrevende (for
regnskapsåret 2018) skal være de samme personene som ble rapportert inn som
utviklingshemmede (jf. Rundskriv IS-3) i 2017 (som grunnlag for rammetilskuddet for 2018).
Vertskommunebrukere merkes av i kolonne 4. Det er viktig å merke seg at
vertskommunebrukere som er psykisk utviklingshemmede og 16 år eller mer skal føres som
vertskommunebruker i kolonne 4 og ikke som psykisk utviklingshemmet i kolonne 3, se
nærmere forklaring i punktet nedenfor. En oversikt over vertskommuner og mottatt tilskudd
per vertskommunebruker ligger vedlagt dette rundskrivet.
Øvrige tjenestemottakere merkes det av for i kolonne 5 ”Andre”.
Type tjenestemottaker skal registreres ved å sette inn tallet 1 i én av kolonnene. Dersom type
bruker registreres feil vil rapporteringsskjemaet gi følgende feilmelding: «Feil type bruker».
Kommunen må da korrigere registreringen. Dersom det ikke er registrert type bruker på en
tjenestemottaker vil skjemaet gi følgende varsel: «Skriv inn type bruker».
Kolonne 6 og 7 Øremerkede statstilskudd og brukerbetaling
Hvis kommunen mottar et øremerket statstilskudd eller brukerbetaling skal dette føres opp
her. Navn på inntekten føres opp i kolonne 6. Beløpene føres opp i én samlet sum og i hele
tusen kroner i kolonne 7.
Eksempler på statlige tilskudd som kommer til fratrekk:
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Kap.
0430

Post
60

0821

60

0761

61

Navn
Refusjoner til kommuner, forvaringsdømte mv. (prøveløslatte fra
forvaring, psykisk utviklingshemmede med sikringsdom og
varetektssurrogat)
Tilskudd ved bosetting av personer over 60 år og personer med alvorlige,
kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker. Til fratrekk kommer
engangstilskudd til personer over 60 år og engangstilskuddet (tilskudd 1)
til flyktninger med funksjonshemminger og/eller atferdsvansker. Tilskudd
2 under ordningen skal ikke trekkes fra.
Tilskudd til vertskommuner. Beløpet som skal trekkes fra fremkommer av
vedlegg til rundskrivet til kommunene. Merk at vertskommunebrukere
skal krysses av i egen kolonne (kolonne 4).

