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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og
oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med
at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker
avviket.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at KF avviksbehandling er tilgjengelig for
alle ansatte.
4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet
nivå som legges frem til kommunestyret en gang i året.
5. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging
av rapporten innen utgangen av 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Vedlegg
Rapport fra forvaltningsrevisjon - Avvikshåndtering i Meldal kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget i Meldal kommune bestilte i sak 10/18 forvaltningsrevisjon av
avvikshåndtering i Meldal kommune.
Kontrollutvalget sluttet seg til revisors prosjektplan i kontrollutvalgets sak 19/18. Revisor
utarbeidet følgende fem problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:
1.
2.
3.
4.
5.

Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?
Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?
Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?
Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Sekretariatet viser til følgende avsnitt og sidetall for revisors vurderinger for hver av de 5
problemstillingene:
•
•
•
•
•

2.3.1.2 s. 13.
2.3.2.2 s. 14.
2.3.3.2 s. 17-18.
2.3.4.2 s. 21-22.
2.3.5.2 s. 25.

Revisor konkluderer med at kommunen har gitt opplæring blant ansatte for melding og
oppfølging av avvik, etablert system for håndtering av avvik, bruker avvikssystemet i den
daglige virksomheten, også til læring og forbedring.
Revisor bemerker at det er noen forbedringspunkter i forbindelse med avvikshåndteringen.
Revisor anbefaler følgende:
•

Sikre jevnlige gjennomganger til ansatte om melding og oppfølging av avvik, samt
system for avviksbehandling.

•
•
•

Informere ansatte om at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller
den som forårsaker avviket. Dette er viktig for at alle melder avvik, noe som legger
bedre til rette for læring i virksomheten.
Sikre best mulig tilgjengelighet til KF Avviksbehandling for alle ansatte, for å legge
best mulig til rette for at alle ansatte melder avvik i systemet.
Etablere en jevnlig systematisk overordnet rapportering av avvik til politisk nivå.

Revisor Arve Gausen vil presentere rapporten og besvare spørsmål fra utvalgets
medlemmer i kontrollutvalgets møte 26.2.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revisor har gjennom forvaltningsrevisjonen besvart kontrollutvalgets bestilling.
Sekretariatet slutter seg til revisors anbefalinger, merknader og vurderinger på de fem
problemstillingene. Kontrollutvalget kan slutte seg til rapporten og utvalget kan oversende
rapporten til videre behandling i kommunestyret.
Sekretariatet mener at forslag til innstilling fremhever rapportens anbefalinger, merknader og
vurderinger.

FORVALTNINGSREVISJON

Avvikshåndtering

Meldal kommune
Februar 2019
Prosjekt - FR 1044

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

FORORD

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap, og leverer
revisjonstjenester innen regnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til 54 kommuner og
Trøndelag fylkeskommune.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Meldal
kommunes kontrollutvalg i perioden måned 2018 til måned 2018.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1.
Revisjonsteamet

har

bestått

av

prosjektleder/oppdragsansvarlig

Arve

Gausen,

prosjektmedarbeider Erik Gran Seim, og kvalitetssikrere Tor Arne Stubbe og Merete M.
Montero. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Meldal kommune, kommuneloven §
79 og forvaltningslovens § 6.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Orkanger, 1.02.2019

Arve Gausen

Erik Gran Seim /s/

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no
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SAMMENDRAG

Formålet med forvaltningsrevisjonen har

vært

å se om kommunen følger

opp

avvikshåndteringen. Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige
hendelser, bedre kvalitet og ikke minst god læring i organisasjonen. Avvik kan beskrives som
skader på personer, bygning, inventar eller utstyr. Nestenulykker, altså hendelser som under
andre omstendigheter kunne ha ført til skade på personer, materiell eller miljø, skal også
registreres som avvik og dokumenteres systematisk, med det formål å unngå skader.
I denne undersøkelsen har vi innhentet data fra intervju med ledelsen i kommunen,
dokumentgjennomgang

av

sentrale

dokumenter

knyttet

til

avviksbehandlingen

og

spørreundersøkelse blant et utvalg av ansatte i Meldal kommune. 119 ansatte har besvart
undersøkelsen, dette gir en svarprosent på 68,7%.
Følgende problemstillinger er besvart i denne undersøkelsen:
1) Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?
2) Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?
3) Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
4) Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?
5) Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?
Vi konkluderer med at kommunen har gitt opplæring blant ansatte for melding og oppfølging
av avvik, etablert system for håndtering av avvik, bruker avvikssystemet i den daglige
virksomheten, også til læring og forbedring.
Det er imidlertid noen forbedringspunkter i dette arbeidet som bør ha kommunens
oppmerksomhet:
•

Sikre jevnlige gjennomganger til ansatte om melding og oppfølging av avvik samt
system for avviksbehandling.

•

Informere ansatte om at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den
som forårsaker avviket. Dette er viktig for at alle melder avvik, noe som legger bedre
til rette for læring i virksomheten.

•

Sikre best mulig tilgjengelighet til KF Avviksbehandling for alle ansatte, for å legge
best mulig til rette for at alle ansatte melder avvik i systemet

•

Etablere en jevnlig systematisk overordnet rapportering av avvik til politisk nivå
- Avvikshåndtering -
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1 INNLEDNING

I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.

1.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Meldal kommune har i sak 10/2018 bestilt en forvaltningsrevisjon av
avvikshåndtering. I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2018 står det følgende om prosjektet:
Meldinger om avvik og tiltak for å korrigere avvikene er i økende grad en del av
kommunal styring. En forvaltningsrevisjon kan belyse om kommunens avvikssystem
brukes som forutsatt og om informasjonen fra systemet inngår i den politiske styringen
av kommunen.
I vedtak til sak 10/2018 bestilte Kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering.
Revisjon Midt-Norge la fram en prosjektplan med forslag til innretning, ressursramme og
leveringsfrist i kontrollutvalgets sak 19/18. Kontrollutvalget vedtok å slutte seg til planen.

1.2 Problemstillinger
1) Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?
2) Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?
3) Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
4) Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?
5) Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

1.3 Håndtering av avvik
1.3.1 Håndtering av avvik
Kravet til håndtering av avvik i virksomheter er gitt i internkontrollforskriften som også gjelder
for offentlig virksomhet3. Virksomheter som omfatter både arbeidstakere og kunder/brukere,
f.eks. sykehus, skoler, barnehager har ansvar for helse, miljø og sikkerhet for begge grupper.
For denne typen virksomheter stiller loven samme type krav, men de rettes mot arbeidstaker
eller bruker. Alternativt kan lovene stille krav som omfatter begge gruppene. Eks.
opplæringsloven omhandler elevenes læringsmiljø osv., mens arbeidsmiljøloven stiller krav
om arbeidstakernes arbeidsforhold. Det er videre krav i internkontrollforskriften at virksomheter

3 Forskrift om systematisk helse-, miljø, - og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/internkontrollforskriften?v=05.12.2018
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av et visst omfang skal ha et eget system for å håndtere avvik. Et levende og godt
avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og ikke minst god
læring i organisasjonen. Avvik kan beskrives som skader på personer, bygning, inventar eller
utstyr. Nestenulykker, altså hendelser som under andre omstendigheter kunne ha ført til skade
på personer, materiell eller miljø, skal også registreres som avvik og dokumenteres. Foruten
å forebygge at uønskede og alvorlige hendelser oppstår, så kan avvik være en viktig kilde til
læring og forbedring. Avvik som håndteres uten dokumentasjon på hva som har skjedd, kan
gi mangler i virksomhetens forbedringsarbeid og en gjentakelse av samme type hendelse.

1.3.2 Avvikssystem i Meldal kommune
Meldal kommune anskaffet KF Avviksbehandling i 2013. Dette er et system som er utarbeidet
av Kommuneforlaget4 for innmelding og behandling av avvik i kommunene. KF
Avviksbehandling inngår som del av KF Kvalitetsstyring som er en løsning for å sikre helhetlig
internkontroll

i

virksomheter.

KF

Avviksbehandling

har

en

meldemodul

og

en

behandlingsmodul. Meldemodulen skal brukes av ansatte til å melde inn avvik, mens
behandlingsmodulen skal brukes av nærmeste ledere med personalansvar til behandling,
oppfølging og lukking. Det er videre en rapport- og statistikkfunksjon i KF Avviksbehandling for
analyser av status og tiltak. Det er videre mulighet for å kjøpe en App for mobile enheter. Dette
gir ansatte som ikke jobber på egen kontorplass med pc å melde inn avvik fortløpende, og som
legges automatisk i avvikssystemet.

4

Heleid datterselskap av KS – Kommunesektorens Organisasjon.
- Avvikshåndtering -
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2 MELDAL KOMMUNES AVVIKSBEHANDLING
I dette kapittelet besvarer vi problemstillingene i undersøkelsen.

2.1 Problemstillinger

1) Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?

2) Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?
3) Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
4) Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?
5) Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

2.2 Revisjonskriterier

I denne rapporten legges kommunelovens § 23-2: «Administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den
er

gjenstand

for

betryggende

kontroll»

til

grunn

for

undersøkelsen.

Videre

er

interkontrollforskriftens krav til avviksmelding og oppfølging vektlagt. Bestemmelsen er videre
operasjonalisert ved å se på rapport om styrking av egenkontrollen utformet av KS, COSOrammeverket og veileder til rådmannens internkontroll fra KS. Kriteriene er nærmere beskrevet
i vedlegg 2. Operasjonaliserte kriterier for problemstillingene er:
•

Kommunen har informert og gitt opplæring til ansatte om melding og oppfølging
av avvik.

•

Kommunen har lagt til rette systemer for melding og oppfølging av avvik

•

Kommunens ansatte bruker avvikssystemet ved at avvik meldes, følges opp og
lukkes, samt at slike forhold rapporteres adm./pol.

•

Erfaringer fra avvikssystemet brukes til læring og forbedring i kommunens
tjenesteområder.

2.3 Data og vurdering

Data er hentet fra dokumentgjennomgang, intervju med ledelsen i kommunen og
spørreundersøkelse med utvalgte ansatte i kommunen. Viser til vedlegg 1, hvor metode er
nærmere beskrevet.

- Avvikshåndtering -
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2.3.1 Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?
2.3.1.1 Data
Kommunens system for avvikshåndtering har vært tema i rådmannens lederforum både i 2017
og 2018, ifølge de som er intervjuet. Rådmannen og personalsjef vet ikke nøyaktig hvor mange
ansatte som har mottatt opplæring i bruk av KF Avviksbehandling, da oppdraget er delegert til
ledere på tjenesteområdene. Ledere samt utvalgte ansatte er gitt opplæring via lederforum i
bruk av avvikssystemet. Der har også eksterne fra Kommuneforlaget deltatt og gitt opplæring
i bruk av KF Avviksbehandling. Deltakende ledere fra tjenesteområdene har hatt til oppgave å
gi opplæring til ansatte i eget tjenesteområde.
Kommunalsjefene sier at de har informert om melding av avvik både i ledermøter og i møter
med ansatte i eget ansvarsområde. Videre har nærmeste leder informert ansatte muntlig med
demonstrasjon av KF Avviksbehandling til ansatte. Innen Helse og omsorg er det utarbeidet
et informasjonshefte som beskriver blant annet hvordan man melder avvik, dette gjennomgås
ved ansettelser. Personalsjef har deltatt i sektorsamlinger til ansatte i Landbruk og tekniske
tjenester. Der ble det vist hvordan man melder avvik avvikssystemet. Når ansatte er tilknyttet
KF Avviksbehandling, så er det lagt ved en link til en rutine som omhandler «Hvordan melde
avvik».
Flere som er intervjuet peker på at det er diskusjoner i tjenesteområdene, som viser at noen
ansatte er usikker på hva som er et avvik og om dette skal meldes. På servicekontoret er det
utarbeidet en tjenesteoversikt. Denne viser ulike tjenester som utføres og mulige avvikstyper
som kan oppstå og som ansatte bør ha oppmerksomhet på. Tjenesteoversikten er ment som
en veileder for ansatte over hva som skal meldes som avvik. Revisor har ikke mottatt
tilsvarende tjenesteoversikter med mulige avviksområder for de resterende tjenesteområdene
i kommunen.
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse til ansatte fra Meldal helsetun, hjemmetjenesten 1,
Grefstad barnehage, Meldal barne- og ungdomsskole og Landbruk og tekniske tjenester
(ansatte innen drift og vedlikehold av bygg). Den ble sendt ut til 173 respondenter og revisor
har mottatt 119 svar (68,7%). I undersøkelsen spurte vi ansatte om de har fått oppæring og
informasjon om melding av avvik. Svarene vi mottok er vist i neste figur.

- Avvikshåndtering -
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Figur 1.

Har du fått opplæring i og informasjon om melding av avvik på arbeidsplassen din?
(n=119)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA

Vi ser av figuren at over 76,5 % har fått opplæring og informasjon om melding av avvik på
arbeidsplassen. Av de ansatte er det 17,6 % som svarer nei på dette spørsmålet, mens 5,9 %
ikke har fått opplæring og informasjon, men er kjent med at denne er gitt. For å få noe mer
informasjon om melding av avvik har vi i neste spørsmål spurt om ansatte er fornøyd med
opplæringen de har fått om melding av avvik. Svarene vi mottok er vist i neste figur.
Figur 2.

Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått om melding av avvik? (n=87)
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Figuren over viser at 61 % av de ansatte er fornøyd med opplæringen de har fått om melding
av avvik. 37 % er ikke fornøyd med opplæringen de har fått om melding av avvik. 2 % har svart
«Vet ikke» på dette spørsmålet. Vi spurte videre om ansatte er trygg på hva slags forhold som
skal meldes som avvik. Svarene er vist i neste figur.
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Figur 3.

Er du trygg på hva slags type forhold på arbeidsplassen som skal meldes som avvik?
(n=118)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA

Figuren over viser at 61 % av ansatte er ganske trygge på hva slags type forhold som det skal
meldes avvik på, 34 % er i mindre grad trygg på dette. 5 % av de ansatte har svart at de «vet
ikke» på dette spørsmålet. Vi spurte videre om ansatte hadde meldt avvik i løpet av de siste
to årene. Figuren under viser at 49,2 % av ansatte har meldt avvik de siste to årene, 50 % har
ikke meldt dette. 0,8 % har svart «vet ikke» på dette spørsmålet.
Figur 4.

Har du i ditt arbeid i kommunen meldt ifra om avvik i løpet av siste 24 måneder? (n=118)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA

Vi spurte videre de ansatte som hadde meldt avvik om hva dette dreide seg om. Vi grupperte
de svarene vi mottok i teknisk-, pasient-, medisin-, data-, bruker- og HMS avvik. Svarene er
vist i neste figur. Figuren under viser at de fleste avvik er knyttet til medisin avvik - 35 %. Det
er videre 15 % avvik knyttet til hver av gruppene IT-, HMS- og tekniske avvik. Det er også
noen avvik knyttet til pasienter 9 % og brukere 11 %.

Figur 5.

Hva dreide avviket seg om? (n=46)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA
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Vi spurte i neste spørsmål hvis ansatte ikke registrer avvik som har funnet sted, hva er de
viktigste grunnene som hindrer dem i dette. 48 ansatte svarte på dette spørsmålet. Resultatene
viser at 18 er usikker på bruk og tilgang til avvikssystemet, 15 er usikker på hva som er et avvik
og 15 sier de mangler tid til å melde inn avvik. Vi fulgte opp dette spørsmålet med å spørre
ansatte om de er kjent med at det foreligger skriftlige rutiner som beskriver fremgangsmåten
ved melding av avvik.
Figur 6.

Foreligger det skriftlige rutiner som beskriver fremgangsmåten ved melding av avvik?
(n=119)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA

Figuren over viser at 38,7 % av ansatte er kjent med at det foreligger skriftlige rutiner ved
melding av avvik, 14,7 % er ikke kjent med dette forholdet. Imidlertid har 47,1 % svart «vet
ikke» på dette spørsmålet.
2.3.1.2 Revisors vurdering
Vi har vurdert innsamlede data mot følgende kriterier: «Kommunen har informert og gitt
opplæring til ansatte om melding av avvik» i denne problemstillingen.
Kommunen har informert og gjennomført opplæringstiltak til ansatte for melding av avvik i KF
Avviksbehandling. Dette er gjennomført systematisk med føringer fra rådmannens ledergruppe
med opplæringstiltak til kommunens ledere og utvalgte ansatte. Disse har fått i oppdrag å gi
opplæring på tjenesteområdene, og det er revisors inntrykk at slik opplæring er gitt til ansatte
i kommunen.
Det er likevel flere utfordringsområder knyttet til informasjon og opplæringstiltak vedrørende
melding av avvik. Ut fra svarene vi har fått i ansatteundersøkelsen, er det et spørsmål om at
informasjons- og opplæringstiltak er gjentatt i tilstrekkelig grad. Dette grunnes i at flere ikke
er fornøyd med denne og flere er usikre på hvilke typer forhold som skal meldes som avvik.
Det er videre slik at bare halvparten av deltakerne i spørreundersøkelsen hadde meldt avvik
siste to år. De som ikke hadde meldt avvik begrunnet dette med følgende forhold: de fikk
ikke tilgang til kvalitetssystemet, var usikker på hva et avvik var og manglet tid til å melde
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avvik. Overnevnte forhold bør ha kommunens oppmerksomhet for å bedre og ha jevnlig
opplæring og informasjon til ansatte om melding av avvik.

2.3.2 Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?
2.3.2.1 Data
De som er intervjuet bekrefter at det er gitt informasjon om oppfølging av avvik i de samme
møtearenaer som er vist til ved melding av avvik, beskrevet i delkapittel 2.3.1. Denne
informasjonen og opplæringen har i hovedsak gått til ansatte med ansvar for oppfølging av
avvik, ifølge de som er intervjuet. Når ledere som følger opp avvik logger seg på KF
avviksbehandling, er det lagt ved en rutine som viser hvordan få tilgang til meldte avvik og
hvordan dette skal behandles og følges opp i systemet.
Vi spurte ansatte i spørreundersøkelsen om de har oppfølgingsansvar for avvik. 17 meldte
tilbake at de hadde et slikt ansvar. Disse ble spurt om de hadde fått opplæring og informasjon
om oppfølging av avvik. Der svarte 11 at de hadde fått dette, mens seks svarte at de ikke
hadde fått opplæring og informasjon om oppfølging av avvik. Sju av disse bekrefter at det
foreligger skriftlige rutiner som beskriver fremgangsmåten ved oppfølging av avvik, mens 10
svarer enten at det ikke foreligger rutiner eller at de ikke er kjent med dette. Videre beskriver
12 at de har mottatt avvik for oppfølging siste 24 måneder. 10 beskriver at avviket ble lukket i
KF avviksbehandling, mens en beskriver at det ikke er foretatt noe i forbindelse med avviket.
8 av avvikene ble rapportert videre til en overordnet, mens 3 avvik ble lukket i systemet og ikke
rapportert videre. Vi har spurt også om hvor fornøyd de var med opplæringen de hadde fått.
Der svarer 9 av 11 at de var fornøyd med opplæringen de hadde fått, mens 2 ikke var fornøyd.
2.3.2.2 Revisors vurdering
Vi har vurdert innsamlede data mot følgende kriterier: «Kommunen har informert og gitt
opplæring til ansatte for oppfølging av avvik» i denne problemstillingen.
Kommunen har informert og gitt opplæring til ansatte med lederansvar for oppfølging av avvik.
Dette er gjennomført systematisk med føringer fra rådmannens ledergruppe. Det er videre lagt
til en rutine i KF Avviksbehandling som gir føringer på tilgang til meldte avvik og videre
behandling av disse.
Det er også flere utfordringsområder knyttet til informasjon og opplæringstiltak vedrørende
oppfølging av avvik. Ut fra svarene vi har fått i ansatte undersøkelsen er det et spørsmål om
at informasjons- og opplæringstiltak er gjentatt i tilstrekkelig grad. Flere svarte at de ikke
hadde fått opplæring og informasjon om oppfølging av avvik og at de ikke er kjent med at det
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foreligger rutiner på området. Disse forholdene bør ha kommunens oppmerksomhet knyttet
til opplæring og informasjon om oppfølging av avvik.

