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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1.
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyre med slik innstilling til vedtak;
3. Kommunestyre tar rapporten til etteretning.
4. Kommunestyret ber rådmannen innen 31.10.2019 gi kommunestyre en skriftlig
orientering på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp.
Vedlegg
Rapport - undersøkelser - ansettelser Namsskogan
Saksutredning
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 forutsetninger.
I denne rapporten er følgende problemstillinger belyst:
·

·

Overholdes relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og kommunes egne
reglementer når det gjelder ansettelser, oppsigelser og arbeidstid? Revisor har søkt
å legge særlig vekt på håndtering ansettelser og oppsigelser,
arbeidstidsbestemmelser, at det foreligger arbeidsavtaler og at det foreligger
lønnsavtaler.
Overholder Namsskogan kommune drøftingsplikten?

I kontrollutvalgsmøte den 16. oktober 2018 sak 16 behandlet kontrollutvalget mottatte
henvendelse fra ansatte i kommunen vedrørende inngåtte og avsluttede arbeidsavtaler.
Rådmannen ble bedt om å redegjøre for hvorvidt kommunen følger arbeidsmiljøloven § 10-4
hva gjelder alminnelig arbeidstid og §10-6 hva gjelder overtidsbestemmelser. Det pekes i
saksfremlegget sak 16 den 16.oktober at dersom kontrollutvalget ikke er fornøyd med
rådmannens redegjørelse, bør kontrollutvalget bestille en undersøkelse som omfatter
vurderinger av kommunens etterlevelser av arbeidstidsbestemmelser, arbeidsavtaler,
lønnsavtaler, drøftingsplikt og rutiner for ansettelser og oppsigelser.
I vedtaket den 16.oktober 2018, bestiller kontrollutvalget en undersøkelse til Revisjon Midt
Norge SA som omfatter vurderinger av kommunens etterlevelser av
arbeidstidsbestemmelser, arbeidsavtaler, lønnsavtaler, drøftingsplikt og rutiner for
ansettelser og oppsigelser.
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune fattet i sak 16/18 følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Norge SA prioritere å gjennomføre en undersøkelse

raskest mulig i Namsskogan kommune der man vurderer:
1. Gjennomføres drøftingsplikten og er ansettelser og oppsigelser i tråd med
arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser
2. Avgrensinger på bestillingen er fra 1.januar 2018 og til dags dato
Like etter vedtak i kontrollutvalget den 16.oktober og oversendelse av vedtaksbrev til
Revisjon Midt Norge, med kopi til kommunestyret, får kontrollutvalget to henvendelser der
den ene henvendelsen er fra SV vedrørende "kontroll av ansettelsen som kommunalsjef
helse og omsorg"
Henvendelsen fra SV ble vurdert innenfor den undersøkelsen som Revisjon Midt Norge SA
har fått i oppdrag å undersøke fra kontrollutvalget. Henvendelsen ble oversendt revisjonen i
sin helhet med blant annet slikt vedtak i møte den 21.03.2019 sak 03/19;
Henvendelsen fra Sosialistisk venstreparti (SV) er oversendt i sin helhet til revisjonen
og vil bli en del av vurderingen av igangsatt undersøkelse: Gjennomføres
drøftingsplikten og er ansettelser og oppsigelser i trå med arbeidsmiljøloven og
kommunens egne bestemmelser.
Det er viktig å ta med at prosjektet avgrenset til å gjelde ansettelser og oppsigelser for 2018.
Ut fra kontrollutvalgets bestilling, gjennomføres prosjektet som en forvaltningsrevisjon.
Svar fra undersøkelsen / Revisjon Midt Norge SA
Metode som er brukt er datainnsamling gjennom intervju av rådmann, kontor og personalsjef,
økonomisjef, kommunalsjef for helse, -oppvekst, -teknisk og dokumentgjennomgang og
spørreundersøkelse.
Revisjonen sier at datagrunnlaget ikke er godt nok til å besvare problemstillingene så tydelig
som ønskelig. Årsaken er lav svarprosent på utsendt spørreundersøkelse.
Ansettelser / intervju:
Det er revisor vurdering at det er mangler knyttet til møtereferater i forbindelser med
utvelgelse av kandidater til intervju, og fra besluttningsmøter. Det er etter revisors vurdering
ikke tilfredsstillende at dokumentasjon knyttet til ansettelsesprosesser bare foreligger hos
leder og ikke arkiveres i ESA/ personalmapper.
Personalmatter/ arbeidsavtale, taushetserklæring, og databrukeravtale:
Revisor sier at det ikke er opprettet personalmapper for alle nyansatte i 2018. Krav om
underskrevet arbeidsavtale, taushetserklæring, og databrukeravtale er ikke fulgt opp
tilfredsstillende. Arbeidsavtalene har enkelte svakheter knyttet til opplysninger om
oppsigelsesfrister, tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønn. Daglig og ukentlig
arbeidstid, avtale om særlig arbeidstidsordninger samt lengde på pauser. Revisor mener det
er flere eksempler på at kommunens arbeidsavtaler er mangelfulle når det gjelder
bestemmelser om arbeidstid.
Oppsigelser:
Revisors vurdering er at Namsskogan kommune ivaretar oppsigelser tilfredsstillende, og at
kommunen også i noen tilfeller der ansatte selv sier opp sine stillinger, gjennomfører
samtaler med den ansatte. Revisor vurderer at i de tilfeller arbeidsgiver sier opp ansatte, er
årsaken til oppsigelse drøftet og ivaretatt tilfredsstillende. Revisor finner at det er varierende
praksis når det gjelder oppsigelsesfrister, men at kravet om skriftlig oppsigelse er så langt
revisor kan se tilfredsstillende ivaretatt.
Tillitsvalgte:
Revisor finner at tillitsvalgte deltar i prosessen knyttet til utvelgelse av kandidater, og at