Listen er ikke uttømmende. Dersom kommunen er i tvil, skal kommunen påføre
tilskuddsnavn, beløp og merknad i kolonne 13 i innrapporteringsskjemaet.
Vertskommunebrukere skal ved denne innrapporteringen ikke anses som psykisk
utviklingshemmede (se også punktet ovenfor). Årsaken er at vertskommunebrukere ikke inngår
i fordelingsnøkkelen av rammetilskuddets delkriterium psykisk utviklingshemmede over 16 år.
Vertskommunebrukere skal derfor krysses av i egen kolonne (kolonne 4), mens mottatt tilskudd
per vertskommunebruker (jf. vedlegg) føres til fratrekk i kolonne 6 og 7 i
innrapporteringsskjemaet.
Merk at det bosettingsstimulerende særtilskuddet for flyktninger med alvorlige
funksjonshemminger eller atferdsvansker (tilskudd 2 under kap 821, post 60) ikke skal trekkes
fra ved utmåling av refusjon.
Mottatt brukerbetaling for tjenester som inkluderes i refusjonskravet skal i sin helhet føres til
fradrag i kolonne 6 og 7 i innrapporteringsskjemaet. Inntekter gjennom egenbetaling bidrar til å
redusere kommunens utgifter tilsvarende. For de aller fleste brukerne som kommer inn under
tilskuddsordningen, vil to typer egenbetaling være aktuelle: egenandel for praktisk bistand i
hjemmet, og egenandel ved korttidsopphold i institusjon. For de få som har langtidsopphold i
institusjon, skal egenbetalingen også trekkes fra i sin helhet, siden det ikke er mulig å henføre
egenbetalingen til noen bestemt type utgifter.
Kolonne 8 Antall tjenestetimer
I kolonne 8 skal antall direkte tjenestetimer (hele timer) etter vedtak, eller annen
dokumentasjon som danner grunnlaget for beløpet ført i kolonne 2, føres inn. Hvis kommunen
bruker en annen bemanningsfaktor enn 1-1 bemanning må dette tas hensyn til i beregningen av
antall tjenestetimer. Tjenestetimer iht. vedtak kan i slike tilfeller ikke være tilstrekkelig
dokumentasjon. Det er viktig å synliggjøre kommunens faktiske ressursinnsats målt i direkte
lønnsutgifter. 20 timers bistand iht. vedtak, men som krever to tjenesteytere samtidig, vil som
eksempel generere 40 timer i direkte lønnsutgifter. Mulige kilder for å innhente supplerende
informasjon kan være:
- lønnsutgifter fra kostnadssted/prosjekt eller lignende i regnskaps- og lønnssystemet
- avtaler/fakturaer fra eksterne leverandører
- sammenstilling av utgifter i møter mellom berørte enheter
- utførte timer som er registrert i helse- og omsorgssystemet
- utførte timer fra arbeidslister/journaler
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Kolonne 9, 11 og 12 Resultat
Disse kolonnene er låst for utfylling, og aggregeres automatisk.
Kolonne 9 viser kommunens ressursinnsats (kolonne 2), fratrukket den del som inngår i
rammetilskuddet for psykisk utviklingshemmede, fratrukket eventuelle statlige tilskudd og
egenbetaling (kolonne 7).
Dersom netto utgift i kolonne 9 er under innslagspunktet vil rapporteringsskjemaet vise
følgende feilmelding: «Bruker under innslagspunktet». Kommunen må i så fall slette brukeren
fra rapporteringsskjemaet før innsending. Dersom netto utgift er over innslagspunkt vil det stå
«OK» i rapporteringsskjemaet og tilskuddsbeløp vil fremkomme i kolonne 11.
Kolonne 11 viser hva kommunen vil motta i refusjon knyttet til tjenester ytt til
tjenestemottakeren. Kolonnen baserer seg på netto utgift i kolonne 9, fratrukket
innslagspunktet på kr 1.270.000 per tjenestemottaker og beregner 80 % av dette nettobeløpet
som refusjonsbeløp.
Kolonne 12 beregnes automatisk og viser timepris (kolonne 2 / kolonne 8). Det er viktig å merke
seg at Helsedirektoratet rutinemessig vil etterspørre en nærmere forklaring for
tjenestemottakere som kommer ut med en særskilt høy timepris. Terskelen ved rapportering
for 2018 ligger på 600 kroner. For å unngå mye oppfølgingsarbeid bes kommunene derfor om å
legge ved en forklaring allerede ved innsending av søknadsskjemaet, enten ved å bruke
merknadsfeltet knyttet til den enkelte tjenestemottaker (kolonne 13), eller i et eget vedlegg.
Det vil komme en egen påminnelse i rapporteringsskjema dersom timepris overstiger 600
kroner.
Kolonne 13 Merknader
Her kan merknader knyttet til den enkelte tjenestemottaker føres inn.

Vennlig hilsen
Trond Ødegaard Christensen e.f.
avdelingsdirektør
Salman Khalil
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Denne rapporten er en oppsummering av referatene fra 11 dialogmøter Fylkesmannen i
Trøndelag hadde med Trøndelagskommunene høsten 2018. Tema var dagens og
morgendagens eldreomsorg. Rapporten gjør rede for det faglige og teoretiske grunnlaget, før
resultatene presenteres og til slutt drøftes. Det er først og fremst Eldre og rus, Vold i nære
relasjoner og Tvang og makt som vies spesiell oppmerksomhet. Dernest ligger
Stortingsmeldingen "Leve hele livet" også til grunn
Du finner hele rapporten her:
https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Helse-omsorg-ogsosialtjenester/Helsetjenester/dialogmoter-med-kommunene-i-2018/

FOLKEHELSEPROFIL 2019

Selbu
Noen trekk ved kommunens folkehelse
Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019,
og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet.
Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Befolkning
• Andelen barn (0-17 år) i kommunen er på nivå med landet som
helhet.