2.3.3 Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
2.3.3.1 Data
KF Avviksbehandling er tilgjengelig for ansatte på kommunens intranettside og ble anskaffet
høsten 2013 og ble operativ for ansatte fra 2016. Ansatte må logge seg inn på intranettsiden
for å melde og følge opp avvik. For noen ansatte fungerer tilgangen til intranettsiden dårlig (de
som ikke bruker pc hele dagen). Det gjelder for ansatte som eks. er assistenter innen
barnehage og skole, jobber i hjemmetjenesten og som renholdere. Det er også flere som sier
at det er utfordringer knyttet til det å ha tilstrekkelig tid til å melde avvik. Noen ansatte skal
dokumentere brukerinformasjon og i tillegg melde avvik ved arbeidsdagens slutt, dette kan
medføre at færre avvik meldes. Når man er inne på kvalitetssystemet er det enkelt for ansatte
å melde avvik (selvforklarende), ifølge de som er intervjuet. Revisor har i møte med
personalsjef blitt presentert hvordan man melder avvik i kvalitetssystemet. Revisor har
observert at det er enkelt å melde avvik, når man er innlogget i KF Avviksbehandling.
Mobilapp for melding av avvik ble vurdert ved etablering av KF Avviksbehandling, ifølge flere
som er intervjuet. Ifølge disse ble appen for melding av avvik for dyr å etablere i KF
Avviksbehandling. Appen kunne ha lagt til rette for en større tilgjengelighet for ansatte for å
melde avvik, spesielt ansatte som ikke er tilknyttet pc hele dagen, ifølge flere av de som er
intervjuet.
Kommunalsjef Landbruk og tekniske tjenester sier at ansatte i kommunens brannvesen ikke
er tilknyttet avvikssystemet, og har et eget manuelt system for oppfølging av avvik. Dette er
andre faste stillinger, der kommunen ikke er hovedarbeidsgiver. Videre hadde ikke disse epost adresser i kommunens systemer, noe som medfører at de ikke får tilgang til å melde
avvik. Brannsjefen har startet en prosess for å få etablert e-postadresser til ansatte. I
rådmannens høringssvar vises det til at dette forholdet nå er rettet opp og at e-postadresser
er etablert.
Flere som er intervjuet sier det er utfordringer med KF Avviksbehandling. Det er flere ansatte
som har flere stillinger med ulike ledere. Systemet rapporterer til den leder der ansatte har
størst stillingsandel. Denne lederen må kontakte den lederen avviket gjelder og avklare videre
oppfølging, da avviket ikke kan oversendes internt i systemet.
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Vi har i spørreundersøkelsen spurt ansatte om de har tilgang til elektroniske verktøy for å
melde avvik. Svarene vi fikk er vist i figuren under.
Figur 7.

Har du tilgang til elektroniske verktøy for melding av avvik? (n=119)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA

Figuren over viser at 84,9 % melder inn avvik via jobb-PC. 1,7 % sier at de har dårlig tilgang
til jobb-PC og melder ikke avvik, 6,7% sier de melder avvik gjennom papirskjema. 6,7 % har
svart «vet ikke» om de har tilgang til å melde avvik i elektroniske verktøy. Vi spurte videre alle
ansatte om de er kjent med at det har vært avvik i eget arbeid som ikke er meldt inn. Svarene
vi fikk er vist i neste figur.
Figur 8.

Er du kjent med at det har vært avvik i ditt arbeid som ikke er meldt inn? (n=119)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA

Figuren over viser at 55 % av ansatte sier at de er kjent med avvik i daglig arbeid som ikke er
meldt inn. 24 % av de ansatte svarer at de ikke er kjent med slike forhold og 21 % vet ikke. Vi
spurte de som er kjent med at avvik ikke er meldt inn om hvilken alvorlighets grad avviket
hadde. Svarene er vist i neste figur.
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Figur 9.

Hvilke alvorlighetsgrader er det på dette/disse forholdene? (n=64)
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Fiuren over viser at 62 % av de som var kjent med avvik ikke ble meldt kategoriserer selv disse
som mindre alvorlige avvik, 37 % mener at disse var alvorlige. Ingen hadde kategorisert
avvikene som svært alvorlig, av avvik som ikke var meldt inn i avvikssystemet. Vi spurte
avslutningsvis om ansatte opplever at avvikssystemet er brukervennlig. Svarene er vist i neste
figur.
Figur 10.

I hvor stor grad opplever du at avvikssystemet er tilstrekkelig brukervennlig? (n=119)
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Figuren over viser at 53 % mener at avvikssystemet er tilstrekkelig brukervennlig, mens 23 %
mener at de opplever at avvikssystemet ikke er tilstrekkelig brukervennlig. Det er en høy «vet
ikke» gruppe med 25 %.
2.3.3.2 Revisors vurdering
Vi har vurdert innsamlede data mot følgende kriterier: «Kommunen har lagt til rette systemer
for melding og oppfølging av avvik» i denne problemstillingen.

- Avvikshåndtering -

17

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

Kommunen har etablert KF Avviksbehandling for melding og oppfølging av avvik. Dette er et
elektronisk system som er gjort tilgjengelig for ansatte på kommunens intranettside. For
ansatte som er pålogget kommunens intranettside fungerer dette systemet tilfredsstillende.
For de som ikke er pålogget kommunens intranettside jevnlig, er det utfordringer knyttet til
oppdaterte tilganger, noe som bør ha kommunens oppmerksomhet. Revisor savner videre en
større tilgjengelighet til KF Avviksbehandling for ansatte som ikke jobber jevnlig på pc. Ansatte
innen brannvesenet er ikke tilknyttet KF avviksbehandling ved undersøkelsestidspunktet, disse
bør tilknyttes kommunens avvikssystem. Brannvesenet har et eget system for melding og
oppfølging av avvik.
2.3.4

Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?

2.3.4.1 Data
Det hentes ut rapporter fra KF Avviksbehandling som viser melding og oppfølging av avvik i
kommunens tjenesteområder. Det kan tas ut årlig, eller periodevise rapporter i løpet av året
fra systemet. De som er intervjuet sier at avvikssystemet gir oversikt over melding og
oppfølging av avvik.
Det er nærmeste leder til ansatte som melder avviket, som mottar og følger opp avvik. Avvik
som er meldt i systemet diskuteres på et overordnet nivå, eks i rådmannens ledergruppe, i
forbindelse med tilsyn eller når alvorlighetsgraden tilsier det. Rådmannen får fortløpende
melding om alvorlige avvik, eks. personskade på en ansatt. Rådmannen får dessuten
rutinemessig oversikt over alle avvik og oppfølging av disse, en gang i kvartalet. Da blir avvik
tema i ledergruppa, ifølge rådmannen. Rådmannen sier videre at det ikke er et fast system på
rapportering av avvik til politisk nivå. Det rapporteres ikke rutinemessig om avvik, men avvik
har vært tema i noen muntlige orienteringer til kommunestyret. Det er drøftinger av avvikene
blant kommunalsjefene i ledermøter for eget virksomhetsområde. Flere peker på at ansatte fra
Helse og omsorg har bidratt med egne erfaringer om utfordringer og bruk av avvikssystemet
til ledere i de andre tjenesteområdene i kommunen.
Kommunalsjefene sier de de har oversikt i KF Avviksbehandling over avvik som følges opp
innenfor eget ansvarsområde og eks. ikke lukkes av nærmeste leder. Det er enkelt å følge opp
avvik som ikke er lukket, ifølge kommunalsjefene.
Når leder har lukket avviket, må melder ha krysset av når avviket meldes, hvis man ønsker
informasjon om oppfølging av avviket. Det er videre krav om at man må oppgi kommunens epostadresse for å få tilbakemelding på avviket. Man kan ikke oppgi sin egen private epostadresse, da får man ikke tilbakemelding fra avvikssystemet.
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I tjenesteområdenes årsmelding til HMS, er det beskrevet hvor mange avvik som meldes og
følges opp i løpet av året. Revisor har innhentet HMS rapporter for alle tjenesteområder innen
Helse og omsorg, Oppvekst og kultur samt Landbruk og tekniske tjenester i 2017, totalt 17
avdelinger. Sju av HMS rapportene rapporterer ingen registrerte avvik. Åtte tjenesteområder
har rapportert fra 1-10 avvik samt oppfølging av disse, ett tjenesteområde har rapportert over
10 avvik med oppfølging av disse og ett tjenesteområde har ikke oversikt over antall avvik,
men beskriver at alle er lukket. Disse legges frem administrativt til AMU5 og ligger som grunnlag
for kommunens helhetlige årsrapport innen HMS.
De som er intervjuet sier at man har vært tydelig på at det er positivt at det meldes avvik.
Videre at dette ikke skal ha negative konsekvenser for de som melder avviket eller de avviket
omhandler.
Flere av de som er intervjuet trekker frem IT utfordringer – (datatrøbbel) som et avvik, dette
grunnes i at systemet ikke fungerer eller tilgangsproblemer. Dette skaper utfordringer for å
melde avvik og for registrering av brukerinformasjon på tjenesteområdene, noe som skaper
frustrasjon.
Det er ikke valgt datasystem for håndtering av avvik i nye Orkland kommune, ifølge de som er
intervjuet.
Revisor har innhentet følgende informasjon om meldte avvik fra KF Avviksbehandling for
perioden 2016-2018, og er vist i neste tabell.
Tabell 1 Meldte avvik i Meldal kommune (2016-Nov.2018)

Antall innmeldte avvik
Antall lukkede avvik
Lite alvorlig avvik
alvorlig avvik
Meget alvorlig avvik
Ingen valgt kriterier av
innmelder
Gjennomsnittlig
behandlingstid

2016
189
221
72
87
30

17 dager

2017
145
155
36
62
25

30. November 2018
224
213

22

224

17 dager

9 Dager

Tabellen viser at antall innmeldte avvik har variert og antallet avvik øker i 2018. Det er flere
lukkede avvik enn innmeldte avvik for 2016 og 2017, noe som kan ha sin årsak i at
gjennomsnittlig behandlingstid for avvik per år, har vært på 17 dager. Behandlingstiden for

HMS-utvalg består av et utvalg av representanter fra kommunens administrative ledelse, arbeidstakere og
ordfører.
5
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avvik ser ut til å reduseres for 2018. Avvikene er i hovedsak kategorisert ut fra alvorlighetsgrad
i 2016 og 2017 men ikke i 2018. Ut fra en kategorisering av innholdet av meldte avvik for 2018
i Meldal kommune har vi gjort følgende oppsummering:
•

13 avvik omhandler opplæring og rutiner

•

63 avvik omhandler medisinering/medikamenthåndtering

•

18 avvik omhandler drift og vedlikehold av bygg/teknisk utstyr

•

7 avvik omhandler personskader

•

13 avvik omhandler personalmangel

•

34 avvik omfatter det fysiske miljøet til ansatte og brukere

•

76 avvik omfatter annet – ikke definert nærmere i rapporten.

De som er intervjuet sier at melder kategoriserer alvorlighetsgraden på avviket, deretter må
leder vurdere å kategorisere avviket på vegne av kommunen. Noen ganger opplever ansatte
at avviket er alvorlig, mens det egentlig er mindre alvorlig for kommunen som helhet. Videre
sier de som er intervjuet at når alvorlige hendelser oppstår og avvik meldes, er det kort
behandlingstid av avviket. Da tas det tak øyeblikkelig avviket er kjent i organisasjonen.
Vi har i neste tabell vist informasjon om Meldte avvik fra ulike tjenesteområder i kommunen.
Tabell 2 Meldte avvik i kommunens tjenesteområder (2016-Nov.2018)
Tjenesteområde
Arkiv
Barnevern/sosiale tjenester
Barnehage
Eiendom
Hjelpetjenesten
Hjemmetjeneste
HMS
Informasjonssikkerhet
Innkjøp
IT
Kundeservice
Legetjenesten
Personal/lønn
Plan og bygg
SFO
Skole
Sykehjem
Vann og avløp
Økonomi
Sum

2016
1
1

2017
1

2
118
5
15
2
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83
10
3
1
8
2

1
1

2
2

1
33
8
1
189

5
25
1
2
145

nov.18
1
19
3
2
87
8
3
19
1
1
4
2
26
47
1
224
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Tabellen viser at hjemmetjenesten og sykehjemmet har meldt flest avvik i hele perioden i
kommunen. Tabellen viser en økning av meldte avvik for barnehage, SFO og skole i 2018.
Innen IT ser det ut til å være en økende tendens av meldte avvik i perioden. De resterende
tjenesteområdene innen Landbruk og tekniske tjenester samt administrasjon melder noen
avvik. Kommunalsjef for Oppvekst og kultur sier at for et par år siden ble det registrert få avvik
fra ansatte. Praktiseringen av avvikssystemet ble diskutert i ledermøte. Det ble drøftet hvilke
forhold det er naturlig å melde inn som avvik, og hva som kan meldes på andre måter, noe
som ser ut til å ha en effekt.
Flere av kommunalsjefene trekker frem at det er ikke enkelt å ta ut rapporter som gir et godt
bilde av deres ansvarsområder alene, men de kan se en oversikt over alle meldte og håndtere
avvik i kommunen. Kommunalsjef for Landbruk og tekniske tjenester opplyser at
brannstasjonen har sitt eget system for oppfølging av avvik. Der er det registrert 3 avvik i 2016,
2 i 2017 og 2 per oktober 2018.
Vi har i spørreundersøkelsen spurt ansatte som hadde meldt avvik om hvordan avvik ble fulgt
opp. Svarene vi mottok er vist i neste figur.
Figur 11.

Hvordan ble avvik fulgt opp? (n=57)
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Figuren over viser at 46 % er kjent med av avviket ble lukket av leder, de resterende har enten
ikke hørt mer om saken (30 %) eller vet ikke (12 %) og annet (12 %).
2.3.4.2 Revisors vurdering
Vi har vurdert innsamlede data mot følgende kriterier: «Kommunen bruker avvikssystemet ved
at avvik meldes, følges opp og lukkes, samt at slike forhold rapporteres adm./pol.» i denne
problemstillingen.
Kommunen har etablert et elektronisk KF Avviksbehandling som legger til rette for systematisk
oversikt og rapportering av meldte avvik i kommunen. Avvikene følges opp administrativt med
jevnlige rapporter på ulike ledernivå i kommunen. Dette sikrer at alle avvik følges opp, samt at
- Avvikshåndtering -

21

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

man har oversikt over meldte avvik og oppfølging av disse. Revisor savnes imidlertid en
systematisk politisk rapportering over alle avvik og oppfølging av disse i kommunen.
Ut fra meldte avvik i perioden 2016 til og med november 2018 ser vi at antall meldte avvik
har variert. Den viser en økning i 2018, samtidig som at behandlingstiden for oppfølging av
avvik reduseres, noe som er positivt. En oversikt over tjenesteområdene viser at det er
tjenester innen Helse og omsorg man aktivt har brukt avvikssystemet i hele perioden. De
andre tjenesteområdene har bruken variert mer, men flere tjenesteområder har fått en aktiv
bruk i 2018. Det er videre noen utfordringsområder som omhandler kategorisering av
alvorlighetsgraden knyttet til meldte avvik i avvikssystemet. Videre hvordan dette håndteres
ved tilbakemelding om oppfølging av avvik, som bør ha kommunens oppmerksomhet.
Over halvparten av ansatte kjenner til avvik som ikke er meldt inn, selv om dette ikke er svært
alvorlige avvik. Videre er det ca. halvparten av ansatte som er lite kjent med avvikssystemet,
noe kommunen bør rette oppmerksomhet mot.

2.3.5 Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?
2.3.5.1 Data
Helse og omsorg bruker avviksmeldinger til læring og forbedring, ifølge flere av de som er
intervjuet. De andre områdene i kommunen har dratt nytte av erfaringer i Helse og omsorg i
bruk av avviksmeldinger til læring og forbedring. Avdelingsledere innen Helse og omsorg følger
opp avvik og endrer på egne prosedyrer ut fra behov, disse revideres også fast en gang i året
i kvalitetssystemet. Det overstående bekreftes av de som er intervjuet som sier videre at det
er etablert nye prosedyrer som følge av meldte avvik og at disse drøftes i interne møter med
ansatte, men de trekker frem at det er et forbedringspotensiale også på dette området.
Vi spurte ansatte om de opplever at avvikssystemet blir brukt til læring og forbedring.
Resultatene vises i neste figur.
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Figur 12.

I hvilken grad opplever du at avvikssystemet blir brukt til læring og forbedring? (n=116)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA

Figuren over viser at 26 % av ansatte mener at avvikssystemet blir brukt til læring og
forbedring. Imidlertid mener 49 % at avvikssystemet i mindre grad blir brukt til læring og
forbedring. Det er 23 % som har svart vet ikke på dette spørsmålet. Vi har fulgt opp dette
spørsmålet og spurt om de kjenner til tilfeller der rapportering av avvik har ført til endring av
rutiner ved din enhet. Svarene vises i neste figur.
Figur 13.

Kjenner du til konkrete tilfeller der rapportering av avvik har ført til endring av rutiner i din
enhet? (n=117)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA

Figuren over viser at 32 % kjenner til at rapportering av avvik har ført til endringer av rutiner
ved egen enhet. 12 % av ansatte er kjent med at rutinene er endret en gang de siste to årene,
tre % er kjent med at rutinene er endret to til tre ganger siste to år. De resterende har enten
svart nei (46%) eller vet ikke (21 %) på om avvik har ført til endring av rutiner på egen enhet.
Vi har i neste spørsmål spurt ansatte om de kjenner til om rapportering av avvik har ført til
opplærings- eller informasjonstiltak i egen enhet. Svarene vises i neste figur.
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Figur 14.

Kjenner du til tilfeller de siste 24 måneder der rapportering av avvik har ført til opplæringseller informasjonstiltak i din enhet? (n=119)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA
Figuren over viser at 21 % av de ansatte er kjent med at rapportering av avvik har ført til
opplærings- eller informasjonstiltak i egen enhet. Imidlertid er 54 % ikke kjent med slike forhold
og 25 % svart «vet ikke». Vi har avslutningsvis bedt ansatte svare om de mener rapportering
av avvik kan føre til negative reaksjoner over den som melder avviket og den som avviket
omfatter. Resultatet vises i neste figur.
Figur 15.

I hvor stor grad mener du at rapportering av avvik kan føre til negative reaksjoner overfor
den som forårsaket eller meldte avviket? (n=119 utførte avviket og n=118 på Meldte
avviket)
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Kilde: Revisjon Midt-Norge SA
Figuren over viser at det er i liten grad negative konsekvenser for den som melder avviket (54
%) og den som forårsaket avviket (57 %). Imidlertid mener 22 % at det har en negativ
konsekvens for melder av avviket og 16 % for den som forårsaket avviket. Det er en høy andel
som har svart «vet ikke» henholdsvis 24 % og 28 % på spørsmålene.
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Avslutningsvis i spørreundersøkelsen ba vi ansatte gi en generell tilbakemelding om
kommunens avviksbehandling. 15 av 27 tilbakemeldinger omfattet behov for en jevnligere
gjennomgang av informasjon og opplæring for bruk av kommunens avviksbehandling. Det var
flere som ga en generell tilbakemelding på behov for informasjon knyttet til oppfølging av avvik
og eventuelle endringer disse medfører i kommunens rutiner og systemer.
2.3.5.2 Revisors vurdering
Vi har vurdert innsamlede data mot følgende kriterier: «Erfaringer fra avvikssystemet brukes
til læring og forbedring i kommunens tjenesteområder» i denne problemstillingen.
Det er vårt inntrykk at avviksmeldinger medfører læring og forbedring og at også rutiner endres
der det er grunnlag for dette i kommunen. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at
avvikssystemet kan i større grad benyttes til å lære og forbedre kommunenes tjenesteområder,
samt gjøre ansatte bedre kjent med erfaringer fra meldte avvik. Videre har flere ansatte gitt
utrykk for behov til jevnligere gjennomganger av avvik og erfaringer fra meldte avvik. Det er
imidlertid noen ansatte i ansatte undersøkelsen som utrykker at meldte avvik fører til negative
reaksjoner overfor den som meldte eller praktiserte avviket. Disse forholde bør ha kommunens
oppmerksomhet i det videre arbeidet i bruken av KF Avviksbehandling.
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3 HØRING

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Meldal kommune, 11.1.2019. Revisjon
Midt-Norge SA mottok svar fra rådmannen, 28.1.2019. Høringssvaret er vedlagt rapporten
(vedlegg 4). Revisor har endret rapporten i tråd med tilbakemeldingene fra rådmannen knyttet
til fakta samt lagt til ny informasjon knyttet til at e-poster er etablert for ansatte i brannstasjonen.
Utover dette er ikke rapportens vurderinger og konklusjoner endret.
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4 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER
Vi har belyst følgende problemstillinger i denne undersøkelsen:

1) Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?
2) Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?
3) Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
4) Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?
5) Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

4.1 Konklusjon og anbefalinger

Vi konkluderer med at kommunen har gitt opplæring blant ansatte for melding og oppfølging
av avvik, etablert system for håndtering av avvik, bruker avvikssystemet i den daglige
virksomheten, også til læring og forbedring.
Det er imidlertid noen forbedringspunkter i dette arbeidet som bør ha kommunens
oppmerksomhet:
•

Sikre jevnlige gjennomganger til ansatte om melding og oppfølging av avvik, samt
system for avviksbehandling.

•

Informere ansatte om at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den
som forårsaker avviket. Dette er viktig for at alle melder avvik, noe som legger bedre
til rette for læring i virksomheten.

•

Sikre best mulig tilgjengelighet til KF Avviksbehandling for alle ansatte, for å legge
best mulig til rette for at alle ansatte melder avvik i systemet.