vedtak om ansettelser fattes av bemyndiget person. Ansvar for, oversikt over fortrinnsrett
ivaretas av søkerne selv og / eller tillitsvalgte.
Annet:
Revisor har ikke tilgjengelig data for å si noe konkret om arbeidstidsbestemmelser
overholdes, men kommunen har system som gjør det mulig å kontrollere og påse at
bestemmelser om overtid overholdes.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Den foreliggende forvaltningsrevisjon gir Namsskogan kommune et godt utgangspunkt for
sitt kvalitets og forbedringsarbeid. Sekretariatet vil særlig peke på de gitte anbefalinger og
viktigheten av at disse blir fulgt opp på en god måte.

UNDERSØKELSE

ANSETTELSER
RAPPORT

Namsskogan kommune
MAI 2019
FR 1072

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

FORORD
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra
Namsskogan 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

Unni

prosjektmedarbeider Merete M Montero, og kvalitetssikrere Johannes Nestvold

Romstad,
og Marit

Ingunn Holmvik. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Namsskogan kommune, jfr
kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 6.
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001
så langt dette er mulig.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Namsos, 03.mai 2019

Unni Romstad
Oppdragsansvarlig revisor

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no
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SAMMENDRAG
Denne forvaltningsrevisjonen belyser hvordan ansettelse – og oppsigelsesprosesser og om
kommunen overholder drøftingsplikten. Datagrunnlaget er imidlertid ikke godt nok til å besvare
problemstillingene så tydelig som ønskelig. Årsaken er lav svarprosent på utsendt
spørreundersøkelse.
I kapittel 2 gjengis data og vurderinger knyttet til ansettelser og oppsigelser. Tema arbeidstid
blir også berørt. Kommunen har prosesser og rutiner knyttet til gjennomføring av en
ansettelsesprosess. Langt de fleste stillinger lyses ut eksternt, og forut for utlysing ligger en
behovsvurdering. Vi finner at tillitsvalgte deltar i prosessen knyttet til utvelgelse av kandidater,
og at vedtak om ansettelse fattes av bemyndiget person. Videre finner revisor at det er mangler
knyttet til møtereferat i forbindelse med utvelgelse av kandidater til intervju, og fra
beslutningsmøter. Ansvar for oversikt over fortrinnsrett ivaretas av søker selv og/eller
tillitsvalgte, men kommunen bør også ha system for å ivareta dette. Det er ikke opprettet
personalmappe for alle nyansettelser i 2018, og krav om underskrevet arbeidsavtale,
taushetserklæring, og databrukeravtale er ikke fulgt opp tilfredsstillende. Alle personalmapper
er nå scannet i Documaster, og dette er positivt. Arbeidsavtalene har enkelte svakheter knyttet
til opplysninger om oppsigelsesfrister, tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønn,
daglig og ukentlig arbeidstid, avtale om særlige arbeidstidsordninger samt lengde på pauser.
Revisor