Oppvekst og levekår

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og faktorer som påvirker denne,
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet,
se figuren nedenfor.

• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er
ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet. Lav
husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av
medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto
finanskapital er under 1G.
• Frafallet i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra
landsnivået. Frafall er imidlertid en viktig folkehelseutfordring i hele
landet. Klikk på indikator nummer 14 i folkehelsebarometeret for å
se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes
utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært
fornøyd med lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Tallene er
hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar
2019 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2018.
q
Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Avdeling for helse og ulikhet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
E-post: kommunehelsa@fhi.no

Redaksjon:
Camilla Stoltenberg, ansvarlig redaktør
Else Karin Grøholt, fagredaktør
Fagredaksjon for folkehelseprofiler
Idékilde: Public Health England
Illustrasjon: Fete typer
Bokmål

• Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er ikke
signifikant forskjellig fra landet som helhet. På kommunenivå er det
lite tilgjengelig informasjon om røyking. Gravides røykevaner kan
imidlertid gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når det
gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.

Helsetilstand
• Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale
helseforskjeller i kommunen, målt som forskjell i forventet levealder
mellom utdanningsgrupper.
• Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og
lidelser, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter
data fra fastlege og legevakt.

Batch 0502191558.0702191513.0502191558.0702191513.11/02/2019 9:16

Nettside:
www.fhi.no/folkehelseprofiler
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Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen
Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunen
har virkemidler for å skape gode miljø i barnehagen, skolen
og lokalsamfunnet. Kommunale tiltak kan også ha betydning
for fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien.

Figur 2. Andelen barn som bor i trange boliger, og andelen som
bor i lavinntektshusholdninger (2017).

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre
helseplager og er mer tilfredse med livet.

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til
andre mennesker.
Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I
planarbeidet er det viktig at kommunen er spesielt
oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre utsatte familier,
se figur 2. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og
energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna.
Økonomiske problemer kan også føre til stress i
hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldrenes egen psykiske
helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. Sammenliknet
med andre barn har barn i familier med lav inntekt oftere
psykiske og fysiske helseplager.

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning.
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging.
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir
stående utenfor.

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv.
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense,
eller at barnet involveres i konflikten.

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter.

Forebyggingstiltak som tar sikte på å styrke foreldrerollen kan
ha positiv effekt på barnas psykiske helse og livskvalitet. Det
finnes en rekke foreldreveiledningsprogrammer. Her kan
helsestasjonene ha en viktig rolle.

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb.

Figur 1. Oppvekstarenaer.

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen,
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon.
Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor
betydning for språkutvikling og psykisk helse.
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Mobbing

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom
skoletiden (Ungdata 2016-2018).

Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager
som hodepine og magesmerter.
Figur 4 viser andelen ungdommer i kommunen som opplever
mobbing.
Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn
og unge.
Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til å være
bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å skjerme
seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. Anonymiteten
gjør at naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot
andre, opphører. For den som blir mobbet er det vanskelig å
stoppe eller begrense spredningen av digitalt innhold, og
dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og skremmende.
Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe som gjør at
den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle sosiale
situasjoner.

Figur 4. Andelen ungdomsskoleelever som opplever at de
blir mobbet minst hver 14. dag (Ungdata 2016-2018).

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap,
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer
trivsel og helse blant barn og unge.
I arealplanleggingen kan kommunen legge til rette for trygge
og aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får
varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke og utfolde
seg sammen med andre.
Figur 5 viser hvordan ungdom i kommunen vurderer
lokalmiljøet.
Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke
tilhørigheten til lokalmiljøet.