•

Etablere en jevnlig systematisk overordnet rapportering av avvik til politisk nivå.
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KILDER
•

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

•

Forskrift om systematisk

helse-, miljø-

og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften)

•

85 tilrådninger for styrket egenkontroll,
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/egenkontroll/85tilradingar-for-styrkja-eigenkontroll-i-kommunane-151209.pdf?id=2087492

•

Rådmannens internkontroll utarbeidet av KS, http://www.ks.no/globalassets/vedleggtil-hvert-fagomrader/samfunn-ogdemokrati/etikk/radmannenns_internkontroll_trykk.pdf

•

COSO rammeverket – Internkontroll – et integrert rammeverk, https://iia.no/wpcontent/uploads/2015/09/Internkontroll-et-integrert-rammeverk-Mai-2013Sammendrag.pdf
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VEDLEGG 1 – METODE

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001.
Prosjektet er gjennomført i perioden Juni 2017 til februar 2019.
For å besvare rapportens problemstillinger er det innhentet informasjon fra ulike data. Dette
gjennom dokumentgjennomgang, spørreundersøkelse og intervju.
Det er gjennomført et oppstartsmøte med rådmannen og personalsjef. Det er videre
gjennomført intervju med kommunalsjefer for Oppvekst og kultur, Helse og omsorg og
Landbruk og tekniske tjenester. Det er skrevet referat fra oppstartsmøte og intervjuene som
er verifisert av de som deltok i disse møtene. Revisor har videre gjennomført en
dokumentgjennomgang av sentrale dokumenter knyttet til kommunens avvikssystem. Disse er
innhentet fra de som er intervjuet i undersøkelsen. Det er også innhentet rapporter med
statistikk om kommunens avviksmeldinger fra avvikssystemet. Disse legges som data og er
med som grunnlag for å dokumentere bruken av avvikssystemet i kommunen.
Det er gjennomført en spørreundersøkelse til et utvalg av kommunens ansatte. Utvalget består
av ansatte fra Grefstad barnehage og Meldal barne- og ungdomsskole innen Oppvekst og
kultur. Meldal helsetun og hjemmetjenesten 1 innen Helse og omsorgs samt teknisk drift innen
Landbruk og tekniske tjenester. Spørreundersøkelsen er sendt til ansatte som melder avvik og
følger opp avvik. Spørreundersøkelsen har gitt innblikk i ansattes oppfatning av bruken og
oppfølging av kommunens avvikssystem. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 173
respondenter og revisor har mottatt 119 svar (68,7%). Svarprosenten er nærme 70 %, noe
som gjør at resultatene kan gi et noenlunde riktig bilde av tallene i kommunen. Svar fra en
respondent utgjør 0,8 % der alle 119 respondenter besvarer spørsmålet. Svarprosenten fra
utvalget av tjenesteområder som deltok i spørreundersøkelsen er som følger:
•

Grefstad barnehage - 60 %

•

Meldal barne- og ungdomsskole - 76 %

•

Meldal Helsetun - 72 %

•

Hjemmetjenesten - 67 %

•

Landbruk og Teknisk tjenester (ansatte innen teknisk drift og renhold) - 63 %

Revisor har ikke vurdert avvikssystemet til eks. kommunens brannvesen i denne
undersøkelsen. Samlet har dokumentasjon, intervjumateriale og spørreundersøkelse gitt et
tilstrekkelig grunnlag for å gjøre vurderinger knyttet til de problemstillinger som belyses i
undersøkelsen.
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VEDLEGG 2 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER

Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres
revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og
forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse
kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte
området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske
vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne
forvaltningsrevisjonen har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier:
Virksomheter i kommuner er regulert av en rekke lover. Kommuneloven er rammeloven for
kommunal virksomhet, mens en rekke særlover pålegger kommunene oppgaver og regulerer
hvordan de skal løses.
Kommuneloven har en generell regel om at administrasjonssjefen skal sørge for at reglene blir
fulgt, og ha «betryggende kontroll» med virksomheten. Kommunelovens § 23 nr. 2. andre
setning lyder:
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
I Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) som lå til grunn for lovendring i kommuneloven hadde følgende
beskrevet på side 50.
Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere
internkontroll,

må ansvaret for

slik kontroll

regnes som

en nødvendig

del

av

administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper
at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at
organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltning er ordnet på forsvarlig måte.
I rapporten om 85 tilrådninger for styrket egenkontroll pekes på at Administrasjonssjefen bør
basere den videre utviklinga av internkontrollen på en risikoanalyse6. Videre bør det være
element av kontrollaktiviteter, oppfølging og vedlikehold til læring7.
COSO-rammeverket8 er et anerkjent rammeverk for vurdering og utvikling av internkontroll i en
virksomhet. Rammeverket er sammensatt av tre målsettinger og frem komponenter som
knyttes opp mot sentrale arbeidsprosesser i virksomheten. Målsettingene er:

6

Tilrådning nr. 14.

7

Tilrådning nr. 38.

8

Rådmannens internkontroll – KS 2013.
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-

Målrettet og kostnadseffektiv drift.
Pålitelig regnskapsrapportering
Overholdelse av lover og regler

De fem komponentene representerer rammeverkets arbeidsmetodikk og gir føringer på
hvordan man kan gå fram for å sikre god internkontroll over arbeidsprosessene:
-

Kontrollmiljø
Risikovurderinger
Kontrollaktiviteter
Informasjon og kommunikasjon
Ledelsesmessig oppfølging og overvåkning

Arbeid med internkontroll skiller seg ikke fra annen ledelse. Dette innebærer at ansvarsdeling
for

internkontroll

bør følge kommunens oppbygging

og

tilpasses

den helhetlige

virksomhetsstyringen.
En måte å beskrive rolle og ansvar innenfor administrasjonen på er: på avdelingsnivå bør
fokuset være tiltak, risiko- og kontrollmatriser samt prosessbeskrivelser. På sektornivå bør
fokuset være på forbedringsarbeid, revidere risikoanalyse og sikre tiltak, samt etterlevelse,
oppfølging, måling og rapportering. På rådmannsnivå bør fokuset være på å sikre
måloppnåelse, aggregere risiko og helhet.
En helhetlig virksomhetsstyring skal ivareta ulike funksjoner ifølge veilederen og et av disse er
etablering av kvalitetssystem. Dette er viktig da det har fokus på å sikre arbeidsprosesser.
Noen hevder at det viktigste verktøyet for å sikre kontroll er et godt utbygd kvalitetssystem som
inneholder

alle

kommunens

rutiner

og

prosedyrebeskrivelser,

reglementer,

stillingsbeskrivelser og instrukser. Det er naturlig at verktøyet også omfatter avvikshåndtering,
samt rapportering til aggregert overordnet nivå.
Forskrift

om

systematisk

helse-,

miljø-

og

sikkerhetsarbeid

i

virksomheter

(internkontrollforskriften) med veileder viser til at både offentlig og privat virksomhet omfattes
av

kravene

i

forskriften.

Kravet

til

avvikshåndtering

er

nærmere

beskrevet

i

internkontrollforskriften § 5-7: «Virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og
forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- og
sikkerhetslovgivningen»
Operasjonaliserte kriterier for problemstillinger i undersøkelsen er:
•

Kommunen har informert og gitt opplæring til ansatte om melding og oppfølging
av avvik.

•

Kommunen har lagt til rette systemer for melding og oppfølging av avvik
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•

Kommunen bruker avvikssystemet ved at avvik meldes, følges opp og lukkes,
samt at slike forhold rapporteres adm./pol

•

Erfaringer fra avvikssystemet brukes til læring og forbedring i kommunens
tjenesteområder.
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VEDLEGG 3 – NY KOMMUNELOV

Ny kommunelov NOU 2016: 4 er vedtatt i stortinget og det er signalisert en ikrafttredelse fra
oktober 2019 for deler av loven og i løpet av 2020 for resterende. Der er det nye bestemmelser
med krav til kommunens internkontroll. Disse synliggjøres her:
Kapittel 25. Internkontroll
§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen
Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen skal føre systematisk kontroll med
administrasjonens virksomhet for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges. Ved
internkontroll etter første ledd skal kommunedirektøren:
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) tilpasse kontrollen til virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold
c) følge opp avvik og risiko for avvik som er avdekket gjennom internkontrollen
d) dokumentere kontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig og formålstjenlig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for kontroll.

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om
resultater fra statlig tilsyn. Det skal rapporteres minst én gang i året.
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VEDLEGG 4 – HØRINGSSVAR

Rådmannen oversendte sitt høringssvar i e-post den 28.1.2019, det omfattet følgende forhold:
Rådmannens ledergruppe har gått igjennom den foreløpige rapporten, og har følgende
kommentarer: Ingen vesentlige merknader, gruppa er veldig positive til valg av metode –
kvantitativ spørreundersøkelse kombinert med samtaler/ intervju. Vi tror at undersøkelsen øker
både gyldighet og pålitelighet ved en slik tilnærming.
Konkret innspill til side 15:
Tredje siste avsnitt som starter med kommunalsjef teknisk… Den konkrete tittelen er
kommunalsjef landbruk og tekniske tjenester. Varierer litt benevnelsen på denne stillingen i
rapporten. 2. setning i samme avsnitt bør presiseres: … andre faste stillinger, der kommunen
ikke er hovedarbeidsgiver». Nest siste avsnitt siste setning: Dette forholdet er nå rettet opp
(etter at revisjonen var avholdt).
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Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Orientering om oppfølging og status av forvaltningsrevisjon
helhetlig tjenestetilbud innen helse og omsorg.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/27 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Endelig rapport.pdf
Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjon Helhetlig tjenestetilbud innen helse og
omsorg.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 3/17 i møte den 15.2.2017, forvaltningsrevisjon av kommunens
arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne. Forvaltningsrevisjonen ble lagt
frem og behandlet i kontrollutvalgets møte den 7.3.2018 i sak 2/18 med innstilling til
kommunestyret.
Kommunestyret behandlet saken i møte den 4.4.2018 i sak 12/18 hvor de ble fattet
vedtak i tråd med kontrollutvalgets innstilling (vedtaket er gjengitt under i uthevet
skrift.):
1. Kommunestyret er tilfreds med at kommunen i all hovedsak ivaretar sine
forpliktelser til brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg.
2. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med arbeidet med å legge til rette for
nødvendig aktivitet for å motvirke ensomhet og for å skape trygghet i hverdagen for
brukerne.
3. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med å systematisk samle inn
brukererfaringer for å sikre brukermedvirkning.
4. Kommunestyret ber rådmannen påse at rapporteringen til nasjonale
informasjonssystemer over aktive brukere med individuell plan i kommunen, er i
tråd med gjeldende lovkrav.
5. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig informasjonsstrategi for
brukere og pårørende med rett til flere tjenester innen helse og omsorg.
6. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige observasjoner.
7. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging
av rapporten innen utgangen av 2018.
8. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering. Rapporten oversendes
Fellesnemnda for nye Orkland kommune til orientering.

Kontrollutvalget viser til vedtakets punkt 7 og ber rådmannen orientere utvalget om status på
punkt 2-5 og 8 i vedtaket.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering. Skulle de
fremkomme nye opplysninger anbefaler sekretariat at utvalget vurderer om det er nødvendig
med videre oppfølging.
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Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

Forord

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i
perioden juni - desember 2017.
Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001.
Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i
undersøkelsen.

Orkanger, 22.12.2017

Arve Gausen /s/

Anna Ølnes /s/

Ansvarlig forvaltningsrevisor

Prosjektmedarbeider
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Sammendrag

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se om kommunen følger opp sine forpliktelser
til brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg. Undersøkelsen belyser den enkeltes
rett til helhetlige tjenester samt at brukerorientering ivaretas for de med flere tjenester.
Kommunen har en plikt til å legge til rette for at den enkelte bruker får helhetlige og koordinerte
helse- og omsorgstjenester. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Det er koordinerende enhet i
kommunen som har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning av koordinator til
hver bruker med individuell plan. Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og
fremdrift i arbeidet med individuell plan og kontakt med bruker.
Konklusjon
Vi konkluderer med at kommunen har etablert koordinerende enhet slik at brukere med behov
for flere tjenester innen helse og omsorg får sine rettighetsbaserte tjenester.
Kommunen har etablert en koordinerende enhet, med tilhørende oppgaver i samsvar med
lovkravet.

Fra

september

2017

legges

oppgavene

til

koordinerende

enhet

hos

tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester, noe som styrker dette arbeidet. Det har likevel
vært en betydelig underrapportering av brukere med individuell plan til nasjonale
informasjonssystemer fra kommunen, dette er ikke i samsvar med lovkravet. Det er flere
systemer for registering og oppfølging av individuell plan i helse og omsorg. Dette har gitt
utfordringer med å holde en overordnet oversikt over alle aktive brukere med individuell plan i
kommunen. Revisor har ikke mottatt informasjon om at dette har påvirket den faktiske
tjenesteytelsen eller retten til tjenester for disse brukerne.
Vi konkluderer videre med at kommunen har ivaretatt brukeres medvirkning til de med flere
tjenester innen helse og omsorg. Det er noen utfordringer knyttet til å gi god nok informasjon
om rettighetsbaserte tjenester, ha tilstrekkelig kompetanse og legge til rette for sosiale
arenaer. Det å ha aktivitet for å motvirke ensomhet og skape trygghet i hverdagen for disse
brukerne, bør ha kommunens oppmerksomhet fremover. Det er viktig at kommunen
viderefører det systematiske arbeidet med å samle inn brukererfaringer, dette for å sikre at
brukernes medvirkning til helse- og omsorgstjenestene ivaretas fremover. Det foreligger ingen
klagesaker knyttet til brukere med flere tjenester i kommunen siste tre år.
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Anbefaling
Vi anbefaler å kommunen å legge til rette for:
•

En konsis rapportering over aktive brukere med individuell plan i kommunen til
nasjonale informasjonssystemer.

•

Utarbeide helhetlig informasjonsstrategi for brukere/pårørende med rett til flere
tjenester innen helse og omsorg.
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1 Innledning

Denne forvaltningsrevisjon er gjennomført av Revisjon Midt-Norge IKS på oppdrag fra Meldal
kommunes kontrollutvalg i sak 3/17. Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av det
helhetlige tjenestetilbudet i Meldal kommune.

1.1 Bakgrunn
I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en
forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.
Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse av denne bestillingen i plan for forvaltningsrevisjon
som ble vedtatt i kommunestyret i sak 32, 2016. Utover dette var det ikke gitt nærmere føringer
i bestillingen.
Revisjon la frem en plan for gjennomføring i Kontrollutvalgets møte i sak 11, den 28.4.17.
Planen var innrettet mot psykiatri og rus og hadde disse problemstillingene:
1. I hvilken grad har kommunen etablert systemer for helhetlig og koordinert tjenestetilbud?
2. Oppfyller kommunen kravet om brukeres rett til individuell plan?
Tilbakemeldingen fra kontrollutvalget på prosjektplanen var at de ønsket en bredere tilnærming
enn bare psykiatri og rus og at undersøkelsen bør være mer brukerorientert. Revisjonen
innarbeidet dette i en ny plan til kontrollutvalgets møte den 20. juni. Kontrollutvalget tok den
nye planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen helhetlig tjenestetilbud til orientering i
møtet1.

1.2 Helhetlige og koordinert tjenestetilbud
Kommunen er pålagt å sikre at pasient/bruker får et helhetlig-, og individuelt tilpasset
tjenestetilbud gjennom å sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse. Kommunen har,
ifølge helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen, plikt til å legge til rette for at den enkelte bruker får helhetlige og
koordinerte tjenester. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan2. Det er koordinerende enhet i

1 KU-sak 16/17
2 Barnevernloven § 3-2a, Psykisk helsevernloven § 4-1, Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1, Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel
7, Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22, Forskrift om individuell
plan i NAV, opplæringslova § 15-5.
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kommunen som har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning av koordinator til
hver bruker med individuell plan. Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og
fremdrift i arbeidet med individuell plan og kontakt med bruker. Eksterne sektorer utenfor
kommunen skal medvirke til planarbeidet der dette er aktuelt.

1.3 Meldal kommune
På kommunens hjemmeside vises det til at brukere som har behov for langvarige
og koordinerte helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester, har rett til å få utarbeidet en
individuell plan dersom man ønsker det. Retten er uavhengig av diagnose og alder, og gjelder
selv om du bare mottar tjenester fra ett forvaltningsnivå, for eksempel kommunen. Individuell
plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. Det er viktig
at bruker selv deltar i prosessen med å lage planen.

- HELHETLIGE TJENESTER -
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2 Undersøkelsesopplegget

Av bestillingen fra kontrollutvalget fremgår det at Revisjon Midt-Norge skal gjennomføre en
forvaltningsrevisjon av kommunens tilrettelegging og oppfølging av brukere, med behov for
flere tjenester innen helse og omsorg.

2.1 Avgrensning
Prosjektets hovedfokus er rettet mot kommunens forpliktelser til brukere av flere tjenester
innen helse og omsorg. Revisjonen har tatt utgangspunkt i koordinerende enhet, samt andre
tjenester med brukere knyttet til flere helse- og omsorgstjenester. Kontrollutvalget er opptatt
av tjenestene som ytes til brukerne, og datainnsamlingen har lagt vekt på en brukerorientering
ved innsamlingen av data. Brukere med helhetlige tjenester defineres i undersøkelsen som
brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg.

2.2 Problemstilling
Problemstilling: Følger kommunen opp sine forpliktelser til brukere som mottar flere
tjenester fra helse og omsorg?
Undersøkelsen vil ha fokus på følgende områder for bruker:
•

Tilgjengelighet

•

Informasjon

•

Personalets kompetanse

•

Samarbeid mellom tjenester

•

Brukermedvirkning

•

Respektfull behandling

•

Resultat for bruker

•

Antall klager

Overnevnte punkter knyttes til den enkelte brukers krav til at koordinerende enhet etablerer
koordinator, individuell plan og at det er koordinert samarbeid mellom de enheter som yter
tjenester til brukerne. Vi har i undersøkelsen belyst koordinerende enhets oppgaver og ansvar
i kapitel 3 og hvordan kommunen har ivaretatt brukermedvirkningen i kapitel 4.

2.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er krav, forventninger eller referanser som innsamlet data vurderes opp mot.
Kriteriene hentes for eksempel fra lov, lovforarbeider, veiledere eller politiske vedtak. Alle
kriterier skal komme fra autoritative kilder.
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I denne undersøkelsen er overordnede kriterier hentet fra Kommunelovens § 23.2 hvor det å
sikre betryggende kontroll og § 49 om kravet til statlig rapportering fra kommuner, i denne
undersøkelsen. Spesielt har vi sett på kravet til helhetlige tjenester (flere tjenester innen helse
og omsorg) koordineres gjennom koordinerende enhet med tilhørende oppgaver, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven. Kravet til brukerorientering knyttes til pasientog brukerrettighetsloven, hvor medvirkning og samarbeid er viktige områder for brukere med
flere tjenester. Kriteriene operasjonaliseres i kapitel tre og fire.

2.4 Metode
Revisjonen har tatt utgangspunkt i koordinerende enhet, og andre enheter som har brukere
med individuell plan. Vi har gjennomført oppstartsmøte med rådmannen og intervjuet ansatte
med ansvar for koordinerende enhet, samt gjennomgått systemer og prosedyrer for å sikre
brukernes rett til individuell plan. Revisor har i denne undersøkelsen tatt et utvalg av ansatte
og deres bredde i kommunens tjenesteproduksjon, for å fremskaffe informasjon om hvordan
brukeres rettigheter til individuell plan ivaretas. Vi har også gjennomgått kommunens relevante
systemer for individuell plan og organisering av dette arbeidet, knyttet til den enkelte bruker.
Vi har intervjuet representanter fra aktive brukerorganisasjoner knyttet til brukere med behov
for flere tjenester fra helse og omsorg. Referater fra møtene hos overnevnte
brukerorganisasjoner er innhentet for perioden 2016 til og med juni 2017. Revisor har intervjuet
følgende personer i denne undersøkelsen:
•

Kommunalsjef Helse og Omsorg

•

Seksjonsleder helsetunet/hjelpetjenesten – leder koordinerende enhet

•

Seksjonsleder hjemmetjenesten 1 – medlem koordinerende enhet

•

Seksjonsleder hjemmetjenesten 2 – omsorgsboliger

•

Ergoterapeut – medlem koordinerende enhet

•

Fagansvarlig helsesøster – helsestasjonen

•

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur

•

Rektor Løkken Verk Montessoriskole

•

Leder - råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

•

Brukerrepresentant – råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

•

Leder - eldrerådet

Det er skrevet referat fra alle intervjuene som er verifisert av de som er intervjuet. Vi har i tillegg
innhentet informasjon fra leder NAV og benyttet resultat fra kommunens bruker/pårørende
undersøkelse som ble gjennomført i 2016. Revisjonen har samlet inn data som gir gyldige
svar på problemstillingen og kontrollutvalgets bestilling.

- HELHETLIGE TJENESTER -

11

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

3 Brukere med flere tjenester fra helse og omsorg

Dette kapitlet besvarer undersøkelsens problemstilling og den delen som omhandler
koordinerende enhets systemer og ansvar for å kunne tilby brukere individuell plan,
koordinator, og om det er koordinert samarbeid mellom de ulike tjenester til brukerne.