har

ikke

tilgjengelig

data

for

å

si

noe

kokret

om

overholdelse

av

arbeidstidsbestemmelser, men kommunen har system som gjør det mulig å kontrollere og
påse at bestemmelser om overtid overholdes.
I tilfeller der arbeidsgiver sier opp arbeidstaker, skal arbeidsgiver drøfte oppsigelser med
arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte, og arbeidstaker må få nødvendig tid til å forberede
seg og eventuelt skaffe tillitsvalgt eller rådgiver til å bistå i møte. Det er revisors vurdering at
Namsskogan kommune ivaretar denne bestemmelsen tilfredsstillende, og at kommunen også
i noen tilfeller der ansatte selv sier opp sin stilling, gjennomfører samtaler med den ansatte.
I de tilfellene der arbeidsgiver sier opp ansatte, skal årsaken til oppsigelsen drøftes. Revisor
vurderer at dette er ivaretatt tilfredsstillende.
Revisor finner at det er varierende praksis når det gjelder oppsigelsesfrister, og at kravet om
skriftlig oppsigelse er så langt revisor kan se tilfredsstillende ivaretatt.
Kapittel 3 har data og vurderinger knyttet til drøftingsplikten.
Vi minner om at data fra spørreundersøkelsen skal brukes med forsiktighet og at lav
svarprosent i spørreundersøkelsen kan ha innvirkning også på vurderinger her.
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Revisor vurderer at drøftingsplikt i oppsigelsessaker er tilfredsstillende ivaretatt.
Namsskogan kommune har jevnlig møter i AMU, og revisor vurderer at utvalget behandler
saker knyttet til kommunens tjenester og økonomiske situasjon og bemanningssituasjon. Det
kan likevel være slik at det er svakheter knyttet til at informasjon skal gis så tidlig som mulig.
Videre er det revisors inntrykk at tillitsvalgte er involvert i arbeidet med turnusplan.
På bakgrunn av våre vurderinger og konklusjoner vil vi anbefale følgende:
•

Namsskogan kommune bør ivareta eget dokumentasjonskrav i ansettelsessaker.

•

Namsskogan kommune bør i forbindelse med opprettelse av elektroniske
personalmapper påse at alle personalmapper er oppdaterte i forhold til innhold.

•

Namsskogan kommune bør påse at alle ansatte har arbeidsavtaler og at disse er
fullstendige
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1 INNLEDNING
I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.

1.1 Bestilling
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune fattet i sak 16/18 følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Norge SA prioritere å gjennomføre en undersøkelse raskest
mulig i Namsskogan kommune der man vurderer:
1. Gjennomføres drøftingsplikten og er ansettelser og oppsigelser i tråd med
arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser
2. Avgrensinger på bestillingen er fra 1.januar 2018 og til dags dato
Av kontrollutvalgets sak 16/18 heter det at kontrollutvalget har mottatt henvendelse fra
ansatte i kommunen vedrørende inngåtte og avsluttede arbeidsavtaler. Det framgår videre av
saken at rådmannen har blitt bedt om å redegjøre for hvorvidt kommunen følger
arbeidsmiljøloven § 10-4 hva gjelder alminnelig arbeidstid og § 10-6 hva gjelder
overtidsbestemmelser. I saksframlegget pekes det på at dersom kontrollutvalget ikke er
fornøyd med rådmannens redegjørelse, bør kontrollutvalget bestille en undersøkelse som
omfatter vurderinger av kommunens etterlevelser av arbeidstidsbestemmelser,
arbeidsavtaler, lønnsavtaler, drøftingsplikt og rutiner for ansettelser og oppsigelser.
Prosjektet er ikke bestilt med bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon. Kommunestyret i
Namsskogan vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 21.juni 2016 sak 41/16. I vedtaket heter det
at «kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen i planperioden».
Prosjektet avgrenses til å gjelde ansettelser og oppsigelser for 2018. Ut fra kontrollutvalgets
bestilling, gjennomføres prosjektet som en forvaltningsrevisjon, og ikke som en varslingssak.
Revisor vil se på utvalgte bestemmelser i arbeidsmiljøloven og kommunens eget regelverk på
området.
Revisor vil ikke vurdere kommunens lønnspolitiske handlingsplan og anvendelse av denne.
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1.2 Problemstillinger
Følgende problemstillinger vil bli besvart i rapporten:
1. Overholdes relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og kommunes egne
reglementer når det gjelder ansettelser, oppsigelser og arbeidstid?
Revisor vil legge særlig vekt på:
•

håndtering ansettelser og oppsigelser.