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med
lokalmiljøet, og andelen som synes det i kommunen er et bra
tilbud av lokaler der de kan treffe andre unge på fritida (Ungdata
2016-2018).

Gang- og sykkelveier og kollektivtransport kan gjøre det
lettere og tryggere for barn og unge å treffes på fritiden.
Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
m
Les mer:

•
•
•
•

Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler
Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende
folkehelsetiltak (rapport)
Kapitler i Folkehelserapporten
Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for kommunen
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank,
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt
indikator.
Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.
Indikator
(klikkbare indikatornavn)

Helserelatert
atferd

Miljø, skader og ulykker

Oppvekst og levekår

Befolkning

Tema

Fylke

Norge

Enhet (*)

1

Andel barn, 0-17 år

20

21

21

prosent

2

Personer som bor alene, 45 år +

23,8

24,7

25,4

prosent

3

Andel over 80 år, framskrevet

6,8

5

4,9

prosent

4

Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år

82

84

81

prosent

5

Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.)

7,6

7,3

9,2

prosent

6

Inntektsulikhet, P90/P10

2,4

-

2,8

-

7

Bor trangt, 0-17 år

11

17

19

prosent

8

Barn av enslige forsørgere

15

15

15

prosent

9

Stønad til livsopphold, 20-29 år

12

8,5

8,5

prosent (a,k)

10 Trives på skolen, 10. klasse

83

85

86

prosent (k)

11 Blir mobbet, Ungd. 2017

7,4

8,4

7,4

prosent (a,k)

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.

31

26

24

prosent (k)

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.

29

25

23

prosent (k)

14 Frafall i videregående skole

17

21

21

prosent (k)

15 Tror på et lykkelig liv, Ungd. 2017

71

72

73

prosent (a,k)

16 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017

59

69

70

prosent (a,k)

17 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017

89

69

66

prosent (a,k)

18 Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2017

28

51

49

prosent (a,k)

19 Ensomhet, Ungd. 2017

18

19

19

prosent (a,k)

20 God drikkevannsforsyning (ny def.)

34

90

91

prosent

21 Forsyningsgrad, drikkevann

94

86

88

prosent

22 Skader, behandlet i sykehus

12,8

13,9

13,7

per 1000 (a,k)

23 Lite fysisk aktive, Ungd. 2017

15

12

14

prosent (a,k)

24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2017

35

31

29

prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner

5,8

4,3

6

prosent (a)

26 Forventet levealder, menn

79,3

79,5

79,1

år

27 Forventet levealder, kvinner

83,8

83,4

83,3

år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder
Helsetilstand

Kommune

-

4,6

5

år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2017

72

71

71

prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lid., 15-29 år

157

165

159

per 1000 (a,k)

31 Muskel og skjelett

380

334

319

per 1000 (a,k)

32 Overvekt og fedme, 17 år

33

24

23

prosent (k)

33 Hjerte- og karsykdom

15,9

17,2

17,7

per 1000 (a,k)

34 Antibiotikabruk, resepter

345

335

340

per 1000 (a,k)

Folkehelsebarometer for Selbu

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert
1. 2018. 2. 2018, i prosent av befolkningen. 3. 2025, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 4. 2017, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt
utdanning). 5. 2017, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 6. 2017, forholdet mellom inntekten til den personen som
befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2017, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2015-2017, 0-17 år, av alle barn
det betales barnetrygd for. 9. 2017, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere
(individstønad). 10. Skoleåret 2013/14-2017/18. 11. U.skole, opplevd mobbing hver 14. dag eller oftere. 12/13. Skoleåret 2015/16-2017/18. 14. 2015-2017, omfatter elever bosatt i
kommunen. 15. U.skole, svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 16. U.skole, svært eller litt fornøyd. 17. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 18. U.skole, svært bra
eller nokså bra tilbud. 19. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 20. 2017, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som
forsyner minst 50 personer. 21. 2017, andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 22. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 23. U.skole, fysisk aktiv
(svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25. 2013-2017, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle
fødende med røykeopplysninger. 26/27. 2003-2017, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2002-2016, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med
grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2015-2017, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og
legevakt. 31. 2015-2017, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 32.
2014-2017, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 33. 2015-2017, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 34. 2017, 0-79 år,
utleveringer av antibiotika på resept.
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet,
Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i
Helsedirektoratet) og Reseptregisteret. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Folkehelseprofil for 5032 Selbu, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018: 4093