3.1 Revisjonskriterier
Kommunen har gjennom kommuneloven et generelt krav tilknyttet å ha betryggende kontroll i
tjenesteproduksjonen (§ 23.2), samt å gi rettidig innrapportering av tjenestedata til SSB (§ 49).
Dette er viktig for oppfølging av kommunens helhetlige tjenester, samt å sikre riktig
rapportering nasjonalt knyttet til brukere som mottar slike tjenester.
Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet.
Dette gjelder for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester jf. helse- og
omsorgstjenesteloven. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell
plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator…, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 7-3. Å ha dette overordnede ansvaret innebærer blant annet at
enheten skal ta imot meldinger om behov for individuell plan, samt å sørge for at det blir
utarbeidet individuell plan jf. forskrift om habilitering og rehabilitering § 6. Kommunen kan
organisere denne enheten på forskjellige måter, for eksempel gjennom et fast og overordnet
tverrfaglig team, en egen koordinator til formålet, eller gjennom den ordinære virksomheten
(Prop.91L (2010-2011):369).
For lettere å koordinere planarbeidet, skal kommunen også tilby en koordinator til pasienter og
brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette gjelder uavhengig om
pasienten ønsker individuell plan. Denne funksjonen skal sørge for oppfølging og sikre
samordning av tjenestetilbudet, samt fremdrift i arbeidet med individuell plan, for den pasient
eller bruker det gjelder, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2. Det er viktig for både
tjenestemottakeren og de pårørende å ha en person i tjenesteapparatet de kan forholde seg
til. Ifølge brukerorganisasjonene ønsker brukerne seg en koordinator de kan ha tillit til, som
kjenner brukerens situasjon og som kjenner systemet, og dermed på en god måte kan
koordinere tjenestene for brukeren (Prop.91L (2010-2011):361-363).
Det er kommunens plikt å tilby en individuell plan og å koordinere dette planarbeidet for
pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.
Dette følger av blant annet helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen. Med behov for langvarige tjenester menes det at behovet
må være av en viss varighet, selv om det ikke trenger å strekke seg over et eksakt antall
- HELHETLIGE TJENESTER -
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måneder eller år. Et behov for koordinerte tjenester innebærer at en pasient eller bruker har
behov for flere helse- og/eller sosialtjenester samtidig og at disse dermed bør ses i
sammenheng (Prop.91L (2010-2011):361)3. Bruker/pasient kan avstå fra å ha en Individuell
plan etter eget ønske.
Vi vil innledningsvis i de neste delkapitlene beskrive utvalgte føringer for helhetlige tjenester.
Videre vil vi beskrive data for organisering av kommunens koordinerende enhet, med
tilhørende oppgaver, tildeling og bruk av individuell plan, koordinator og samarbeid mellom
tjenestene. Disse områdene er viktige på et systemnivå, for å ivareta brukeres rett til flere
tjenester innen helse og omsorg i kommunen.

3.2 Helhetlige tjenester
3.2.1 Utvalgte føringer for helhetlige og koordinerte tjenester
Helsedirektoratet har gitt en beskrivelse av målgrupper for helhetlige og koordinerte tjenester
som knyttes til habilitering og rehabilitering. Dette er pasienter og brukere med behov knyttet
til funksjonsnedsettelser, behandling knyttet til somatisk eller psykisk sykdom samt barn og
unge med sammensatte behov som ofte krever tverrfaglige utredninger. De med behov for
rehabilitering har tapte eller reduserte funksjonsevner etter sykdom, skade eller
rusavhengighet. Behovet omfatter både medisinsk oppfølging og mestringstiltak og
tilrettelegging gjennom hjelpemidler. I denne gruppen er også de som står i fare for å miste,
eller har redusert tilgang til bolig, arbeid, aktiviteter eller sosialt nettverk. Helsedirektoratet
deler kommunens aktører innen habilitering og rehabilitering i to kategorier. Det ene er
organisatoriske enheter som har habilitering og rehabilitering som sin kjernevirksomhet. Det
andre er ulike aktører som yter tjenester integrert i helhetlige habiliterings- og
rehabiliteringsforløp.
Veileder fra Helsedirektoratet4 viser til at tjenestene til bruker oppleves som mer målrettede
når individuell plan tas i bruk som et verktøy for koordinering og samarbeid mellom
tjenesteytere

og

brukere.

Individuell

plan

er

i

tillegg

et

verktøy for

å styrke

brukermedvirkningen. Som et eks. viser veilederen til at skolen skal delta i samarbeid om
utarbeidelse og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan, når det er nødvendig for å ivareta
elevens

behov

for

et

helhetlig,

koordinert

og

individuelt

tilpasset

tjenestetilbud.

3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
4 Barn og unge med habiliteringsbehov, 2015, helsedirektoratet.
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Barnehageloven har ikke en slik bestemmelse. Selv om medvirkning fra barnehagens side
ikke er pålagt, bør ikke dette være til hinder for å delta i samarbeid eller ta ansvar for oppgaver
som er til barnets beste, ifølge helsedirektoratet.
Pasient eller bruker har rett til å delta i arbeidet med den individuelle planen, og det skal legges
til rette for dette. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning brukeren og pårørende
ønsker det. Hvis et krav om individuell plan ikke imøtekommes, kan det klages til
Fylkesmannen. Helse- og omsorgspersonell skal gi veiledning om retten til å klage.

3.2.2 Organisering av koordinerende enhet i Meldal frem til høsten 2017
Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet for
pasienter

med

behov

for

langvarige

og

koordinerte

tjenester

jf.

helse-

og

omsorgstjenesteloven. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell
plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har vært lagt til - og ledet av
seksjonsleder ved Meldal Helsetun/Hjelpetjenesten, som er underlagt kommunalsjef for Helse
og Omsorg. I tillegg deltar følgende personer i koordinerende enhet: leder hjemmesykepleien
1 og ergoterapeut. Enheten koordinerer tjenestetilbud innen habilitering og rehabilitering på
tvers av sektorer, enheter og tjenester. Enheten har hatt et systemansvar for individuell plan.
Koordinator for individuell plan velges i samråd med bruker. Enheten har ikke hatt myndighet
til å tildele tjenester, da dette ansvaret har vært lagt til den enkelte enhet innen helse og
omsorg.

3.2.3 Ny organisering av koordinerende enhet
Kommunalsjef for Helse og Omsorg sier at organiseringen av koordinerende enhet endres i
løpet av september 2017. Det etableres et tildelingskontor for å skille mellom forvaltning og
tjenesteyting. De vil være sentral i all saksbehandling av pleie- og omsorgstjenester i
kommunen. Tildelingskontoret har ansvaret for koordinerende enhet med tilhørende oppgaver.
Dette gir ifølge kommunalsjef et tydeligere skille mellom de som tildeler en tjeneste til brukere
og de som utøver tjenesten. Det er videre et mål om å få bedre kontroll med
ressursbruk/økonomistyring med denne organiseringen. Kommunens begrunnelse for
organisasjonsendringen er basert på tidligere gjennomganger fra:
•

Telemarksforskning knyttet til kommunens pleie- og omsorgstjenestene i 2013. Første
anbefaling i rapporten omhandlet å profesjonalisere tildeling av helse- og
omsorgstjenester gjennom etablering av felles tildelingskontor for helse- og
omsorgstjenester.
- HELHETLIGE TJENESTER -
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•

Gjennomgang fra Ressurssenter for omstilling - RO i rapporten om Behovsanalyse –
framtidas sykehjem i 2016. En av anbefalingene i rapporten omhandlet at
tjenestetildeling samt funksjon for koordinerende enhet og hverdagsrehabilitering ses
i sammenheng og gis et felles ansvar for målrettede tjenestetildeling.

•

I Meldal kommunens handlingsprogram for 2017 – 2021 er et av tiltakene å etablere
et godt organisert tildelingskontor med kompetente saksbehandlere – skille forvaltning
fra tjenesteyting – gjennomføres i 2018.

•

I Meldal kommunens rehabiliteringsplan for 2017 vises det til viktigheten av å
synliggjøre koordinerende enhet sin rolle og at dette ses i sammenheng med
opprettelse av et tildelingskontor.

Kommunalsjef sier at andrelinjetjenesten i noen grad kontakter kommunens fagpersoner innen
helse og omsorg direkte, noe som bekreftes av flere som er intervjuet. Dette kan være et bilde
på at koordinerende enhet ikke har vært synlig nok i kommunen. Kommunen har meldt opptil
flere ganger til andrelinjetjenesten hvem som er kontaktperson for koordinerende enhet i
Meldal kommune, ifølge kommunalsjef.
Leder for koordinerende enhet sier at det er ikke alltid at søknader og andre henvendelser går
til leder for koordinerende enhet, de går ofte til de andre lederne innen helse og omsorg. Det
samme gjelder utarbeidelse av individuell plan og ansvarsgrupper, som blir håndtert på den
enkelte tjeneste/avdeling. Alle bekrefter at det er utarbeidet prosedyre knyttet til henvendelser
og utarbeidelse av individuell plan, som er styrende for ansvar og oppgaver knyttet til dette.
Det er endret organiseringen av rustjenesten i kommunen. Leder NAV sier at rustjenesten
samt en stillingsressurs ble flyttet fra NAV til Psykisk helse i kommunen fra 01.09.2017.
Meldal kommunes Rehabiliterings-/habiliteringsplan
Meldal kommune har en rehabiliterings-/habiliteringsplan som evalueres årlig. Der deltar alle
tjenestene i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dette er en fagplan, med overordna mål
for helse- og velferdstjenesten i kommunen. Konkretisering av tiltak blir årlig skrevet inn i
virksomhetsplanen som er styringsverktøyet i den daglige driften. I 2017 vises det spesielt til
at Meldal Kommune har ”koordinerende enhet for rehabilitering/habilitering”, og det arbeides
aktivt for å bedre brukermedvirkning gjennom utarbeidelse av individuelle planer.
I følge rehabiliterings-/habiliteringsplanen for 2017 knyttes tjenestetilbudet i kommunen til
følgende tjenester: medisinsk diagnose og behandling, rehabiliteringsplasser ved Meldal
Helsetun, frisklivssentral, hverdagsrehabilitering/fallforebyggende grupper, helsestasjon, PP- HELHETLIGE TJENESTER -
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tjenesten, barnevern, psykisk helsevern, ergoterapi, fysioterapi, dagtilbud ved Meldal Helsetun
og Meldal aktivitetssenter,

hjemmetjeneste, tilrettelagte arbeidsplasser v/ Rosenvik,

omsorgsboliger/boliger med livsløpsstandard, tilbud om hjemmebesøk til innbyggere som fyller
75 år, med informasjon om forebyggende tiltak; fysisk aktivitet, tilpasning/tilrettelegging av
bolig med mer, Aktivitetstilbud med fysioterapeut, gruppetrening i gymsal/treningssenter og
basseng og treningsgruppe for kreftpasienter.
Vi vil i neste delkapittel beskrive tildeling av individuell plan i kommunen.

3.2.4 Tildeling av individuell plan
Det meste av tildelingen av individuell plan, ansvarsgrupper og koordinator knyttet til den
enkelte bruker skjer på de ulike avdelingene innen helse og omsorg, og er ikke innom
koordinerende enhet. Fylkesmannen har merket seg i sitt tilsyn5 at noen har flere
ansvarsposisjoner og at dette kan skape uklarhet mht. hvilken rolle som ivaretas til enhver tid
(Inntaksteam og koordinerende enhet). Fylkesmannen konkluderer likevel med at dette ikke
synes å påvirke den faktiske tjenesteytelsen.
Funksjonen til koordinator er utelukkende knyttet til ansvarsgruppe/Individuell plan. Det
redegjøres for at primærkontakt fungerer som koordinator der individuell plan ikke er opprettet.
Der det er behov for individuell plan, og pasienten ønsker det, vil dette bli utarbeidet. Det er
fylkesmannens vurdering at tjenestene gjennom den tette dialogen og samarbeidet i praksis
synes å ivareta koordinerte tjenester.
Den enkelte fagtjeneste gjør egne journalnotat til pasient. Alle tjenestene har tilgang til
hverandres system når de har en felles rehabiliteringspasient. I rehabiliteringsplanen er det
beskrevet hvilken faggruppe som følger opp hva. I vår intervjurunde bekreftes det at
overnevnte fremdeles er praksisen for habiliteringstjenesten, med tverrfaglige møter og
tildeling av individuell plan.
Vi vil i neste delkapittel se på bruken av individuell plan i kommunen og hva ulike enheter har
gitt av informasjon knyttet til brukere med individuell plan.

5 Tilsyn med rehabiliteringstjenesten i Meldal kommune, 16.12.2015. Ingen avvik eller merknader ble gitt ved tilsynet.
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3.2.5 Brukere med individuell plan i kommunen
Vi viser i tabellen hvor mange tjenestemottakere med individuell plan som er rapportert fra
kommunen i Helse- og omsorg i Meldal6. Disse sammenlignes med andre kommuner, som
ligger geografisk nært Meldal og med som noenlunde likt antall innbyggere.
Tabell 1 Tjenestemottakere med individuell plan
Meldal

Meldal

Meldal

Meldal

Meldal

Rennebu

2012

2013

2014

2015

2016

2016

16

12

12

7

8

17

Midtre

Hemne

Klæbu

2016

2016

2016

29

40

33

Gauldal

Tjenestemottakere
med

individuell

plan
Kilde: SSB – nivå 3

Tabellen viser antall tjenestemottakere7 med individuell plan i Meldal som er rapportert til SSB.
Tabellen viser at antallet brukere med individuell plan er redusert fra 16 til 8 personer de siste
fem år. Meldal har betydelig færre tjenestemottakere med individuell plan enn de andre
kommunene, ifølge tabellen. Kommunalsjef Helse og omsorg sier at KOSTRA-rapporteringen
innen helse og omsorg skjer ved IPLOS, som er knyttet opp til helse- og omsorgssektorens
fagsystem (Acos CosDoc). Det finnes ingen spesifikk rapportering på individuell plan. Hvordan
dette fanges opp i KOSTRA må gjennomgås nærmere. Flere av de vi har intervjuet ser tydelig
at tallet for brukere med individuell plan i kommunen er underrapportert.
I vår gjennomgang har vi innhentet følgende informasjon om antall brukere med Individuell
plan innen flere tjenester i kommunen.
•

Innen psykisk helse var det 10 brukere som har individuell plan i 2017. Enheten fyller
ut en individuell plan som skrives ut fra malen til det elektroniske fagsystemet (ACOS
CosDoc). Deretter arkiveres en skriftlig versjon av individuell plan i papirjournalen til
den enkelte bruker. Disse registreres ikke elektronisk i fagsystemet.

•

Hjemmetjenesten benytter Acos IP som system for registering og oppfølging av
brukere med individuell plan. Dette er et helelektronisk system for individuell plan8. Det
er registrert totalt 18 aktive brukere i dette systemet.

6 Rapportert til SSB
7 Dette gjelder for tjenestemottakere ved aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser, helse- og
omsorgstjenester i institusjon og helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.
8 Også system for individuell opplæringsplan – IOP for elver med behov for dette.
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•

Helsestasjon har ca. 10 brukere med individuell plan. De skriver ut malen for individuell
plan fra systemet Acos IP. Fyller den ut og arkiverer en skriftlig versjon i den
papirbaserte journalen til bruker. Individuell plan lagres ikke elektronisk i kommunens
fagsystem, (CGM-Winmed) til Helsestasjonen.

•

Kommunalsjef for Oppvekst og Kultur sier at det er et fåtall elever med individuell plan
i den kommunale skolen i dag, ingen i barnehagen. Oppvekst registrerer disse i Acos
IP. Det er videre 24 flyktninger med individuell plan, hvor 6 er under utarbeidelse. Disse
er ikke knyttet til helse- og omsorgstjenester. Flyktningtjenesten bruker Visma –
flyktning for registrering og oppfølging av individuell plan for kommunens
integreringsarbeid.

•

Montessoriskolen på Løkken har ingen elever med individuell plan i dag. De har noen
elever som er til vurdering for individuell plan.

Leder NAV sier at de ikke har oversikt over antall brukere som har individuell plan og mottar
tjenester fra Helse og omsorg. NAV bekrefter at brukere med omfattende bistand innenfor rus,
har en individuell plan. Det er ofte slik at NAV deltar i kommunens ansvarsgrupper der bruker
har en ytelse gjennom NAV som mottar helse- og omsorgstjenester.

3.2.6 Elektronisk system for registrering og oppfølging av individuell plan
Brukere hos hjemmetjenesten og oppvekst registreres og følges opp i Acos IP. ACOS IP er
nettbasert system og legger til rette for en sikker samhandling mellom aktører både internt i
kommunen, men også ut mot det øvrige samfunnet/hjelpeapparatet. Sikkerhetsnivået et satt
slik at personsensitiv informasjon kan utveksles mellom ulike plandeltakere uten restriksjoner
(skriftlig samtykke). Systemet er tilgjengelig for alle deltakere. Planeier, pårørende/bruker og
plandeltakere (ansvarsgruppe og koordinator) kan sende meldinger ved behov for endringer.
Dette legger til rette for brukermedvirkning og koordinering av tjenestene. Planeier godkjenner
alle deltagere i planen elektronisk, før de gis tilgang til planen.
Seksjonsleder i hjemmetjenesten 2 sier at ansatte i helse og omsorg og skole har tilgang til
Acos IP og kan benytte det til registrering og oppfølging av individuell plan. Det er ikke alle
som bruker systemet til det i dag. Dette gir utfordringer med å holde oversikt over alle aktive
brukere med individuell plan i kommunen. Utfordringen med Acos IP er å gi jevnlig opplæring
til alle som skal bruke systemet i kommunen. Det er også et spørsmål om kommunen skal stille
krav til at alle avdelinger/tjenester skal bruke et felles system for registrering og oppfølging av
individuell plan.
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I kommunens rehabiliteringsplan for 2017 vises det til tiltak knyttet til opplæring i bruk av ACOS
CosDoc som system for registering og oppfølging av individuell plan v/nyansettelser og ved
behov. Kommunen har oversendt malen for individuell plan som registreres i den papirbaserte
brukerjournalen, denne samsvarer med krav9 til innholdet i en individuell plan.
Flyktningtjenesten bruker Visma flyktning til registrering og oppfølging av brukere med
individuell plan. Systemet har mange tilsvarende funksjoner som Acos IP og er tilpasset behov
til introduksjonsprogrammet og rapportering nasjonalt.
Noen ansatte vi har intervjuet oppretter en individuell plan få ganger i løpet av et år. De sier at
det er vanskelig å sette seg inn i og bruke Acos IP. De fra psykisk helse og helsestasjon sier
at det er behov for opplæring og bruk av systemet internt, hvis hele kommunen skal bruke
dette systemet for registrering og oppfølging av brukere med individuell plan.
Hos NAV registreres individuell plan i sosialsystemet (SOSIO). Det er da ofte utbetalinger av
sosialhjelp i disse sakene. Der etableres det en aktivitetsplan (ved statlige ytelser) for hver
bruker, hvor individuell plan inngår som en del av aktivitetsplanen.

3.2.7 Årsaker til at brukere velger å ikke ha individuell plan.
De som er intervjuet har vist til følgende årsaker til at enkelte brukere ikke velger å ha
individuell plan, ansatte sier at:
•

Brukere føler seg ivaretatt med det andre planverket tjenesten har til rådighet (tiltaksog pleieplan i pleie- og omsorgsprogrammet). Ansatte opplever også at heller ikke
pårørende ønsker individuell plan for sine. Det er ofte en utfordring å forklare
brukere/pårørende hvorfor de skal ha individuell plan, da de opplever å få tjenester og
dialog/kontakt via sine primærkontakter til tjenesten.

•

Det er en del brukere og eldre som har flere tjenester som utføres av personell tilknyttet
omsorgsboligen til bruker. De har en miljøterapiplan som dekker deres behov for
tjenester. Noen brukere velger derfor å ikke ha en individuell plan og føler at de har
tilfredsstillende oppfølging og tjenester fra ansatte i omsorgsboligen.

•

Det er videre noen eldre psykisk utviklingshemmede i bolig som ikke har en individuell
plan. Disse mangler pårørende som følger opp den enkelte. Brukerne har en
miljøterapiplan. Disse har i tillegg en ukeplan, slik at de har oversikt over daglige
gjøremål.

9 Innholdet i individuell plan § 19, forskrift om habilitering og rehabilitering
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•

Noen ansatte sier at dette kan handle om at kommunen ikke har klart å informere godt
nok om hva en individuell plan er. Derfor velger bruker/pårørende og ikke ha individuell
plan. Dette bekreftes av andre ansatte som sier at brukere opplever at individuell plan
er innviklet, byråkratisk og oppfattes komplisert, noe som kan være en årsak til at man
sier nei.

•

Noen brukere ønsker å vurdere individuell plan på et senere tidspunkt. Det er også gitt
informasjon om at individuell plan kan medføre flere møter og en ekstra belastning for
pårørende, utover planer knyttet til eks. individuell opplæringsplan i skolen, som også
må følges opp.

•

Noen ansatte sier at det er barn som ikke har utviklet et klarlagt behov, hvor foreldre
velger å se det over tid, før individuell plan etableres for disse.