•

arbeidstidsbestemmelser

•

at det foreligger arbeidsavtaler

•

at det foreligger lønnsavtaler

2. Overholder Namsskogan kommune drøftingsplikten?

1.3 Metode
Data er samlet inn gjennom intervju, dokumentgjennomgang og spørreundersøkelse.
Vi har intervjuet følgende:
•

Rådmann Kirsti Kvalø

•

Kontor – og personalsjef

•

Økonomisjef

•

Kommunalsjef helse

•

Kommunalsjef oppvekst

•

Kommunalsjef teknisk

Alle intervjuer er verifisert. De som er intervjuet, fikk tilsendt oversikt over tema som ville bli
berørt i intervjuet.
Revisor har gjennomgått alle personalmapper for personer som er ansatt eller har fratrådt
stillingen sin i 2018. Det er i tillegg gjort enkelte dybdeundersøkelser på stikkprøvebasis.
Det er sendt ut spørreundersøkelse til alle ansatte i henhold til liste utarbeidet av Namsskogan
kommune. I undersøkelsen er det stilt spesifikke spørsmål knyttet til ansettelser og oppsigelser
til respondenter som er tillitsvalgte og/eller hovedverneombud og/eller ansatte med
personalansvar. Namsskogan kommune har oppfordret ansatte til å delta i undersøkelsen, og
det er sendt ut påminnelse om undersøkelsen.
Spørreundersøkelsen ga en svarprosent på 35,8 %. Svarprosenten er for lav til at
undersøkelsen kan benyttes fullt ut. Som følge av den lave svarprosenten, må data benyttes
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med forsiktighet. I beste fall vil dataene i undersøkelsen bare kunne vise tendenser og kan
ikke benyttes til generalisering. Dette er en metodisk svakhet ved undersøkelsen.
Vi har fått svar fra alle enheter, og både ledere, ansatte og ansatte med tillitsverv har besvart
undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym, men vi har mulighet til å filtrere ut hvilke svar ulike
grupper har gitt. Siden ansatte med tillitsverv har svart, velger vi å benytte deres svar som
datagrunnlag når det gjelder deltakelse i ansettelsesprosesser, turnus og ved spørsmål om
drøftinger.

Både

plasstillitsvalgte,

hovedtillitsvalgte

og

verneombud

har

besvart

undersøkelsen.
Det er flere av kommunalsjefene som er nytilsatte og i løpet av 2018 er det innført en del nye
rutiner og delegeringer. Dette kan ha påvirket svarene, og revisor har forsøkt å korrigere for
dette ved å gjennomføre dybdegjennomgang av utvalgte ansettelsessaker. Vi har her sett på
10 saker.
Namsskogan kommune har nå scannet alle personalmapper inn i eget system (Documaster).
Systemet er imidlertid pt ikke fullt ut operativt, og revisor har ikke hatt tilgang til dette. Revisor
har hatt tilgang til kommunens sak/arkivsystem ESA.

1.4 Bakgrunn
Namsskogan kommune har i følge kommunes hjemmeside organisert kontor- og
personalsjef i rådmannens stab. Kari Engen er kontor- og personalsjef.
I dokumentet «Melding om delegert vedtak – melding om delegasjonsvedtak.
Delegasjonssak 22/18 fra Namsskogan kommunestyre» av 06.februar 2018 heter det at
Namsskogan kommune nå er organisert med kommunalsjefer, økonomisjef samt kontor – og
personalsjef. Overordnet personalansvar følger linja og gjør at øvrig organisatoriske
systemer må følge organisasjonskartet. Alle stillinger med personalansvar er definert ved
ansettelse, g rådmannen er overordnet personalansvarlig for alle områder.
I Namsskogan kommunes delegasjonsreglement (2012) punkt 1.8.5 framgår det at det er
delegert til rådmannen å tilsette og si opp personer i alle kommunale stillinger. Det framgår
av delegasjonssak 22/18 at kontor -og personalsjefen har vurdert den nye strukturen og nytt
organisasjonskart og mener at det krever en annen struktur på personalansvaret. I
dokumentet heter det at ansettelse og oppfølging legges til kommunalsjefene, økonomisjef
og kontor -og personalsjef. Ny delegering gjelder fra 06.februar 2018.
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Figur 1.