4

Behandling i Kommunestyret - 25.02.2019
Votering: Kontrollutvalgets innstilling vedtas. Enst.
Vedtak i Kommunestyret - 25.02.2019
1.

Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:
a.
Ber rådmannen om å
- utarbeide og jevnlig rullere en eierskapsmelding for IR
- påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap
b.

Ber eierrepresentanten om å bidra til at
- Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike
selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene
synliggjøres
- Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike
selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for
kostnadsfordeling til kommunen
- Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for
beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges
- Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis
fritak og reduksjon av gebyr.

2.

Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av
vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.

3.

Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 ved
neste rullering av eierskapsmeldingen.

Behandling i Kommunestyret - 25.02.2019
Votering: Kontrollutvalgets innstilling vedtas. Enst.
Vedtak i Kommunestyret - 25.02.2019
Kommunestyret vedtar å videreføre plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019 - 2020

Behandling i Kommunestyret - 25.02.2019
Votering: Kontrollutvalgets innstilling vedtas. Enst.
Vedtak i Kommunestyret - 25.02.2019
Kommunestyret vedtar å videreføre plan for selskapskontroll for perioden 2019 – 2020.
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Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Selbu kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Selbu, Tydal, Stjørdal og Frosta.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018
9,5

Antall årsverk 2017
9,9

Antall årsverk 2016
10,4

De oppgitte årsverkene gjelder alle fem kommunene omfattet av Værnesregionen skatteoppkreverkontor.

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt regnskapet innen fastsatt frist.
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Årsregnskapet for Selbu kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 403 763 662 og utestående
restanser2 på kr 3 505 546, herav berostilte krav på kr 41 815.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Selbu kommune.
Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

95,00 %

99,82 %

98,62 %

96,94 %

Forskuddstrekk 2017

99,90 %

99,94 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,20 %

99,91 %

99,23 %

99,51 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40 %

98,93 %

100,00 %

99,08 %

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80 %

99,94 %

100,00 %

99,86 %

Resultatkravene gjelder for skatteoppkreverkontoret under ett. Alle resultatkrav er nådd for Selbu kommune
med unntak for restskatt upersonlige skattytere. Samlet for alle kommuner nås alle resultatkrav med unntak
for arbeidsgiveravgift, hvor de ligger 0,1 % under kravet.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Selbu kommune er tilsluttet den interkommunale Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for Værnesregionen skatteoppkreverkontor per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
1 584

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
79

Antall utførte
kontroller i 2018

96

Utført kontroll
2018 (i %)

6,1 %

Utført kontroll
2017 (i %)

Utført kontroll
2018 region (i %)

3,7 %

4,2 %

Skatteoppkreverkontoret gjennomførte tilstrekkelig antall kontroller.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området innkreving
avholdt 10. - 11.12.2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 24.01.2019. Skatteoppkrever har gitt
tilbakemelding på rapporten 06.02.2019.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
20.12.2018. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 10.01.2019.
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
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Vi pålegger skatteoppkreveren å følge retningslinjer for lempning ved inngåelse av betalingsavtaler.
Pålegget er tatt til etterretning av skatteoppkreveren.
Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Med hilsen
Ida Moen
Skatteetaten

John Østhus

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet

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

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/57 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
19.03.2019

Saknr
15/19