Helsestasjon og oppvekst sier at for barn med behov for ulike tjenester fra helse og omsorg
opprettes det en ansvarsgruppe, selv om de ikke ønsker en individuell plan. Medlemmer i
ansvarsgruppen velges ut fra barnets behov. I ansvarsgruppen fordeles ansvar ut fra hvilke
tjenester som skal ytes og samhandler ut fra dette. Det er fastsatt møteplan for aktivitet i
ansvarsgruppa, hvor tiden mellom møter kan variere ut fra behovet til oppfølging av barnet.
Dette sikrer både at de mottar tjenester de skal ha og at foreldre får medvirke til utforming av
tjenesten, ifølge flere ansatte. Det er videre faste rutiner i overgangen mellom barnehage og
skole knyttet til informasjon om barn med ekstra behov (samtykke fra foresatte innhentes). I
noen tilfeller blir kontaktpersoner med fra barnehage til skole for å sikre en trygg overgang.
Representanter fra brukerrådene sier at de ikke har fått henvendelser fra brukere knyttet til
mangler ved brukers rettighet til individuelle plan, eller fra de som har dette etablert. Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått informasjon om hvordan kommunens ansatte
håndterer individuell plan og retningslinjer/prosedyrer for dette arbeidet. Disse har rådets
medlemmer funnet hensiktsmessig.

3.2.8 Koordinator
Alle som har en individuell plan eller har krav på dette skal ha en koordinator. Intervjuene
bekrefter at alle som har individuell plan, har en koordinator. Flere sier at de som ikke velger
å ha en individuell plan har en ansvarsgruppe som består av de som yter tjenester til bruker
samt en primærkontakt som følger opp bruker. Primærkontakten følger opp brukeren de har
ansvar for i forhold til bl.a. til legetimer, hjelpemidler, kontakt med pårørende, delta på møter
i ansvarsgruppen. Det er heller ikke alle brukere som velger å ha koordinator, også dette er
etter eget ønske.
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En ansatt sier at utfordringene knyttet til koordinatorrollen omhandler at det daglige arbeid skal
gjøres og koordinator rollen kommer i tillegg til dette. Et tjenesteområde sier at det skal være
en helsefaglig person som er koordinator. Dette kan i noen tilfeller være i motsetning til at
foreldre og bruker selv er med på å bestemme hvem som skal være koordinator, noe som er
viktig. Dette har medført at foreldres ønske er innfridd ved at eks. primærkontakt på skolen
velges.
Det blir orientert om ansvaret og oppgaver til koordinator fra koordinerende enhet. Det har ikke
vært gjennomført spesifikke kurs eller fagdager knyttet til rollen og ansvaret til koordinatorer i
kommunen. Flere som er intervjuet peker på at jevnlige fagsamlinger for koordinatorer er
ønskelig, der generelle problemstillinger kan drøftes.

3.2.9 Samarbeid mellom tjenester
Det er krav til at bruker med flere tjenester innen helse og omsorg har koordinerte tjenester. Vi
vil her se om hvordan samarbeidet mellom tjenester utføres. Først beskrives møtestruktur
mellom tjenester innen helse og omsorg, deretter vil vi se på koordinering og samhandling
mellom tjenestene for brukere med flere tjenester.

3.2.9.1 Tverrfaglige møter
Det er lagt opp til følgende møtestruktur for utveksling av informasjon. Følgende faste møter
gjennomføres for å samordne tjenestene innen helse og omsorg.
•

Inntaksteamet har fast, ukentlig møte hvor medlemmene i koordinerende enhet deltar.
Der

deltar

også

seksjonsleder

hjemmetjenesten

2,

avdelingssykepleier

hjemmetjenesten og avdelingssykepleier korttidsavdeling, ergo- og fysioterapeut og
tilsynslege.
•

Tverrfaglig rehabiliteringsmøte, hvor søknader og resultat av hverdags rehabilitering
blir tatt opp og hvor det fastsettes videre rehabiliteringsløp for den enkelte. Det er en
mal for rehabiliteringsplan som følger pasienten i samarbeid med pårørende, samt et
tverrfaglig

notat

ved

utskrivning.

Det

er

videre

ukentlige

intermøter

ved

korttidsavdelingen, der målet er å sikre felles forståelse og fremdrift for den enkelte
bruker ved avdelingen.

Tverrfaglige møter i kommunen var positivt vektlagt ved

Fylkesmannens tilsyn.
•

De ulike tjenestene innen helse og omsorg har faste tverrfaglige møter, eks
tildelingsmøter for bolig, ledermøter innen helse- og omsorg, rusteam og psykisk helse.

•

I tillegg gjennomføres det interne møter på enhetene blant ansatte innen helse- og
omsorgstjenester for å informere om behov til brukere, samt daglige arbeidsoppgaver
knytte til disse.
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•

Det er et nært og formalisert samarbeid mellom barnehage, skole, PP-tjenesten og
helsestasjon på oppvekstområdet. De har hyppige møter om eks. barn og unge med
ekstra behov knyttet til opplæring.

•

Det opprettes tverrfaglige ansvarsgrupper og koordinator for brukere med individuell
plan, som følger opp den enkelte bruker.

3.2.9.2 Koordinert samarbeid og samhandling mellom tjenestene
De som er intervjuet sier at det tverrfaglig samarbeid og etablerte møtearenaer fungerer etter
deres behov. Videre bekrefter alle at det er kort vei for kontakt/dialog mellom
tjenestene/avdelingene i kommunen, dette sikrer en tilfredsstillende koordinering mellom
tjenestene. De ulike tjenestene jobber tverrfaglig da det er brukere med utfordringer knyttet til
habiliteringstjeneste, NAV, psykisk helse, barnevern, 2 linje tjenesten, lege etc. med egne
møter for disse i ansvarsgrupper og enkeltbrukere. Det er jevnlige avdelingsmøter med
personalet med påfølgende brukerrettede møter i helse og omsorg. Flere viser til E-melding
som sikrer dialogen mellom tjenestene og lege ved behov til den enkelte bruker. Kommunalsjef
for Helse og Omsorg opplever at kommunen har et tilfredsstillende samarbeid internt, noe som
også er påpekt i gjennomgangene fra telemarksforskning og RO, samt tilsyn fra fylkesmannen.
Hjemmetjenesten trekker frem E-meldinger mot sykehus og spesialisthelsetjeneste ved
innleggelse og utskriving av pasienter. Kommunen sender opplysninger om pasienten, og
sykehuset holder kommunen orientert om pasientens tilstand/behandling/oppfølging. Denne
informasjonen oppdateres fortløpende. Kommunen vurderer da hvilke tjenester og tiltak som
skal iverksettes ved utskriving. E-meldinger innad i kommunen; spesielt mot legekontor,
omhandler informasjon og spørsmål til lege fra Hjemmetjenesten/Helsetunet. Denne type
informasjon går begge veier. E-meldinger blir også brukt ved medikamentforandringer. Dette
gir en god kvalitetssikring for alle parter; både pasient, lege og sykepleier. E-meldinger gir økt
effektivitet, bedre kvalitetssikring og bedre «flyt» i behandlingskjeden for pasienten, ifølge
hjemmetjenesten.
Kommunalsjef Oppvekst og Kultur sier at det er et godt tverrfaglig samarbeid mellom alle
tjenestene i kommunen. De har hyppige møter om eks. barn og unge med ekstra behov knyttet
til opplæring. For barn og unge som har behov for tjenester fra flere enheter opprettes det
ansvarsgruppe. Foreldre deltar i ansvarsgruppen for å sikre brukermedvirkning. I dag er det
noen elever på skolen som har individuell plan. Ansvarsgruppene gir et godt tverrfaglig
samarbeid ut fra behovet til barnet. Fra skolen er det ofte spesialpedagog som deltar i
ansvarsgruppene sammen med kontaktlærer. Spesialpedagog har gitt uttrykk for at
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organiseringen knyttet til ansvarsgrupper fungerer hensiktsmessig ut fra elevenes og skolens
behov, ifølge kommunalsjef.
Leder NAV sier at samarbeidet med Koordinerende enhet og kommunens ansatte er
tilfredsstillende ut fra NAV sitt behov. Det er flest behov blant de yngste brukerne hos NAV, da
de ofte har sammensatte behov. Det er ofte ansvarsgrupper rundt den enkelte bruker hvor
representanter fra NAV deltar.
Rektor ved montessoriskolen sier at skolen samhandler i hovedsak med PP-tjenesten, psykisk
helse og skolehelsetjenesten når det gjelder kommunale tjenester. Det gjelder samhandlingen
rundt de elevene som har individuell plan. Skolen har hatt kontakt med Koordinerende enhet.
Det var koordinerende enhet som organiserte møter og annen kontakt. PP-Tjenesten var og
er sentrale i den dialogen, ifølge rektor.
Representanter fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at rådet får tilstrekkelig
informasjon om kommunens tjenester samt NAV, og setter stor pris på involveringen fra
kommunen. Videre sier alle at de ulike tjenester innen helse og omsorg samarbeider og er
koordinert mot den enkelte bruker, og at dette fungerer til brukers beste i dag.

3.3 Vurdering
I dette kapitlet vurderer vi koordinerende enhets oppgaver tilknyttet det å tilby individuell plan,
koordinator, og om det er koordinert samarbeid mellom tjenester til brukerne og klager.
Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten.
Dette gjelder for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester (flere tjenester)
jf. helse- og omsorgstjenesteloven. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med
individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator i kommunen.
Kommunen har etablert en koordinerende enhet bestående av tre ansatte med flere sentrale
ansvarsposisjoner innen helse- og omsorg (ledere, inntaksteam og koordinerende enhet).
Organiseringen har en koordinerende funksjon over aktuelle brukere med behov for flere
tjenester. Det kan imidlertid være at koordinerende enhet har blitt usynlig, og at kontakten fra
bruker er rettet mot den enkelte tjeneste/avdeling i helse og omsorg og ikke direkte mot
koordinerende enhet. Revisor har ikke mottatt informasjon om at dette har påvirket den faktiske
tjenesteytelsen eller retten til tjenester for disse brukerne. Det er igangsatt en omorganisering
innen helse og omsorg fra høsten 2017.

Koordinerende enhets oppgaver er lagt til et
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tildelingskontor som vil gi tydeligere skille på rolle og ansvar, samt en synliggjøring av
tilhørende arbeidsoppgaver, hvor all brukerkontakt går via tildelingskontoret.
Antall brukere med individuell plan er betydelig underrapportert til SSB, ut fra data som er
fremkommet i rapporten. Dette viser at kommunen har manglet den overordnede oversikten
over aktive brukere med individuell plan, samt riktig innrapportering til SSB. Det savnes videre
at kommunen har valgt et helhetlig system for oversikt og oppfølging av aktive brukere med
individuell plan innen helse og omsorg med tilhørende tjenester. Det savnes også en opplæring
av ansatte i bruk av systemer og registrering, samt oppfølging av brukere med individuell plan.
I dag ligger denne oversikten til den enkelte avdeling innen helse og omsorg, som har fått
ansvar for å følge opp egne brukere med flere tjenester knyttet til egne valgte systemer.
Revisor har ikke informasjon om at det er brukere med flere tjenester som ikke har fått oppfylt
sin rett til individuell plan. For brukere som velger å ikke ha individuell plan, er det system for
å opprette tverrfaglig ansvarsgrupper ut fra brukers behov med primærkontakt, noe som sikrer
tjenesteytingen og koordineringen av disse.
Alle brukere med rett til- og som ønsker koordinator, har dette. De som ikke velger å ha det,
får opprettet en primærkontakt. Det ser videre ut til at brukere/pårørendes ønsker om valg av
koordinator blir fulgt opp av kommunen, noe som samsvarer med gitte føringer. Det savnes at
man arrangerer jevnlige fagdager for koordinatorer i kommunen. Fagdager er viktig for å legge
til rette for at rollen ivaretas ut fra gjeldende faglige føringer og for at tjenesten utøves likt for
brukerne i kommunen.
Der brukere har flere tjenester, skal tjenestene være koordinerte. Dette utløser krav til
tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike tjenester i kommunen for brukere av flere
tjenester innen helse og omsorg. Kommunens faste tverrfaglige møter med ansvarsgrupper
samt samhandling mellom ulike kommunale tjenester, NAV og andrelinjetjenesten, er ut fra
revisors vurdering i samsvar med gitte føringer. Dette gir brukerne med flere tjenester
koordinerte tjenester innen pleie og omsorg.
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4 Brukerorientering

Dette kapitlet besvarer problemstillingen om kommunen ivaretar en brukerorientering knyttet
til brukere med flere tjenester.

4.1 Kriterier
I lov om pasient- og brukerrettigheter § 3-1 vises det til at pasient og bruker har rett til å
medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal så langt som
mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Vi har i denne undersøkelsen innhente
informasjon om kommunens ansatte involverer bruker/pasient/pårørende i utformingen av
langvarige og koordinerte tjenester innen helse og omsorg. Dette for å ivareta
brukerorienteringen. Bedre kommune - KS har verktøy for måling av ulike tjenesteområder og
er standardisert. Dette gir ett utgangspunkt for områder vi ser nærmere på for å utrede
brukerorienteringen i denne undersøkelsen.
Vi har hatt spesielt fokus på om kommunens helse- og omsorgstjenester er:
•

tilgjengelige for brukere,

•

om det gis informasjon om tjenester til brukere,

•

om ansattes kompetanse er god,

•

sikres brukermedvirkning og respektfull behandling

•

resultat for brukeren gir sosial trygghet i hverdagen

•

klager

De overnevnte kriteriene knyttes til brukere med flere tjenester og datadelen beskrives i de
neste delkapitlene.

4.2 Brukerundersøkelser innen helse og omsorg
Det er gjennomført brukerundersøkelser i kommunen, siste gang i 2016. Brukerundersøkelsen
i 2016 var knyttet til følgende dimensjoner: Resultat for beboeren, trivsel, brukermedvirkning,
respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, samt en helhetsvurdering av tjenesten.
Resultatene viser at både Meldal helsetun og hjemmetjenesten ligger over landet ut fra en gitt
helhetsvurdering som er et av flere områder i undersøkelsen. Vi viser resultater fra
brukerundersøkelsen på neste side.
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Tabell 2 Resultatene fra bruker/pårørendeundersøkelsen for Meldal Helsetun i 2016

Indikatorer
Resultat for beboer
Trivsel
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering

Meldal
4,2
4,4
3.8
5,0
5,0
4,8

Gjennomsnitt Landet
4,4
4,8
4.2
5,1
4,6
4,4

5,0

4,9

Tabell 3 Resultatene fra brukerundersøkelsen for hjemmetjenesten i 2016

Indikatorer
Resultat for beboer
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering

Meldal
5,3
4,7
5,0
5,3
5,2

Gjennomsnitt Landet
5,2
4,6
4,7
4,9
4,9

5,5

5,2

Vi vil i de neste kapitlene omtale resultater fra brukerundersøkelsen knyttet til de ulike
områdene innen brukerundersøkelsen.
Leder for hjemmetjenesten 2 sier at det har vært vanskelig å få gjennomført
brukerundersøkelse for psykisk utviklingshemmede. Det ble forsøkt med intervju med brukere
og pårørende, men resultatene ble ikke funnet gode nok til publisering. På demensområde var
det tidligere gjennomført pårørendeundersøkelse, men ikke i 2016.
Hjemmetjenesten gjennomfører informasjonsmøter til pårørende på demensavdelingen årlig.
Der gis pårørende mulighet til å møte likesinnede for å utveksle erfaringer. Utover dette møter
ansatte pårørende, hvor ulike behov diskuteres. Det er videre jevnlig kontakt med pårørende
og ansatte i andre boliger i kommunen.

4.3 Tilgjengelighet og informasjon
Det første området vi ser nærmere på, er om brukerne har tilgjengelighet til tjenestene og får
informasjon om rettighetsbaserte tjenester som ytes fra pleie og omsorg.
Et av resultatene fra kommunens bruker- og pårørende undersøkelse fra 2016 viser noe
høyere skår for tilgjengelighet og informasjon sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Brukerne/pårørende har gitt lavest skår på følgende kriterier:

- HELHETLIGE TJENESTER -

26

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

•

Beboeren vet hvem som er egen kontaktperson

•

Å gi informasjon om tjenesten og øvrig aktivitets- og kulturtilbud.

•

Gi beskjed dersom det oppstår forsinkelser

•

Gi informasjon om hva som skal gjøres

De som er intervjuet peker på behovet for å bedre informasjon til brukere og pårørende, og
stiller spørsmål om dette gis systematisk likt til alle i dag. Alle ansatte bekrefter at det er enkelt
å ta kontakt med tjenestene og at disse ligger nært hverandre slik at brukerne blir vist til rett
instans når de kontakter tjenester i pleie og omsorg. Flere peker på at det tidligere ble gitt
informasjon til innbyggerne i folkemøter, blant annet om koordinerende enhet, brukeres rett til
individuell plan og koordinator, noe som ikke er gjennomført de siste årene.
Det er utarbeidet et informasjonshefte til brukerne knyttet til koordinerende enhets
arbeidsoppgaver som er oversendt revisor. Andre benytter informasjon om individuell plan
basert på veileder fra departementet. I dag informerer kommunen på nettsiden om
koordinerende enhets virksomhet, kontaktinformasjon og ansvar. I tillegg er det utarbeidet
informasjonsskriv som legges ut eks. på legekontor, servicekontor etc. for tjenester innen helse
og omsorg. Flere peker på at det ikke er automatikk i å dele den ut ved kontakt med brukerne.
Noen

brukere

mottar

informasjonsskriv,

mens

andre

mottar

muntlig

informasjon.

Tilbakemeldingene fra brukerne til ansatte omhandler at det er mye informasjon å forholde seg
til. Det kan være utfordrende å gi informasjon knyttet til brukeres rett til individuell plan, da det
også gis ut informasjon knyttet til retten til tjenester som mottas. Flere peker på at deltakere i
ansvarsgrupper har kunnskap om, og har mulighet til å informere brukere og pårørende om
retten til individuell plan og koordinator. Men om dette gjøres er man usikker på.
Representanter fra brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier at ansatte og
leder innen helse og omsorg gir tilstrekkelig informasjon om tjenestene. Rådet synes
informasjonsgrunnlaget de får fra kommunen er tilstrekkelig og setter stor pris på denne
involveringen fra kommunen. Det er få brukere som tar kontakt med brukerrådet knyttet til
mangler på tilgjengelighet og informasjon fra helse- og omsorgstjenester. De opplever at det
enkelt for brukere å ta kontakt med tjenester innen pleie- og omsorg, og at de får dekket
hjelpebehovet.
De peker likevel på at kommunen har en informasjonsutfordring til pårørende som bor langt
unna helse- og omsorgstjenestene i Meldal kommune. I tillegg blir det en omlegging innen
helse- og omsorgstjenester, fra sykehjemsplass til at brukere bor lenger i hjemmet eller i
omsorgsbolig. Omleggingen vil også kreve god informasjon til brukere og pårørende fremover
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for å skape god forståelse og trygghet for tjenesteytingen som ytes, ifølge en av
brukerrepresentantene. En viser til at NAV også har utfordringer knyttet til å informere brukere
om tjenestene, da det meste av informasjon og dialog med NAV er via nettbaserte løsninger.
Leder for eldrerådet peker på at det fins informasjonsskriv knyttet til tjenester i pleie omsorg,
og bekrefter at det er enkelt å ta kontakt med helse og omsorg for å få hjelp. Det er likevel
sånn at den enkelte må ta initiativ til å innhente informasjon, noe som kan være en utfordring
for enkelte brukere, som ikke kan innhente denne selv (mangler transportmuligheter).

4.4 Personalets kompetanse
Her spør vi om hvordan personalets kompetanse er knyttet til brukere med flere tjenester innen
helse og omsorg. Kommunalsjef Helse og Omsorg sier at kommunen har utfordringer med å
få tak i sykepleiere, spesielt ved lengre vikariater. I dag er andelen høgskoleutdannede på ca.
25 %. Det er positivt at denne har økt fra 17 % for noen år siden. Kommunen har en høy andel
fagutdannet helsefagarbeidere. Det ansattes i hovedsak høyskoleutdannet helsefagarbeidere
nå, da behovet for denne kompetansen øker i kommunen. Dette begrunnes i at kommunen
overføres nye oppgaver fra andrelinjetjenesten.
Kommunen har gitt et tilbud til fagskole på Meldal videregående skole for helsefagarbeidere i
fagene geriatri, rehabilitering-, og kreftomsorg. Det jobbes videre med å etablere en
desentralisert sykepleieutdanning gjennom samhandlingsenheten i Orkdalsregionen - SIO.
Dette har stoppet opp da man ikke kan tilby flere praksisplasser på St. Olavs Hospital.
Kommunen har bedt KS og fylkesmannen om å bidra for å etablere en desentralisert
sykepleierutdanning. De vi har intervjuet ser behovet for å øke andelen høgskoleutdannede,
da man er sårbar knyttet til ferieavvikling og sykefravær. Alle sier at det legges godt til rette for
fagdager, samt etter- og videreutdanning. Oppvekst sier at det er krevende å ha kompetanse
knyttet til barn og unges behov, da denne er i endring. Likevel trekkes det frem at man får tak
i etterspurt kompetanse ved ansettelser. Det pekes videre på at man utnytter kompetansen og
samspillet i organisasjonen samt med andrelinjetjenesten, når barn og unge med ekstra behov
gis hjelp i dag.
Brukerrepresentanter sier at ansatte gir god hjelp til brukere og at de har riktig kompetanse til
å utføre sine oppgaver. Det er viktig at samspillet mellom de ansatte er god for å sikre
tilstrekkelig utnyttelse av kompetansen. Kommunen kunne hatt noen flere sykepleiere og det
er viktig å få etablert den desentrale sykepleierutdanningen i denne sammenhengen. To
brukerrepresentanter peker på at tjenester som i dag ytes av andre linjetjenesten, overføres til
kommunen, noe som utfordrer kommunen med å skaffe tilstrekkelig kompetanse fremover. I
- HELHETLIGE TJENESTER -

28

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

forbindelse med det nye helsetunet ønsker de at legetjenesten bør være lokalisert geografisk
der. For brukerne i det nye helsetunet vil det skape større trygghet med nærheten til lege, samt
gir mulighet for et bredere kompetansemiljø på helsetunet, ifølge brukerrepresentantene. Dette
er nærmere beskrevet i brev til Meldal kommune, se vedlegg 2.