Organisasjonskart

Fullstendig organisasjonskart som viser plassering av personalansvar er presentert i vedlegg
3.
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2 GJENNOMFØRING AV ANSETTELSER OG
OPPSIGELSER
I dette kapittelet beskriver vi kommunens håndtering av ansettelser og oppsigelser.

2.1 Problemstilling
Det er utarbeidet følgende problemstilling:
Gjennomføres ansettelser og oppsigelser i tråd med utvalgte bestemmelser i arbeidsmiljøloven
og kommunens egne reglementer?
Revisor vil legge særlig vekt på:
•

håndtering ansettelser og oppsigelser.

•

arbeidstidsbestemmelser

•

at det foreligger arbeidsavtaler

•

at det foreligger lønnsavtaler

2.2 Ansettelser
Namsskogan kommune hadde i 2018 37 ansettelser. Av disse er 12 ansatt i fast stilling, 18 er
ansatt som tilkallingsvikar og 7 er midlertidig ansatt.
Kommunen har i den senere tid jobbet med scanning av personalmapper. Hensikten er å få
mer søkbare elektroniske mapper, få samlet personalmapper på et sted og å samle all relevant
informasjon knyttet til personal på ett område. Arbeidet var ikke fullt ut ferdigstilt da revisor
gjennomførte datainnsamlingen til dette prosjektet, og vi har derfor ikke sett disse mappene.
Arkivering av informasjon knyttet til personal er i dag lagret flere steder. Personalmapper ligger
i eget område i Esa mens eksempelvis ansettelsesvedtak ligger i saksbehandlingssystemet.

2.2.1 Revisjonskriterier
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:
▪

Ledige stillinger skal som hovedregel lyses ut eksternt

▪

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten

▪

Utlysing av stilling og utvelgelse av kandidater skal drøftes i møte, og det skal foreligge
protokoll fra møtene

▪

Det skal gjennomføres beslutningsmøte

▪

Vedtak om ansettelse skal fattes av bemyndiget person

▪

Arbeidstakers fortrinnsrett skal ivaretas

▪

Det skal opprettes personalmappe som skal inneholde:
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o

Kopi av utlysing/annonse

o

Søknad på stillingen

o

Underskrevet arbeidsavtale

o

Underskrevet taushetserklæring

o

Underskrevet etiske retningslinjer

o

Underskrevet databrukeravtale

▪

Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes i fast stilling

▪

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i
arbeidsforholdet i hht arbeidsmiljølovens § 14-6

▪

Arbeidstiden skal ikke overstige ni timer i løpet av et døgn og 40 timer i løpet av en uke

▪

Overtid skal ikke brukes uten at det er særlig og tidsbegrenset behov for det

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.

2.2.2 Nyansettelser
I delegasjonsvedtak av 06.02.2018 heter det at «det vil være naturlig, på bakgrunn av ny
struktur, at ansettelse og oppfølging nå legges til kommunalsjefene, økonomisjef, og kontor og personalsjef». Det heter videre at det vedrørende ansettelser vises til personalhåndboka
kapittel 2 og egen mappe på fellesområde3. Rutine for intervju og sjekkliste skal følges som
beskrevet under mappe Ansettelse. Rutine for ansettelse/registrering i ESA er fremlagt for
revisor. Revisor oppfatter at rutinene er gjeldende fra 06.02.2018.
Før kommunen lyser ut ledig stilling gjøres det en behovsvurdering. Behovet skal
dokumenteres, og vurderingen gjøres av rådmannen i samråd med personalansvarlig på
området. Ifølge delegasjonsreglementet er det rådmannen som har fullmakt til å opprette og
legge ned stillinger innenfor bevilget økonomisk ramme. På enhet Oppvekst har kommunen
årlig vurdering av ressursbehovet på våren.
Tillitsvalgte har anledning til å gi innspill til utlysningstekst og hvilke kvalifikasjoner som skal
etterspørres. Dette skjer i møter der ledelsen og tillitsvalgte deltar.
I intervju kommer det fram at stillinger i all hovedsak lyses ut eksternt. Dette inntrykket
bekreftes fra spørreundersøkelsen, der tendensen viser at Namsskogan kommune i all

3

Mappe «ansettelse»
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hovedsak lyser ut stillinger eksternt. I tilfeller der det er intern utlysning, blir det hengt opp
oppslag på enhetene4. Innenfor enhet Oppvekst er rutinen at dersom kommunen er kjent med
at man har ansatte som kan bli overflødige eller ønsker større stillingsprosent, kan stillingen
bli lyst ut internt.
For tilkallingsvikarer blir stillinger lyst ut på arbeidsplassen, og kommunen tar kontakt med
personer de er kjent med og som kan være aktuelle, og oppfordrer disse til å søke som
tilkallingsvikarer. Samtidig blir stilling som tilkallingsvikarer lyst ut gjennom kommunens
hjemmeside og gjennom Facebook-annonse.
Ledige stillinger lyses ut via NAV.no, presse, kommunens hjemmeside og via Facebookannonser5. Annonser i avisen henviser til kommunens hjemmeside. I forbindelse med
Facebook-annonser benytter kommunen ofte bilder som virkemiddel for å vekke
oppmerksomhet.
Arbeidsgiver informerer ikke ansatte særskilt om ledige stillinger, ut over at annonsering skjer
på kommunens hjemmeside. Ansatte oppfordres til å følge med nettsiden.
Søknader leveres stort sett elektronisk via kommunens hjemmeside.
I intervju heter det at tillitsvalgte får kopi av søknadene etter at søknadsfristen har gått ut.
Tillitsvalgte og ledelsen velger i møte ut kandidater til intervju, og utvelgelsen skjer på bakgrunn
av utlysningsteksten. Tendensen i spørreundersøkelsen viser at noen tillitsvalgte svare at de
alltid deltar i møter der det drøftes hvilke kandidater som skal intervjues, mens andre svare at
de av og til deltar på slike møter.
Deretter blir det vanligvis gjennomført intervju med aktuelle kandidater. Fra Namsskogan
kommune deltar arbeidsgiver (personalansvarlig) og tillitsvalgt i slike intervjuer. Tendensen fra
spørreundersøkelsen tyder på at tillitsvalgte deltar under intervjuene. I intervju peker noen på
at praksis er slik at dersom søkerlisten viser at kommunen kjenner alle søkere fra tidligere (
eks at de har vært ansatt i kommunen tidligere) gjennomføres det ikke intervju. Andre tilfeller
der det ikke blir gjennomført intervju, er dersom det bare er en kandidat som har de ønskede
kvalifikasjoner.
Ofte drøfter personalansvarlig og tillitsvalgt kandidaten etter at intervjuet er gjennomført.
Beslutningsmøtet gjennomføres enten med det samme intervjuene er gjennomført, eller som
et eget møte litt senere. I beslutningsmøtet bestemmes det hvilken kandidat som skal tilbys

4

Ett tilfelle av intern utlysning siden 1.okober 2017

5

Betalt annonseplassering på Facebook
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stillingen, og det sendes ut tilbudsbrev. Tendensen i spørreundersøkelsen kan tyde på at
tillitsvalgte ikke alltid, men ofte og av og til, deltar i møtet der det besluttes hvilken kandidat
som skal tilbys stillingen. Ifølge delegasjonsreglementet er det personalansvarlig som har
myndighet i ansettelsessaker. Rådmannen peker på at det innstilles minst 2 kandidater dersom
det er flere kvalifiserte søkere til stillingen. Når kandidaten har takket ja, sendes det ut et
vedtaksbrev. Namsskogan har felles mal for alle vedtak, men ikke en egen mal for
ansettelsesvedtak. Ansettelsesvedtaket ligger på sak i ESA.
Rådmannen ansetter kommunalsjefer, økonomisjef og kontor – og personalsjef. Kommunalsjef
ansetter avdelingsleder, slik at det er nærmeste leder med personalansvar som ansetter.
Innenfor enhet Helse er kommunalsjef med når behov avklares, mens det der avdelingsleder
som gjennomfører ansettelsesprosessen.
Interne søker må oppgi i søknaden at de har fortrinnsrett. Noen av de som er intervjuet, peker
på at som en følge av delegasjon til enhetsledere har det blitt vanskeligere å ha oversikt over
og å ivareta fortrinnsretten. I intervju kommer det fram en oppfatning av at tillitsvalgte har en
slik oversikt, og at det er tillitsvalgte som har ansvar for at fortrinnsretten ivaretas. I intervju
kommer det fram at det har vært få eller ingen tilfeller av bruk av fortrinnsrett i 2018.
I intervju kommer det fram at det varierer hvorvidt det skrives referater fra møter der det velges
ut kandidater til intervju. Noen ganger er det bare e-postutveksling eller at hver deltaker har
egne notater. Notater fra intervju skal ligge på personalmappa, men i intervju kommer det fram
at det ikke alltid foreligger slike notater. Flere av de som er intervjuet, sier at det er eksempler
på at det skrives referater fra de ulike møtene i ansettelsesprosessen, men at disse ikke alltid
arkiveres i ESA6
Rådmannen sier i intervju at det formelle ansvaret for personalmapper er delegert ut til
avdelingsledere/enhetsledere. Kontor – og personalsjefen har det overordnede ansvaret.
Servicekontoret bistår den som har arbeidsgiveransvaret med opprettelse av mappene, og
personalsjefen bistår også med ajourhold av mappene. Namsskogan kommune har nå
digitalisert sitt personalarkiv og leier en skyløsning til lagring av personalmapper. De som har
personalansvar har tilgang til sine ansatte. Tilgang sikres datateknisk gjennom brukernavn og
passord, og rettigheter knyttet til disse. Det er mulig å ta ut logg som viser hvem som har vært
inne i hvilke personalmapper.