4.5 Brukermedvirkning og respektfull behandling
Her spør vi om brukerne blir tatt med på råd, og om de gis en respektfull behandling ved
tjenesteytingen.
Kommunens bruker- og pårørendeundersøkelse fra 2016 viser noe lavere skår for
brukermedvirkning sammenlignet med landsgjennomsnittet. Brukerne/pårørende har gitt
lavest skår på deltakelse og utarbeidelse av planer. For respektfull behandling viser brukerog pårørende undersøkelsen fra 2016 noe høyrere skår en landsgjennomsnittet. Det er unntak
for om ansatte på helsetunet hører på beboere hvis de har noe å klage på, som ligger lavere
enn landsgjennomsnittet.
De som er intervjuet fra kommunen sier at brukerne får i stor grad medvirke til egne tjenester
gjennom etablering av individuell plan og at ansatte har dialog med brukere, selv om de ikke
har individuell plan. Brukere har enten en kontaktperson/koordinator/primærkontakt som skal
sikre at de har brukermedvirkning og et kontaktpunkt mot kommunen. Bruker med individuell
plan deltar i ansvarsgruppemøter som sikrer brukermedvirkning. Blant barn og unge med
ekstra behov deltar foresatte allerede ved utredning og det må gis et samtykke for videre
oppfølging. Elever på ungdomsskolen får også uttale seg i utformingen av eget tjenestebehov.
Dette sikrer bruker/pårørendemedvirkning i flere faser, ifølge de som er intervjuet.
Ansatte

i

kommunen

sier

videre

at

det

er

utarbeidet

sjekklister

og

arbeidsplaner/miljøterapiplan/individuellplan for alle brukere, som sikrer at de får de tjenester
de skal ha. De ansatte som utfører oppgavene arbeider i et tillitsbasert forhold, og det har ikke
kommet tilbakemeldinger på at de ikke gjør det de skal. Det er videre interne personalmøter i
avdelingene hver uke, hvor man følger opp tjenester knyttet til brukere, samt at avdelingsleder
følger opp arbeidet med den enkelte bruker. I personalmøtene er det også tema knyttet til
faglige og etiske refleksjoner til det å gi brukere respektfull behandling. Systemet er lagt opp
slik at det skal skape tillit mellom ansatte i kommunen og brukere/foresatte.
Brukerrepresentanter opplever at brukerne blir tatt med på råd for egne tjenester, samt at
ansatte i kommunen lytter til brukerne. De har ikke hørt om tilfeller der ansatte har brutt
taushetsplikten. Videre er inntrykket at ansatte overholder vedtak og forpliktelser til brukere,
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samt at bruker blir vurdert på nytt ved endret funksjonsnivå og at bruker/pårørende får
tilstrekkelig informasjon om endret behov. Alle er videre opptatt av å videreføre dagens
tjenestenivå i den nye kommunen, lik den Meldal kommune har i dag.
En brukerrepresentant peker på behovet for en bedre systematikk knyttet til det å innhente
brukererfaringer hos brukere de representerer, i rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. En annen sier at han deltar i årsmøter lokalt og regionalt for å treffe medlemmer
hos de brukere han representerer, og opplever selv dette som tilstrekkelig.

4.6 Resultat for bruker
Her spør vi om tjenestene gir brukerne et meningsfullt liv gjennom sosiale treffpunkt og
trygghet i hverdagen.
Kommunens bruker- og pårørende undersøkelse fra 2016 viser noe lavere skår for resultat for
bruker på Meldal helsetun sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er generelt en høy
«vet ikke» prosent i tilbakemeldingene her. For hjemmetjenesten viser bruker- og pårørende
undersøkelsen fra 2016 en høyere skår for resultat for brukeren sammenlignet med
landsgjennomsnittet. Lavest skår her er gitt til:
•

Ansatte har nok tid til å gjøre oppgavene sine

•

Hjelp til matlaging

•

Hjelp nok til å bo hjemme så lenge som ønsket (lavere enn landsgjennomsnittet)

I omsorgsboligene er det samlinger ukentlig med sosialt samvær, trim, turer og annet, ifølge
ansatte. Det er ikke stort rom for å skape aktivitet hos denne gruppen i en travel hverdag, men
noe er det. Det er fellesfrokoster jevnlig på Løvbytunet omsorgsbolig, et tiltak som oppleves
svært positivt. Omsorgsboligene slik de fremstår i dag ble ikke bygd for dagens brukergruppe,
men for friskere eldre. Dette gir utfordringer for ansatte, og legger noen begrensninger på
aktivitetene.
Alle ansatte som er på oppdrag i omsorgsbolig eller i hjemmet har navneskilt som sier hvem
de er og hvor de kommer fra, samt uniform. Dette gjelder også for vikarer og ferievikarer, noe
som skaper trygghet for brukerne som gis tjenester.
Flere peker på viktigheten av å ha samlokaliserte tjenester i helse og omsorg på helsetunet
som en suksess for å gi brukerne koordinerte og samordnede tjenester. De peker videre på at
en viktig jobb i barnehage og skole er å bidra til at barn/elever skal ha et sosialt felleskap og
trygghet i hverdagen. Alle skal være en del av klassen og delta i den daglige undervisningen,
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også elever med større behov for tjenester. Videre at for unge funksjonshemmede er sosialt
felleskap viktig. Det å få lov til å delta i skole og aktiviteter samt sosialt felleskap samens med
andre jevnaldrende er viktig. Ansatte i skolen og på helsestasjon prøver å legge til rette for at
alle får være med. Utfordringen kan være å få alle til å oppleve å være inkludert hos
jevnaldrende.
Brukerrepresentanter sier det er en del sosiale arenaer knyttet til brukere med behov for helse
og omsorgstjenester i dag, men det er behov for flere arenaer grunnet ensomhet. Det er en
del aktiviteter og trening med sosialt treffpunkt hvor alle kan møtes, noe som er positivt. Sosiale
treffpunkt for brukere er viktig, da kommunestrukturen endres og det kan bli andre som gir og
yter tjenester i eks. ny kommune. Det vises til at en av forventningene til det nye helsetunet er
at det tilrettelegges for sosiale arenaer. Videre pekes det på at tilbudet til bestillingstransport
må avklares for å kunne gi et kollektivtransporttilbud, da dette er fraværende i dag. Alle peker
på at Frivillighetssentralen har en viktig rolle i dag, med matombringing og henting av eldre.
Dette for å gi mulighet til sosiale treffpunkt. Det er videre viktig at det sendes ut informasjon
om sosiale aktiviteter til alle brukere og eldre personer i Meldal kommune, for å gi de et tilbud
om sosiale treffpunkt med aktiviteter. Her vil informasjon på nett, samt det å gjøre brukerne i
stand til å innhente informasjonen selv, (digital opplæring) være viktig fremover, ifølge
brukerrepresentantene.
Det er system som ivaretar alle brukerne med behov for helse- og omsorgstjenester i Meldal
kommune. Enten at tjenesteapparatet følger opp disse eller at pårørende/naboer varsler om
behov hos enkeltpersoner. Verken brukerrepresentantene eller ansatte kjenner til brukere som
ikke får hjelp og oppfølging av kommunen i dag.

4.7 Klager
Vi har bedt om å få oversendt klagesaker knyttet til brukere med flere tjenester innen helse og
omsorg i kommunen, de tre siste årene. Tilbakemeldingene fra de vi har intervjuet viser at det
ikke foreligger klagesaker knyttet til brukere med individuell plan og flere tjenester i helse og
omsorgstjenester.

4.8 Vurdering
Vi har i denne delen av rapporten besvart om kommunen ivaretar brukerorienteringen knyttet
til brukere med flere tjenester fra helse og omsorg. Pasient og bruker har rett til å medvirke til
tjenestene, samt at disse så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og bruker.
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Det første området vi ser nærmere på er tilgjengelighet og informasjon knyttet til kommunens
pleie- og omsorgstjenester. Det er enkelt for bruker å ta kontakt med pleie- og
omsorgstjenester for å få hjelp, etter revisors vurdering. Når det gjelder informasjon om helseog omsorgstjenester, er det revisors inntrykk at denne gis noe ulikt blant avdelingene i
kommunen når det gjelder skriftlig og muntlig informasjon. Systemet legger i noen grad opp til
at brukere/pårørende innhenter informasjon selv, noe som også kan være utfordrende. For
noen pårørende er geografiske avstand også et moment som må vurderes. Videre er brukeres
kunnskap til å innhente elektronisk informasjon viktig, samt at tiltak for å øke brukeres digitale
kompetanse er sentral i tilrettelegging av informasjonsarbeidet. Revisor savner en enhetlig
informasjonsstrategi i kommunen knyttet til brukere med pleie- og omsorgstjenester.
Det er viktig med god kompetanse blant ansatte i kommunen, knyttet til tjenester for helse og
omsorg. Dette for å gi brukerne gode tjenester. Kommunen har ansatte som er
helsefagarbeidere og sykepleiere, som er i henhold til ønsket kompetanse. Flere peker på at
andelen sykepleiere er lav, men at den øker, noe som er positivt. Det arbeides aktivt med å få
til en desentralisert sykepleierutdanning i regionen, men det er utordringer med etablering av
denne. Et slikt tiltak vil være med å legge til rette for at andelen sykepleiere i kommunen økes
ytterligere. Det er videre viktig da flere tjenester innen pleie og omsorg legges til kommunalt
nivå fra andrelinjetjenesten. Brukerorganisasjoner ønsker at legetjenesten sentraliserer i det
nye helsetunet og begrunner det med at man får et bredere kompetansemiljø som vil være
lettere tilgjengelig for brukerne.
Det er krav til brukermedvirkning i lov knyttet til helse- og omsorgstjenester. Det er revisors
inntrykk at brukermedvirkningen systematisk er ivaretatt i kommunen gjennom individuell plan,
ansvarsgrupper, koordinator eller primærkontakt/kontaktpunkt i kommunen, videre at denne
ivaretas både i utredningsfasen og i tjenesteytingen. Revisor har merket seg at
brukerundersøkelsen for noen områder knyttet til brukermedvirkning har gitt lavere skår.
Videre at det er noe ulike oppfatninger fra brukerrepresentanter i rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne som er intervjuet, knyttet til det å innhente brukererfaringer systematisk,
noe kommunen bør ha oppmerksomhet på. Brukererfaringene er viktige tilbakemeldinger for
brukertilfredshet i dag, og vil være det fremover i en ny kommune, dette for å sikre at tjenestene
er i samsvar med behov til brukerne.
Det er system med sjekklister og planer knyttet til den enkelte bruker som sikrer at de får
vedtaksbaserte tjenester. Dette følges opp systematisk gjennom dialog med ansatte ukentlig
av avdelingsledere på avdelingene i helse og omsorg. Det er vår oppfatning at kommunens
ansatte gir brukere en respektfull behandling.
- HELHETLIGE TJENESTER -
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Det er viktig at bruker av helse og omsorgstjenester opplever sosialt felleskap og trygghet i
hverdagen. Det gis en god del sosiale treffpunkt med aktiviteter i dag knyttet til kommunens
helsetun og omsorgsboliger. Det etterspørres flere arenaer, dette for å motvirke ensomhet hos
brukerne, noe kommunen bør ha oppmerksomhet på. Det å legge til rette for sosiale aktiviteter
og treffpunkt til denne brukergruppen, gjerne i et samarbeid med lag og organsiner samt
frivillighetssentralen, er sentralt. Videre å legge til rette for kjøring til brukere innen helse og
omsorg. Det har ikke fremkommet informasjon om at det er brukere som ikke får de helse- og
omsorgstjenester de har rett på i kommunen. Det foreligger ingen klagesaker de siste tre år
knyttet til brukere med flere tjenester og med individuell plan innen helse og omsorg.
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5 Høring

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Meldal kommune den 15.11.2017. En
e-post med høringssvar ble mottatt fra kommunalsjef Helse og Omsorg den 29.11.17.
Høringssvaret er lagt ved rapporten i vedlegg 1. Det var ingen merknader til høringsrapporten
fra rådmannen og rapporten er ikke endret etter dette.
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6 Konklusjoner og anbefalinger
6.1 Konklusjon
Problemstillingen i undersøkelsen har vært om kommunen følger opp sine forpliktelser til
brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg. Undersøkelsen belyser den enkeltes
rett til rettighetsbaserte tjenester, samt at brukerorientering ivaretas for de med flere tjenester.
Vi konkluderer med at kommunen har etablert koordinerende enhet slik at brukere med behov
for flere tjenester innen helse og omsorg får sine rettighetsbaserte tjenester.
Kommunen har etablert en koordinerende enhet, med tilhørende oppgaver i samsvar med
lovkravet.

Fra

september

2017

legges

oppgavene

til

koordinerende

enhet

hos

tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester som styrker dette arbeidet. Det har likevel vært
en

betydelig

underrapportering

av

brukere

med

individuell

plan

til

nasjonale

informasjonssystemer fra kommunen, dette er ikke i samsvar med lovkravet. Det er flere
systemer for registering og oppfølging av individuell plan i helse og omsorg. Dette har gitt
utfordringer med å holde en overordnet oversikt over alle aktive brukere med individuell plan i
kommunen.
Vi konkluderer videre med at kommunen har ivaretatt brukeres medvirkning til de med flere
tjenester innen helse og omsorg. Det er noen utfordringer knyttet til å gi god nok informasjon
om rettighetsbaserte tjenester, ha tilstrekkelig kompetanse og legge til rette for sosiale
arenaer. Det å ha aktivitet for å motvirke ensomhet og skape trygghet i hverdagen for disse
brukerne, bør ha kommunens oppmerksomhet fremover. Det er viktig at kommunen
viderefører det systematiske arbeidet med å samle inn brukererfaringer, dette for å sikre at
brukernes medvirkning til helse- og omsorgstjenestene ivaretas fremover. Det foreligger ingen
klagesaker knyttet til brukere med flere tjenester i kommunen siste tre år.

6.2 Anbefaling
Vi anbefaler å kommunen å legge til rette for:
•

En konsis rapportering over aktive brukere med individuell plan i kommunen til
nasjonale informasjonssystemer.

•

Utarbeide helhetlig informasjonsstrategi for brukere/pårørende med rett til flere
tjenester innen helse og omsorg.
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Kilder
Kilder
Lov om kommuner og fylkeskommuner
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om pasient- og brukerrettigheter

Meldal kommune
Kommunens brukerundersøkelse 2016
Referat fra eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Informasjonsmateriell knyttet til helhetlige tjenester i kommunen
Andre relevante dokumenter
Rapport – Behovsanalyse – framtidas sykehjem, RO, desember 2016
Rapport – tilsyn med rehabiliteringstjenesten i Meldal kommune, Fylkesmannen i SørTrøndelag, 22.12.2015.
Rapport – kommunens pleie- og omsorgstjeneste, 2013, Telemarksforskning
Nettsteder
Helsenorge.no
Helsedirektoratet.no
Meldal.kommune.no
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Vedlegg 1 – Kommunens høringssvar
E-post mottatt 29.11.2017.
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Vedlegg 2 – Brev til Meldal kommune fra Meldal Eldreråd og
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Meldal Eldreråd.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Til

Meldal, 6. november 2017

Meldal kommunestyre v/ordfører Are Hilstad
Kvamsveien 2
7336 MELDAL

FUNKSJONER SOM BØR VÆRE PÅ «NYE» MELDAL HELSETUN.
Meldal Eldreråd og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne holder stort
fokus på rehabilitering/bygging av nytt Helsetun. Rådene er opptatt av at det skal bli et
moderne, funksjonelt og fremtidsrettet helsetun, som vil gjøre at eldreomsorgen i Meldal vil
være et forbilde i nye Orkland kommune og kanskje i Trøndelag.
Dette vil kreve at vi tenker både nytt og stort, og akkurat nå er rådene meget opptatt av hvilke
funksjoner det kan være fornuftig å samlokalisere på Meldal Helsetun. Hjemmetjenesten har
vært og vil bli en naturlig del av Helsetunet, det samme gjelder fysioterapeuttjenesten og
ergoterapitjenesten.
På samme måte synes rådene at legetjenesten må samlokaliseres. Etter at
Samhandlingsreformen (2012) trådte i kraft, har Helsetunet fått elementer av det som tidligere
var sykehusenes oppgaver, og det trengs derfor økt kompetanse, dette samtidig som behovet
for legetjenester har økt betraktelig. Det vil gi en adskillig smidigere samarbeidsreform hvis
også legetjenesten er samlokalisert, og det vil lette det tverrfaglige arbeidet. Dette vil også gi
en økt trygghet for brukerne ved Helsetunet.
Rådene er sikre på at argumentet om å flytte Legesenteret vil tømme Meldal sentrum for
aktiviteter holder bare til en kreativ sjel (utbygger/entreprenør) tar den frigjorte
bygningsmassen i bruk til andre formål.
Med vennlig hilsen
__________________________
Rolf Inge Furuhaug
(sign.)
Leder Meldal Eldreråd

______________________________
Olav Huseby
(sign.)
Leder kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
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Postadresse: Sandenveien 5, 7300 Orkanger
Hovedkontor: Statens hus, Orkanger
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Rådmannen

Konsek Trøndelag Iks
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Deres ref:

Arkivkode:FE - 217 FORVALTNINGSREVISJO
N, FA - G00
Vår ref: 17/1175-7/ANRE

Meldal,09.04.2018

Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjon Helhetlig tjenestetilbud innen helse og
omsorg
Kommunestyret har i møte 04.04.2018 behandlet ovennevnte sak 012/18
Følgende vedtak er fattet:
1. Kommunestyret er tilfreds med at kommunen i all hovedsak ivaretar sine
forpliktelser til brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg.
2. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med arbeidet med å legge til rette for
nødvendig aktivitet for å motvirke ensomhet og for å skape trygghet i hverdagen
for brukerne.
3. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med å systematisk samle inn
brukererfaringer for å sikre brukermedvirkning.
4. Kommunestyret ber rådmannen påse at rapporteringen til nasjonale
informasjonssystemer over aktive brukere med individuell plan i kommunen, er i
tråd med gjeldende lovkrav.
5. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig informasjonsstrategi for
brukere og pårørende med rett til flere tjenester innen helse og omsorg.
6. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige observasjoner.
7. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging
av rapporten innen utgangen av 2018.
8. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Rapporten oversendes Fellesnemnda for nye Orkland kommune til orientering.

Postadresse:
Kvamsveien 2, 7336 Meldal

Telefon:
72 49 51 00

Organisasjonsnr: 958 731 647
Bankgiro: 4260 05 60322

E-post: postmottak@meldal.kommune.no
Internett: www.meldal.kommune.no

Med vennlig hilsen
Meldal kommune

Anne Britt Ree
sekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Meldal kommune, Rådmannen
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Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
11/42 - 32
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
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Saksutredning
I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner skal kontrollutvalget rapportere om sine
resultater til kommunestyret, jf. § 77 pkt. 6. Foruten resultater fra forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll, er det vanlig praksis at kontrollutvalget oppsummerer sitt arbeid i en
årsmelding.
Kontrollutvalgssekretariatet har utarbeidet utkast til årsmelding for 2018. Denne behandles
av kontrollutvalget før den oversendes til behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å behandle utkastet til årsmelding for
2018. Om nødvendig må utvalget be sekretariatet innarbeide eventuelle endringer før den
sendes til kommunestyret.

Kontrollutvalgets
årsmelding 2018
Meldal kommune

Adm. Utkast til kontrollutvalgets møte 26.2.2019
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2018

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget velges av kommunestyret og skal
utføre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et
kontrollutvalg.1
Medlemmer

Atle Ingar Kjelstad (Sp)
Randi Fossmo (Ap)
Jann Eirik Evensen (Ap)
Aud Inger Kalseth (Sp)
Rolf Løvseth (Fl)

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer

Vara Ap.
1. Ragnar Waalen
2. Bente Syrstad
3. Odd Aa 3
4. Tove Hilstad
Vara Sp.
1. Christian Haugan Toldnes
2. Vibecke Solberg Ree
3. Sigrun Seem
Vara Frp, Høyre, KrF/V.
1. Roger Andre Nesset
2. Erik Dragset
3. Arnt Stene
4. Ann Iren Resell

Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i
kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.

1.2

Reglement for kontrollutvalget

1.3

Rammer for utvalgets arbeid

Retningslinjer for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret2. Retningslinjene er publisert
på utvalgets nettside: www.konsek.no/kontrollutvalg/meldal/
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning. Kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver
på sine vegne. 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 resultatet til kommunestyret.
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.

Innenfor 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.
1
2

Jf. kommuneloven § 77 nr.1
Se Kommunestyret vedtak 15.12.2005, revidert av kommunestyret i møte 28.6.2012, sak 039/12.

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 eierskapskontroll,
samt følger opp vedtak. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
1.4.2 Revisjon
Meldal kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon
Midt-Norge SA.
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 høy nok aktivitet.
Kontrollutvalgets regnskap

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

Regnskap
2018

Budsjett
2018
129 000
51 000
170 000

Regnskap
2018
992 000
992 000

Budsjett
2018
992 000
992 000

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester

Art
375

Tekst
Sekretariat og revisjon
SUM DRIFTSUTGIFTER

Utgiftene til sekretariat og revisjon var i 2018 henholdsvis kr. 242 000 og kr. 750 000.

2.

2.1

Lovpålagte oppgaver

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Uttalelsen blir lagt fram for
formannskapet og inngår som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
regnskapet. Kontrollutvalget vedtok forslag til uttalelse til årsregnskapet for Meldal
kommune.3 Uttalelsen ble oversendt kommunestyret med kopi til formannskapet.

2.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
3

Se kontrollutvalgets vedtak i sak 14/18 i utvalgets møte den 15.5.2018.

2.2.1 Forvaltningsrevisjon Helhetlig tjenestetilbud innen helse og omsorg
Kontrollutvalget i Meldal kommune bestilte i sak 3/17 forvaltningsrevisjon av Helhetlig
tjenestetilbud innen helse og omsorg. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i sak 2/18,
den 7.3.2018. Kontrollutvalget oversendte rapporten til kommunestyret som behandlet
rapporten i sak 12/18, den 4.4.2018. Kommunestyrets vedtak var i tråd med kontrollutvalgets
innstilling.

2.3

Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet
blir ivaretatt og at eierstyringen er god.
Det ble ikke gjennomført selskapskontroll i 2018.

2.4

Påseansvar overfor revisor

3.

Annet arbeid i utvalget

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 kontrollutvlaget 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
forvaltnignsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse.

3.1

Møter

3.2

Saker

3.3

Opplæring og faglig samarbeid

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 6 møter og behandlet 42 saker, 4 av sakene gikk videre til
kommunestyret for endelig behandling.
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de 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.
Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn. Utvalget har vært representert på disse samlingene i 2018:

•
•
•

Norges kommunerevisorforbunds samling for kontrollutvalg
FKT
Konsek

4.

Avslutning

Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker
ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/meldal/
Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget håper
fjorårets virksomhet har bidratt til dette og vil takke kommunestyret, administrasjonen og
Revisjon Midt-Norge SA for samarbeidet.
Meldal 19.2.2019
Kontrollutvalget

Orientering om saker i fellesnemda
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/140 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Orientering om status pr. 15.01.2019 Orkland kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget i Meldal kommune ønsker å bli jevnlig orientert om
kommunesammenslåingsprosessen.
Tidligere har kontrollutvalget blitt orienterte av leder av fellesnemda i fellesmøte 5. februar
2018.
Det ble avholdt informasjonsmøte 15. januar 2019 i forbindelse med
kommunesammenslåingsprosessen. Kort oppsummering fra møtet følger med som vedlegg.
Fellesnemnd for Orkland kommune
Fullstendige sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/dmb/Details/81#
Neste møte i Fellesnemnda er: 07.03.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.

Orientering om status pr. 15.01.2019 Orkland kommune
Sted: Orkdal rådhus, lille kommunestyresal
Tidspunkt: kl. 12.00-15.00

Are Hilstad, leder av fellesnemda:
Fellesnemda har vært i virksomhet i 2 år, men ble først godkjent juni 2017.
Alt er ikke spikret og alle detaljer vil ikke være på plass 01.01.2020 for den nye kommunen,
og sånn bør/må det være. Sammen bygger vi en ny kommune.
Kommunal Rapport august 2018, konklusjon: Orkland kommune er godt i rute.
Bygging av organisasjonen Orkland tar tid, det er en stor kommunesammenslåing med 4
kommuner. I tillegg skal Snillfjord deles mellom tre kommuner. Innbyggerne er utålmodig
mtp. kommunesammenslåingen, de synes det tar for lang tid å få på plass ting som gjelder
dem.
Noe av det som allerede er vedtatt av fellesnemda:
• Politisk organisering. Det blir 5 hovedutvalg + formannskap.
• Kommunikasjonsplan
• Den første handlingsplanen/budsjett for Orkland er vedtatt (1 år før ny kommune er
en realitet).
• Div. styrende dokumenter er vedtatt.
Videre har fellesnemnda startet jobben med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel og
planstrategi. Store investeringer i sammenslåingskommunene pågår.
Hva er fellesnemndas mandat?
Mandatet er vedtatt av kommunestyrene i sammenslåingskommunene, det er basert på mye
delegering. Mandatet er oppdelt i 10 punkter med underpunkter, det er offentlig og ligger på
hjemmesiden til Orkland kommune http://www.nyeorkland.no/
Inndelingsloven og mandatet er rammeverket som fellesnemnda har å styre etter.
Hva vil fellesnemnda jobbe med i 2019? Herunder eierskap og samarbeid med andre.
Dialog og arbeid med kommuneplanen. Dialogmøter med frivillige organisasjoner og
innbyggere (basert på «kommune 3.0.», utvikling av kommuner skal skje i sterkere samspill
mellom innbyggere og kommune).
Vedta kommunevåpen for den nye kommunen.
Konstituering av kommunestyret i Orkland gjøres mest sannsynlig i løpet av oktober 2019.
Kommunestyret i den nye kommunen skal godkjenne budsjettet for Orkland kommune før
01.01.2020.
Sammenslåingskommunene må være påpasselig med at det ikke blir A- og B- lag, alle
kommunestyrene må/bør være involvert i utviklingsarbeidet, ikke bare fellesnemnda.
Viktige eierskap: Trønderenergi AS, Rosenvik AS, Mist, Næringshagen i Orkdalsregionen og
Hamos IKS. Trønderenergi AS og Orkdal Energi AS (nå Orkland Energi AS) har vært å
presentert seg i et møte i fellesnemnda. Fellesnemda må skaffe full oversikt over eierskap
som kommunene har. Nemda må være bevisst på hva Orkland vil med eierskapet sitt.

Hva bør kontrollutvalgene være særlig oppmerksom på ifht. fellesnemndas arbeid?
Har ikke noe godt svar på dette, men kontrollutvalget må følge opp sin egen kommune også i
2019. Det kan være en fare for at sammenslåingsarbeidet tar så mye tid at det går ut over
tjenestene som kommunen skal gi til sine innbyggere.
Ingvill Kvernmo, prosjektleder / rådmann:
Hvor langt er organiseringen av nye Orkland kommet?
Den politiske og administrative organiseringen som er valgt for sammenslåingen fungerer
godt. Partssammensatt utvalg behandler ansettelsessaker (Arbeidsutvalget og tillitsvalgte).
Tillitsvalgte forum (alle hovedtillitsvalgte i alle organisasjoner i alle kommunene er med).
Orkland organiseres i tre tjenesteområder: helse og mestring, oppvekst, samfunn.
Støttefunksjoner: økonomi, kommunikasjon og digitalisering (IT, arkiv, servicetorg,
kommunikasjon), personal- og organisasjonsutvikling.
Kartleggingsrunde blant ansatte i de 4 kommunene er gjennomført. Kommunalsjefer er tilsatt
og enhetsledere er på plass (mangler ledere til 2 enheter). Innplassering fase 3 er kommet
godt i gang, helsestasjonen har bedt om litt mer tid før innplassering skjer, det samme har
samfunnsområdet. Man regner med å være ferdig med innplasseringen innen utgangen av
februar 2019. Det har vært et usedvanlig godt samarbeid med de tillitsvalgte i denne
prosessen.
Det er bestemt at det blir en kommunelege i 60% og en i 40% stilling.
Det er gjennomført Godtfotsamlinger for ansatte i barnehagene, skolene og stab (godfot: alle
har noe å lære bort og alle har noe å lære). Barnehagene og skolene har laget videofilmer
som viser deres «godføtter», videoene er publisert på hjemmesiden til Orkland.
Nye hjemmesider er opprettet. Personal/lønn- og økonomissystemet Visma er valgt.
Hva vil administrasjonen jobbe med i 2019?
Planstrategi og kommuneplan, gjennomføre flere dialogmøter, arbeidsgiverpolitikk (3
grupper), og jobbe med det nye lederlaget i Orkland.
Det må gjøres noe med fondene som kommunene har på VAR-området (hvordan
tilbakebetales fondsmidlene til innbyggerne i den enkelte kommune?).
Orkland kommune vil ta i bruk sak- og arkivsystemet Tieto (3600).
Hva bør kontrollutvalgene være særlig oppmerksom på ifht. administrasjonenes arbeid?
Det som administrasjonen skal jobbe med i 2019. Rådmannen ber om forståelse for at
sammenslåingen er nybrottsarbeid. Anbefaler at kontrollutvalgene bruker Orkland sine
hjemmesider.

Arve Garberg, økonomiavdelingen i Orkland kommune:
Status for fellesnemndas regnskap
Regnskapet føres som en del av Orkdal kommunes regnskap (eget ansvar (skilles ut)).
Tilskuddene er satt på et bundet fond. En god del utgifter regnskapsføres i den enkelte
kommune selv om den gjelder sammenslåingen (bl.a. personal).
Tilskudd engangskostnader sammenslåing kr. 35,3 mill. Ekstra skjønnsmidler ifm, deling av
Snillfjord kommune 5,7 mill. (totalt kr. 41 mill.). Disse tilskuddene er tenkt til selve drift av
sammenslåingen.
Det er brukt ca. 1,5 mill. i 2017, for 2018 så er utgiftene litt høyere, ca. 6,6 mill. (regnskapet
er ikke avlagt enda). Det er gjort noen investeringer på IT i 2018 (ca. 2 mill.). Utgifter til
prosjektadministrasjon, tilskudd Kirkelig fellesråd og investeringer IT.
Orkland kommune vil få ca. 20 mill. i 2020 etter at sammenslåingsprosessen er ferdig.
Erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmene. Hva kan kontrollutvalgene
jobbe med i året som kommer?
Informasjon fra revisor for fellesnemda
Avlevering og avslutning av arkiv i egen kommune
Videreføring av pågående saker til Orkland
Orientering om eierskap i egen kommune
Andre innspill:
Arbeidslivskriminalitet
Høringsinstanser (råd for funksjonsnedsettelse, eldreråd osv.). Bruker Fellesnemnda disse?
Arealplaner (ny og gammel kommune)
Bo- og driveplikt
Beredskap brann, politi, ambulanse og veterinær kan bli en utfordring i den nye kommunen

Kontrollutvalgets innstilling på valg av revisor i Orkland kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
Arkivsaknr
19/38 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid som revisjonsordning og velger
Revisjon Midt-Norge SA som revisor for nye Orkland kommune.
Saksutredning
Fra 1. januar 2020 skal kommunene Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal slå seg sammen
til nye Orkland kommune. Fra samme dato må den nye kommunen ha en revisjonsordning
og revisor.
Kommunestyret avgjør hvilken revisjonsordning kommunen skal ha og velger kommunens
revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. Ved kommunesammenslåing kan kommunestyret
delegere denne oppgaven til fellesnemda. Kommunestyret i Meldal kommune har delegert
denne oppgaven til fellesnemda.
Kommunen kan velge mellom tre alternativer til revisjonsordning:
•
•
•

egne ansatte revisorer
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
inngå avtale med annen revisor (anbud)

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Når det gjelder valg av revisjonsordning bør deltakelse i interkommunalt samarbeid om
revisjon velges (videreføres.) Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal er allerede medeiere i et
interkommunalt samarbeid om revisjon. Det fremstår derfor som som hensiktsmessig og i
tråd politiske vedtak at denne revisjonsordningen videreføres også av Orkland kommune.
Når det gjelder valg av revisor bør eierskapet i Revisjon Midt-Norge SA (RMN) videreføres
og RMN også velges som revisor. Samtlige av de fire kommunene er eiere av RMN. Videre
er det av avgjørende betydning at RMN, som landets største interkommunale revisjonsenhet
(eid av 55 kommuner og Trøndelag fylkeskommune), representerer et sterkt fagmiljø (43
ansatte) med bred kompetanse og lang erfaring fra revisjon i offentlig sektor.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget i Meldal kommune å ta stilling til revisjonsordning og
deretter valg av revisor.
Sekretariatet har avgitt sitt råd til utvalget i tråd med allerede eksisterende ordning og
eierskap.

Kontrollutvalgets innstilling på sekretariatetsordning og sekretariat
for Orkland kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
Arkivsaknr
19/38 - 2
Settesekretariatets innstilling
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda:
1. Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i
Orkland kommune.
2. Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord
kommuner om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å
få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.
Vedlegg
Settesekretariatets innstilling - sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune
Henvendelse fra fellesnemdas leder - sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune
Saksutredning
Fellesnemda ba kontrollutvalget i Meldal kommune legge frem en innstilling for valg av
sekretariatsordning og sekretariat for Orkland kommune (se vedlegg Ang. sekretariat for
kontrollutvalget i Orkland kommune.)
Fellesnemdas leder ba nåværende sekretariat for kontrollutvalget i Meldal kommune, Konsek
Trøndelag IKS, vurdere sin habilitet i forbindelse med saksutredning. Konsek finner det
hensiktsmessig å la et annet sekretariatet utrede saken. Det vises derfor til
settesekretariatets saksutredning og innstilling (se vedlegg Settesekretariats innstilling –
Sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune.)

Vår dato
Deres dato
Vår referanse
Deres referanse
Vår saksbehandler

08.02.2019
19/03239-1
Line Bosnes
Hegna

Settesekretariatets innstilling - sekretariat for kontrollutvalget i
Orkland kommune
Settesekretariatets innstilling
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda:
1. Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i Orkland
kommune.
2. Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner om å si opp
gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å få utarbeidet
ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.
Saksutredning
Stortingets vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av Ordal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord
kommune fra 01.01.2020.
I forbindelse med kommunesammenslåingen må det velges sekretariatsordning og sekretariat for
kontrollutvalget i den nye kommunen. Fellesnemnda skal fatte vedtak om dette etter innstilling fra
kontrollutvalgene, jf. Inndelingsloven, femte ledd:
Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling
frå kontrollutvala.
Konsek Trøndelag IKS er part i saken og ikke habilt til å utrede saken. Temark har derfor fått i oppdrag
å utarbeide et felles saksframlegg med innstilling. Oppdraget er gitt av lederne i kontrollutvalgene.

Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
3833 Bø i Telemark

Foretaksregisteret: 987 993 766
postmottak@temark.no
www.temark.no

Om sekretariatsordning for kontrollutvalget
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller
utvalgets behov. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon, det er underlagt
kontrollutvalgets instruksjonsmyndighet. Et slik uavhengig sekretariat kan organiseres på tre måter:
1. Kommunalt ansatt sekretær for kontrollutvalget.
2. Interkommunalt samarbeid om sekretær for kontrollutvalget.
3. Kjøp av sekretariatstjenester etter anbudskonkurranse (konkurranseutsetting)
Interkommunale former for samarbeid, som nevnt i punkt 2, er den vanligste løsningen blant
norske kommuner og fylkeskommuner.
Dagens ordning i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner
Konsek er organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Selskapet har for tiden 37 eiere, et antall
som blir noe redusert etter kommune- og regionreformen. Alle overnevnte kommuner er eiere i
Konsek i dag og kontrollutvalgene får sine sekretariatstjenester fra selskapet.
Av lov om interkommunale selskaper § 4 fremgår det at et interkommunalt selskap skal være
basert på en selskapsavtale mellom deltakerne. I denne avtalen skal det gå fram hvem som
er deltakere. Dersom Orkland kommune skal erstatte de fusjonerte kommunene må
eierne inngå en ny selskapsavtale. Avtalen må vedtas av kommunestyret og fylkestinget hos
alle deltakerne.
Settesekretariatets vurdering
Settesekretariatet er ikke kjent med at dagens eiere har ønsket å vurdere alternative
ordninger for sekretariatet, og forutsetter derfor at dagens sekretariatsordning videreføres.
Konsek Trøndelag IKS er i dag blant landets største kontrollutvalgssekretariat i så vel antall ansatte
som i antall eierkommuner. Selskapet har kontor i Trondheim og Steinkjer og betjener en rekke av
kommunene i regionen. Selskapet har bred kompetanse og god kapasitet, og har etter vår vurdering
gode forutsetninger for å være sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen.
Eierne må forhandle fram en nye selskapsavtale, ettersom det blir endringer i eierstrukturen
som følge av kommunesammenslåinger. Den nye selskapsavtalen må legges fram for fellesnemnda,
som kan ta endelig stilling til inntreden i selskapet.
Settesekretariatet anbefaler på denne bakgrunnen at kontrollutvalget gir innstilling til fellesnemnda om å
videreføre deltakelsen i Konsek Trøndelag IKS. Dette krever at eierkommunene inngår ny
selskapsavtale, og settesekretariatet anbefaler derfor at fellesnemnda tar initiativ til å inngå en slik avtale
Med vennlig hilsen
Line Bosnes Hegna
Leder
line.bosnes@temark.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
3833 Bø i Telemark

Foretaksregisteret: 987 993 766
postmottak@temark.no
www.temark.no

Aktuelt fra utvalgene 26.2.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/39 - 14
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å
holde seg orientert den politiske dagsordenen. Saker av interesse for de øvrige
medlemmene i kontrollutvalget refereres i møtet.
Utvalgene er fordelt slik:
•
•
•
•

Kommunestyret: Rolv Løvseth.
Formannskapet: Atle Ingar Kjelstad.
OHO: Aud Inger Kalseth og Randi Fossmo
UD: Jann Eirik Evensen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til eventuell oppfølging av saker som tas opp i møtet.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
08/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/62 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Skatteoppkreverens årsrapport 2018
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Meldal kommune.PDF
Høringsnotat kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften - en(917355)(2)
Rapport fra Fylkesmannens dialogmøter 2018. dagens og morgendagens eldreomsorg
Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Håndtering av forurenset snø - informasjonsbrev fra Fylkesmannen
Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Skatteoppkreverens årsrapport 2018.
2. Kontrollrapport om skatteoppkreverfunksjonen.
3. Høring om kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.
4. Rapport fra Fylkesmannens dialogmøter 2018.
5. Fylkesmannens adgang til å omgjøre vedtak.
6. Informasjonsbrev fra Fylkesmannen – Håndtering av forurenset snø.
7. Valgt inn i utvalg mot sin vilje.
8. Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer.
9. Representantskap skal velges av kommunestyret.
10. Orientering om NKRFs kontrollutvalgskonferanse.

Vår dato
15.02.2019

Din/Deres dato

Saksbehandler
John Østhus

800 80 000
Skatteetaten.no

Din/Deres referanse

Telefon
97970450

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/5276258

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Meldal kommune
Kvamsveien 2
7336 MELDAL

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Meldal 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, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018
0,7
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Antall årsverk 2017
0,7

Antall årsverk 2016
0,9

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt regnskapet innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Meldal kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 322 833 740 og utestående
restanser2 på kr 5 498 262, herav berostilte krav på kr 31 842.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Meldal 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

96,50 %

96,34 %

96,44 %

96,94 %

Forskuddstrekk 2017

99,90 %

100,00 %

99,96 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,20 %

100,00 %

99,75 %

99,51 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90 %

100,00 %

99,99 %

99,95 %

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40 %

98,02 %

99,92 %

99,08 %

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80 %

99,86 %

99,88 %

99,86 %

Resultatkravene gjelder skatteoppkreverkontoret under ett. Skatteoppkreveren sier i sin årsrapport seg
meget tilfreds med å ha nådd resultatkravene på de fleste skattearter. Avviket på restskatt person forklares
med økning av skattytere som har kommet på gjeldsordning, mens avviket på restskatt upersonlige skyldes
økt antall konkurser på aksjeselskaper.
Samlet sett har skatteoppkreveren nådd alle resultatkrav for sine kommuner.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Meldal kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
126

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
6

Antall utførte
kontroller i 2018

Det er utført tilstrekkelig antall kontroller.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Utført kontroll
2018 (i %)
6,3 %

Utført kontroll
2017 (i %)
5,7 %

Utført kontroll
2018 region (i %)
4,2 %

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.
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.
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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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.