6

ESA er kommunens sak-/arkivsystem
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I intervju peker enkelte på at ikke alle er kjent med hvor ansvaret for personalmappene ligger,
og at kommunen har hatt utfordringer knyttet til arkiv7. Eksempelvis har dokumentene i
forbindelse med ansettelse blitt arkivert i tilsettingssaken og ikke i personalmappa. Når
kommunen senere har spurt om kompetanse, så ligger ikke informasjonen i personalsaken.
Det kan være vanskelig å finne igjen ansettelsessaken.

Av totalt 37 nyansettelser i 2018, finner vi at det for 8 ansatte ikke finnes personalmappe
tilgjengelig i ESA. 3 mapper betegnes som ufullstendige. Dette betyr at de inneholder
dokumenter som ikke er relevante for denne undersøkelsen; eksempelvis dokumenter knyttet
til tidligere ansettelser.

Figur 2.

Diagram annonser og søknader
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Figur 2 viser at kopi av annonsen ligger i 4 av 37 mapper, mens kopi av søknad finnes i 7 av
37 mapper.

7

Revisor er kjent med at kommune har ansatt arkivar, men at vedkommende pr dato ikke har tiltrådt stillingen.
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Figur 3.

Diagram avtaler
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Figur 3 viser at det i 19 av 37 personalmapper foreligger det underskrevet arbeidsavtale, mens
det i 7 av 37 tilfeller ikke foreligger arbeidsavtale i personalmappa.

Når det gjelder

taushetserklæring, finner vi at det i 17 mapper foreligger underskrevet taushetserklæring, i 2
mapper ligger det usignerte taushetserklæringer og i 7 mapper foreligger det ikke
taushetserklæring. Etiske retningslinjer skal ikke underskrives. På arbeidsavtalen skal det
underskrives på at man har gjort seg kjent med etiske retningslinjer. I 19 mapper finnes det
underskrevet databrukeravatale, mens det i 7 mapper ikke finnes underskrevet
databrukeravtale.
Tilgjengelig statistikk viser at ved overgang til ny stilling i kommunen, registreres det ikke
oppsigelse på gammel stilling, og det registreres ikke ansettelse i ny stilling. Statistikken viser
at det ansettes i fast stilling, i stilling som tilkallingsvikar eller i midlertidig stilling.
I intervju heter det at bruk av tilkallingsvikarer benyttes for å kunne dekke opp korttidsfravær.
Tilkallingsvikarer ansettes for 1 år ad gangen. Dette gjelder innenfor renhold, helse, skole og
barnehage. Midlertidige stillinger er tidsbegrensede vikariater.
I intervju heter det at alle har arbeidsavtale, men det varierer på hvilket tidspunkt
arbeidsavtalen var tilgjengelig. Mens noen peker på at de fikk arbeidsavtale ved tiltredelse av
stilling, peker andre på at det tok lang tid før arbeidsavtale var på plass.
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Figur 4.

Opplysninger som framgår av arbeidsavtaler – del 1
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Figur 5.