18

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.
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§ 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og
oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll
Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert
forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.
§ 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Før en revisor tar på seg ansvaret for å revidere et årsregnskap og en årsberetning etter
kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om
det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren
skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren om begrunnelsen for sin fratreden.
Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en annen revisor å ta på seg oppdraget,
skal revisor dokumentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også den nye revisoren skal
dokumentere sin begrunnelse for å ta på seg oppdraget i strid med den tidligere revisorens råd.
Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, skal den forrige regnskapsrevisoren
uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye
revisoren.
§ 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Når en kommune eller fylkeskommune deltar i et interkommunalt revisjonssamarbeid eller
har inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har regnskapsrevisoren rett til å si fra seg
oppdraget hvis
a) revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov eller forskrift som den
reviderte virksomheten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter tiltak som er
nødvendige for å rette opp forholdene
b) revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift
c) det foreligger andre særlige grunner.
Revisoren skal varsle den reviderte virksomheten, om at han sier fra seg oppdraget, i god nok
tid til at virksomheten kan innrette seg.
§ 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors virksomhet
Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, viderefører det nye selskapet de
revisjonsoppdragene som selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme gjelder ved
selskapsrettslig omorganisering av et revisjonsselskap og når en personlig drevet revisjonsvirksomhet
tas opp i et revisjonsselskap.
Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til
å bytte revisor.
Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig
melding til oppdragsgiveren om sammenslutning, omorganisering eller opptak.
§ 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren,
kommunerådet eller fylkesrådet.
Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale
foretaket, det fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er
gjenstand for forvaltningsrevisjon.
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Revisor skal sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er
omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierfunksjon.
Kommentarene skal fremgå av rapporten.
Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere
§ 14 Krav til revisors uavhengighet
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen
hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og
objektivitet.
Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal
samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og
objektivitet.
§ 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen
hvis revisoren eller revisorens nærstående har en tilknytning til den reviderte eller kontrollerte
virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn, som er egnet til å svekke revisorens
uavhengighet og objektivitet.
Som nærstående etter første ledd regnes
a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken
b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje
c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere.
§ 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha
Revisor kan ikke
a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen
b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er
eier av
c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen
deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er
organisert som et interkommunalt selskap eller samvirkeforetak
d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens
interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren
e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen,
hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet
f)

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

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

Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Kommunal Rapport 10.12 2018

Jan Fridthjof Bernt drøfter denne uka fylkesmannens mulighet til å fatte nytt realitetsvedtak
når hun omgjør et kommunalt vedtak .
SPØRSMÅL: Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven
og treffe et nytt vedtak i stedet, eller kan hun bare oppheve det ugyldige vedtaket?
SVAR: Det alminnelige utgangspunkt er etter forvaltningsloven § 35 andre avsnitt at
klageinstans kan omgjøre vedtak av eget tiltak – altså selv om det ikke er påklaget – hvis det
(§ 35, første avsnitt, bokstav c) «må anses ugyldig». Ved omgjøring ut fra denne
bestemmelsen vil klageinstansen kunne velge mellom å oppheve vedtaket eller treffe nytt
vedtak i saken.
I fjerde avsnitt i § 35 fastslås imidlertid at bestemmelsene om klageinstansens kompetanse til
å omgjøre av eget tiltak, ikke gjelder bl.a. for «statlige organer som er klageinstans etter § 28
annet ledd første eller annet punktum». Dette unntaket gjelder imidlertid ikke når klageretten
er forankret i særlov, se § 35 siste avsnitt, bare der den følger av § 28. Første setning i § 28
andre avsnitt («punktum» og «ledd») angår intern klagebehandling innen den enkelte
kommune eller fylkeskommune, og andre setning omtaler den helt spesielle situasjon der det
er kommunestyret eller fylkestinget som har truffet det påklagde vedtaket, noe som betyr at
intern kommunal klagebehandling ville være problematisk.
Begrunnelsen for begrensningen i adgang til omgjøring av eget tiltak i disse situasjonene er
hensynet til det kommunale selvstyre. Det er kontroversielt når statlige organer har fått
kompetanse til å overprøve forvaltningsskjønn utøvd av kommunale organer ved klage fra
part i saken, men dette er begrunnet i hensynet til borgerens rettssikkerhet. Ved omgjøring
av eget tiltak gjør ikke dette hensynet seg gjeldende i samme grad. Parten har altså ikke
klaget, og i praksis blir det normalt et spørsmål om omgjøring til skade for parten, f.eks. fordi
det er gitt en tillatelse eller dispensasjon som fylkesmannen mener ikke burde vært gitt.
Fylkesmannen har kompetanse etter kommuneloven § 59 nr. 5 til lovlighetskontroll av
kommunalt vedtak av eget tiltak, og skal da (nr. 4, siste avsnitt) oppheve dette hvis det er
ugyldig. Denne bestemmelsen gir imidlertid bare kompetanse til å oppheve vedtaket, ikke til
å treffe et nytt vedtak i stedet. Den underliggende begrunnelsen for denne begrensningen er
den samme som for regelen i fvl. § 35, fjerde avsnitt; det ville bety at fylkesmannen utøver et
forvaltningsskjønn som etter loven er lagt til kommunen.
Spørsmålet blir dermed hva som gjelder når fylkesmannen overprøver et kommunalt vedtak
med en annen hjemmel for klagebehandling enn forvaltningsloven § 28 eller kommuneloven
§ 59, slik som i plan- og bygningsloven § 1-9, siste avsnitt, der det fastslås at
«Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov». Et nærliggende synspunkt
kunne være at her må det samme gjelde som for saker der statlig organ er klageinstans for
kommunale vedtak etter Fvl. § 28; slik at klageinstansen bare kan tre i aksjon der det er
inngitt klage, eller ved lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 nr. 5. Men som vi har sett
må dette avgjøres for den enkelte lov, og for plan- og bygningsloven § 1–9 siste avsnitt er
det ikke tvilsomt at fylkesmannen også kan overprøve vedtak etter denne loven av eget tiltak.
Pbl. § 1–9 siste avsnitt er en videreføring av tilsvarende bestemmelse i § 15 siste avsnitt i
plan- og bygningsloven av 1985, som kommenteres slik i Ot.prp. nr. 56, 1984-1985:
«Etter femte ledd er departementet klageinstans for vedtak truffet av fylkesmannen. Vedtak
fylkesmannen treffer i klagesaker kan ikke påklages videre. Departementet vil i disse
tilfellene av eget tiltak ha adgang til å ta saken opp til overprøving og eventuell omgjøring, jf.
forvaltningslovens § 35»

Det som omtales her, er altså departementets adgang til å omgjøre fylkesmannens vedtak i
klagesak, men det er nærliggende å lese det som sies slik at man uten videre forutsetter at
fylkesmannen – som jo handler på grunnlag av delegeringsvedtak fra departementet – vil ha
tilsvarende adgang til å «omgjøre» et kommunalt vedtak av eget tiltak.
«Omgjøre» må i denne sammenheng antas å omfatte ikke bare annullering av vedtaket, men
også at det treffes nytt vedtak som trer i stedet for det gamle – som i en klagesak. Jf. her fvl.
§ 33 andre avsnitt, siste setning, om underinstansens adgang til å «oppheve eller endre
vedtaket dersom den finner klagen begrunnet», § 34, siste avsnitt om klageinstansens
adgang til å «selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det», og § 35, første avsnitt om
ulike grunnlag for at et forvaltningsorgan «kan omgjøre sitt eget vedtak».
Min konklusjon blir etter dette at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt
realitetsvedtak når hun omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget
tiltak», altså utenfor klagesak. Dette vil imidlertid i så fall være et nytt vedtak, som kan
påklages til departementet.
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

Håndtering av forurenset snø - dumping eller deponi - informasjon til alle
kommuner i Trøndelag
Store snømengder skaper utfordringer når det gjelder håndtering av overskuddssnø. Utfordringene
vil være størst i byområder, boligstrøk, langs hovedveinettet og andre steder det ikke er plass til å
lagre snø lokalt.
Fylkesmannen har fått flere henvendelser de siste dagene fra kommuner, entreprenører og media
om snøhåndtering og hvilke hensyn som må tas, hvor snøen bør dumpes eller deponeres og om det
kreves tillatelse fra Fylkesmannen til å gjøre dette.
Det vil alltid være aktørenes plikt å sette seg inn i lover og regler som gjelder for den aktiviteten de
utfører. Økt fokus på marin forsøpling og mikroplast, både hos befolkningen generelt og
myndighetene, gjør at praksis strammes inn selv om det ikke har vært noen endringer i regelverket.
Dumping av forurenset snø i sjø og vassdrag eller deponering på land kan utgjøre et lokalt
forurensningsproblem eller være visuelt skjemmende. Overskuddsnø kan inneholde betydelige
mengder partikulært materiale, mikroplast, sand, grus, salt og søppel, samt miljøgifter/tungmetaller.
En miljørisikovurdering for det aktuelle området, enten det er land, vassdrag eller sjø, vil synliggjøre
om snøen medfører en fare for forurensning av ytre miljø.
Dersom det i dag finnes etablerte snødeponier som kan medføre fare for forurensing, må det søkes
om tillatelse til å opprettholde disse deponiene etter forurensningsloven.
Snø som legges opp på samme eiendom som snøen kommer fra, vil normalt ikke ha behov for en
tillatelse.
Behandling etter forurensningsloven
Dumping eller deponering av snø kan være i strid med forurensningsloven § 7, plikt til å unngå
forurensning og § 28 som omhandler forbud mot forsøpling. Håndtering av overskuddssnø kan
utløse krav om tillatelse etter forurensningsloven hvis tiltaket medfører fare for forurensing.
Fylkesmannen har myndighet til å gi tillatelse etter forurensningsloven § 11.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 763 350
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Ved behandling av en tillatelse til etablering av snødeponi eller dumping av snø i sjø vil
Fylkesmannen legge spesielt vekt på flere avgjørende forhold:
Søknaden må inneholde en stedsspesifikk miljørisikoanalyse. Det må legges ved en plan for
prøvetaking av snø og smeltevann og/eller sedimenter. Det må beskrives rensing eller oppsamling
av smeltevann og tiltak for å forhindre nedslamming eller forsøpling av nærområder, sjø eller
vassdrag.
Søknaden må angi hvor mye snø området har kapasitet til å håndtere eller deponere. Støy og
trafikkulemper i nærområdene bør også vurderes, samt om deponeringen eller dumpingen kommer
i konflikt med andre brukerinteresser. En fullstendig liste over hvilke forhold som skal beskrives i en
søknad står i forurensningsforskriften § 36-2 om innhold i søknad om tillatelse.
En søknad må også beskrive opprydding av området etter at deponering/dumping er avsluttet og
snøen har smeltet. Grus, sand, slam og annet avfall som ligger igjen må leveres godkjent mottak,
deponi eller behandlingsanlegg. Massene kan ikke håndteres som rene masser, men kategoriseres
som avfall i henhold til forurensningsloven § 32 om håndtering av næringsavfall.
Vurdering etter vannforskriften og naturmangfoldloven
Som en del av søknaden må ansvarlig søker beskrive om tiltaket/aktiviteten kan gjøre det vanskelig å
oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6 om
miljømål. Det må også gjøres en vurdering av om det er forekomst av sårbare dyre- og plantearter i
området, jf. naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget, eller om aktiviteten kan påvirke
økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning.
Behandling etter plan- og bygningsloven
Både permanente og midlertidige snødeponier må vurderes etter plan- og bygningsloven.
Arealbruken kan behandles som dispensasjon, reguleringsplan eller i kommuneplanens arealdel.
Det er kommunen som er myndighet etter plan- og bygningsloven. En tillatelse til arealbruk fra
kommunen må foreligge før Fylkesmannen kan behandle en søknad etter forurensningsloven.

Med hilsen
Marit Lorvik (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen
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Inderøy kommune
Klæbu kommune
Levanger kommune
Selbu kommune
Snillfjord kommune
Tydal kommune
Statens vegvesen Region midt
Røros kommune
Kristiansund og Nordmøre Havn
IKS
Lierne kommune
Orkdal kommune
Osen kommune
Rindal kommune
Snåsa kommune / Snåasen
Tjielte
Agdenes kommune
Hemne kommune
Indre Fosen kommune
Malvik kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Overhalla kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune
Meldal kommune
Røyrvik kommune
Verdal kommune
Vikna kommune
Trondheim Havn IKS
Frøya kommune
Holtålen kommune
Leka kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsskogan kommune
Skaun kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune
Verran kommune
Bjugn kommune
Frosta kommune
Melhus kommune
Nærøy kommune
Oppdal kommune
Rennebu kommune
Roan kommune
Nord-Trøndelag Havn
Trøndelag fylkeskommune
Flatanger kommune

Vennalivegen 7
Postboks 200
Postboks 130
Gjelbakken 15
Krokstadøra
Postboks 2525
Bergmannsgt. 23
Astrupsgate 9

7670
7541
7601
7580
7257
7590
6404
7374
6509

Heggvollveien 6
Postboks 83
Rådhusveien 13
Rindalsvegen 17
Sentrum

7882
7301
7740
6657
7760

INDERØY
KLÆBU
LEVANGER
SELBU
SNILLFJORD
TYDAL
MOLDE
RØROS
KRISTIANSUND
N
NORDLI
ORKANGER
STEINSDALEN
RINDAL
SNÅSA

Trondheimsveien 1
Rådhusveien 13
Postboks 140
Gløttvegen 2
Postboks 333 Sentrum
Svalivegen 2
Postboks 401
Øvre Årnes 7
Kvamsveien 2
Røyrvikveien 5
Postboks 24
Postboks 133 Sentrum

7316
7200
7100
7551
7750
7801
7863
7129
7170
7336
7898
7651
7901

LENSVIK
KYRKSÆTERØRA
RISSA
HOMMELVIK
NAMDALSEID
NAMSOS
OVERHALLA
BREKSTAD
ÅFJORD
MELDAL
LIMINGEN
VERDAL
RØRVIK

Postboks 152
Bakkavegen 1
Leknesveien 67
Rørosveien 11
Kommunehuset
Postboks 74
Postboks 2530
Postboks 133 / 134
Postboks 2300 Torgarden
Liaveien 1
Alf Nebbs gate 2
Alstad
Rådhusveien 2
Idrettsvegen 1
Inge Krokanns veg 2
Myrveien 1 Berkåk
Julie Næss vei 10

7261
7380
7994
7290
7890
7358
7729
7501
7004
7790
7160
7633
7224
7970
7340
7391
7180

SISTRANDA
ÅLEN
LEKA
STØREN
NAMSSKOGAN
BØRSA
STEINKJER
STJØRDAL
TRONDHEIM
MALM
BJUGN
FROSTA
MELHUS
KOLVEREID
OPPDAL
RENNEBU
ROAN

Fylkets hus, Postboks 2560
Lauvsneshaugen 25

7735
7770

STEINKJER
FLATANGER
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Fosnes kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Meråker kommune

Servicekontoret, Stavarvegen 2
Rådhusveien 1
Vargeia 1
Rådhuset

7856
7240
7977
7530

JØA
HITRA
HØYLANDET
MERÅKER

Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil
Kommunal Rapport 21.01.2019

Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd og
utvalg.
Plikten til å ta imot valg til kommunale nemnder følger av kommunelovens paragraf 14,
opplyser professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi har et utvalg i kommunen som heter Råd for eldre og funksjonshemmede.
Dette utvalget har to representanter fra kommunestyret, og fire fra diverse aktuelle
lag/foreninger. Nå har vi kommet i den situasjonen at det av ulike årsaker ikke er
representanter fra et lag fra i høst av. Vi mangler både fast medlem og vara. Leder ved dette
laget har oppnevnt to representanter uten deres samtykke. Mitt spørsmål er: Kan medlem av
et lag/forening bli valgt inn i et utvalg uten deres samtykke?
SVAR: Jeg antar at det er tale om et utvalg opprettet i medhold av eldrerådsloven § 4 a, om
felles råd for eldre og mennesker med funksjonshemning. Valg av medlemmer i slike råd skal
foretas av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 10 nr. 3, som gjelder tilsvarende her.
Ved valg til slike utvalg skal organisasjonene for disse ha rett til å komme med forslag til
medlemmer, jf.eldrerådsloven § 2, andre avsnitt, og Lov om råd for mennesker med nedsett
funksjonsevne § 6, siste setning, om forslagsrett for hhv. pensjonistforeninger og
organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne hvis det er separate råd for disse
to saksområdene.
Kommunestyret har ikke plikt til å velge, eller velge mellom, dem som er foreslått av
organisasjonene. Ordføreren må legge disse forslagene fram til votering sammen med
eventuelle andre forslag fra kommunestyrets egne medlemmer, men kommunestyret står
helt fritt til å velge eller la være å velge noen av dem som er foreslått fra organisasjonene.
Ingen av disse lovene har bestemmelser om plikt til å ta imot valg, men kommuneloven § 14
nr. 1 har regler om plikt til å ta imot valg blant annet til «kommunale … nemnder opprettet i
medhold av andre lover». Disse gjelder også her, og det betyr at som alminnelig regel har
alle som står oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen, plikt til å ta imot valg, hvis de
ikke går inn under noen av de særlige fritaksgrunnene i denne bestemmelsen.

Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Kommunal Rapport 3.12 2018

Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
Hvis en rådmann stiller opp på partimøter kan det bli oppfattet som forskjellsbehandling, tror professor
Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Ordførerens parti avholdt medlems- og nominasjonsmøte, som startet med at
rådmannen foretok en gjennomgang av budsjettforslaget for 2019. Invitasjonen til møtet gikk til nye og
gamle partimedlemmer og møtet var annonsert på Facebook. Pressen var ikke direkte invitert, men
ville ha sluppet inn hvis den hadde møtt opp, ifølge ordfører.
Er det greit at rådmannen deltar på partimøter for å informere om en sak som ligger til behandling i
kommunestyret?
SVAR: Nei, dette synes jeg er svært problematisk på prinsipielt grunnlag.
Rådmannen skal forholde seg til kommunens folkevalgte organer, ikke til partigrupper og partimøter.
Selv om hun tilstreber å opptre helt nøytralt og bare gi informasjon om det foreliggende
budsjettforslaget, vil en slik medvirkning i et partiarrangement kunne bli oppfattet som en uheldig
forskjellsbehandling av partiene og en lite ryddig saksbehandling. Det gir det aktuelle partiet en
særskilt kanal til informasjon som ikke fremgår av saksdokumentene, med mulighet for utveksling av
synspunkter og kartlegging av alternative strategier i det videre budsjettarbeid. I tillegg vil rådmannens
medvirkning i et slikt arrangement kunne bidra til å gi partiet en særlig fremtredende rolle overfor
velgerne, med tilsvarende økt mulighet for å få gjennomslag for sine synspunkter.

Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Kommunal Rapport 15.01.2019

Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan
Fridthjof Bernt. Det ikke kan gjøres inngrep i kommunestyrets eller fylkestingets rett til å
foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet i et IKS.
SPØRSMÅL: «Det hender at det står i selskapsavtalen for et IKS at gitte personer eller
funksjoner skal utgjøre representantskapet, for eksempel medlemmene i et regionråd, eller
ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. I noen tilfeller er denne indirekte
oppnevningen delegert, for eksempel slik at ordfører kan peke ut representantene til det
organet der medlemmene ifølge selskapsavtalen utgjør representantskapet.
Er slike ordninger i strid med IKS-loven § 6, som sier at kommunestyret selv velger
representant til representantskapet, eller er delegasjonssperren ivaretatt ved at
kommunestyret selv i sin tid har vedtatt selskapsavtalen?»
SVAR: Nei, dette vil være en ulovlig oppnevning. Når det står i lov om interkommunale
selskapers § 6 at «Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine
representanter», betyr det at deltakerkommunene ikke kan avtale andre måter å utpeke
representantskapsmedlemmer på enn det som er fastsatt i loven. Og når det sies at
kommunestyret eller fylkestinget «selv» skal foreta dette valget, betyr det kommunestyret
eller fylkestinget ikke kan delegere dette til andre.
Avtaler som gir særlige regler om hvem som skal utpeke medlemmer av representantskapet,
eller om hvem som skal eller kan velges, vil ikke være rettslig bindende. De kan leses som
politiske avtaler som sier noe om hvordan man ønsker at representantskapet blir
sammensatt, for eksempel ved gjennomgående representasjon der medlemmer av
regionrådet også er medlemmer av representantskapet, eller ved at valg skal skje i
overensstemmelse med forslag fra for eksempel ordfører eller opposisjonspartier.
Det formelle valget må altså alltid foretas av kommunestyret eller fylkestinget, og disse er
ikke bundet av de kriteriene eller prosedyrene som er angitt i selskapsavtalen. Men her er
det en viktig bestemmelse i IKS-loven § 6, andre avsnitt: «Kommunestyret eller fylkestinget
bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg». Hvis
det er truffet et vedtak om at valget skal skje som flertallsvalg, betyr at et flertall i
kommunestyret kan foreta et valg av en «pakke» som er «skreddersydd» for å oppfylle slike
spesielle kriterier. Men uansett valgmåte er lovens regel klar; det kan ikke gjøres inngrep i
kommunestyrets eller fylkestingets rett til å foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet
i et IKS.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
09/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/62 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksutredning
Ønsker et utvalgsmedlem å få utredet en sak til ett fremtidig kontrollutvalgsmøte, kan forslag
om å sette opp saken fremmes under 'eventuelt'.
Utvalgets medlemmer oppfordres å fremme ønsket til lederen i starten av møtet.
Leder kan selv, uavhengig av dette, sette opp saker på kontrollutvalgets sakliste.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/62 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26.2.2019.
Saksutredning
Protokollen fra kontrollutvalgets møte må godkjennes.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget oppfordres til å lese gjennom protokollen. Utvalget oppfordres til å påpeke feil og
mangler i protokollen til sekretariatet, som straks retter opp disse.
Utvalget oppfordres deretter til å godkjenne møteprotokoll.