Opplysninger som framgår av arbeidsavtaler – del 2
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Namsskogan kommune bruker standard skjema for arbeidsavtaler. Figur 4 og 5 viser hvilke
data skjemaet inneholder. Figuren viser at partenes identitet, arbeidsplass, beskrivelse av
arbeidet eller arbeidstakers tittel, tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse, arbeidstakeren
rett til ferie og feriepenger framgår av alle arbeidsavtaler. Det samme gjelder gjeldende eller
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avtalt lønn, utbetalingsmåte og tidspunkt for utbetaling av lønn, samt opplysninger om evt
tariffavtale som regulerer arbeidsforholdet.
I 8 av 19 arbeidsavtaler framgår forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig samt
grunnlaget for ansettelsen. At dette ikke framgår av alle arbeidsavtaler kan forklares med at
bare 8 av 19 arbeidsavtaler gjaldt midlertidige stillinger. Dette er ikke kontrollert av revisor.
Eventuelle prøvetidsbestemmelser framgår av 13 arbeidsavtaler, og regler for fastsettelse av
ferietidspunktet framgår av 16 arbeidsavtaler. Oppsigelsesfrister framgår av 18 arbeidsavtaler,
mens eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønn framgår av 2
arbeidsavtaler. Lengde og plassering av den daglige arbeidstid framgår av 6 arbeidsavtaler,
mens lengde og plassering av den ukentlige arbeidstid framgår av 7 arbeidsavtaler. 2
arbeidsavtaler har opplysninger om lenge av pauser, og 7 arbeidsavtaler har opplysninger om
avtale om særlige arbeidstidsordninger.
Namsskogan kommune jobber nå med ny lønnspolitisk plan. Planen skal legges fram til politisk
behandling. Praksis er at rådmann fastsetter lønn til toppledergruppen som er kommunalsjefer,
økonomisjef og kontor- og personalsjef. Disse fastsetter lønn til avdelingsledere/enhetsledere
i samråd med rådmann. For enkelte faggrupper som det er vanskelig å rekruttere, må
lønnsfastsettelse diskuteres med rådmann. Sykepleiere og lærere lønnes over tariff. I tillegg
kan sykepleiere få rekrutteringstillegg. Assistenter innenfor helse og hjelpepleiere lønnes etter
tariff. Enhet oppvekst fastsetter lønn på bakgrunn av ansiennitet og utdanning, og dette er i
henhold til sentrale føringer. Enkelte stillinger har funksjonstillegg.

2.2.3 Dybdegjennomgang
Revisor har sett på 10 utvalgte ansettelser i 2018.
Mappe 1
Mappen inneholder utvidet søkerliste, utlysningstekst, tilbudsbrev, intervjuskjema og delegert
vedtak inkludert orientering om klageadgang,. Intervjuskjema er notater fra intervju med den
kandidaten som ble ansatt. Delegert vedtak om ansettelse er underskrevet at leder med
personalansvar, og sendes til alle søkere. Vedtaket om ansettelse er begrunnet, og viser til at
ansettelsesutvalget har gjort vedtaket. Det sendes kopi av vedtaket til tillitsvalgt.
Mappe 2
Mappen inneholder utvidet søkerliste, utlysningstekst, tilbudsskjema og delegert vedtak.
Delegert vedtak sendes alle søkere og er underskrevet at leder med personalansvar. Det
framgår av vedtaket at tillitsvalgte har deltatt i intervju og ved ansettelsen, og vedtaket
begrunnes. Det sendes kopi av vedtaket til tillitsvalgt.
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Mappe 3
Mappen inneholder utvidet søkerliste, utlysningstekst, tilsettingsvedtak, intervjuskjema og
referat fra drøftingsmøte. Intervjuskjema er notater fra intervju med den kandidaten som ble
ansatt. Av referat fra drøftingsmøte går det fram at dette ble gjennomført av leder med
personalansvar og tillitsvalgt. Tilsettingsvedtak er underskrevet av leder med personalansvar
og det sendes kopi av vedtaket til tillitsvalgt.
Mappe 4
Mappen inneholder utvidet søkerliste, utlysningstekst, vedtak signert av leder med
personalansvar, referat fra drøftingsmøte, tilbudsskjema samt korrespondanse til søkere. Det
framgår av signert referat at leder og tillitsvalgt har deltatt i drøftingsmøtet. Vedtak er signert
av leder med personalansvar.
Mappe 5
Mappen inneholder utlysningstekst samt vedtak inklusiv orientering om klageadgang signert
av leder med personalansvar. Dette gjelder stilling som tilkallingsvikar. Det framgår av vedtaket
at tillitsvalgte har deltatt i prosessen.
Mappe 6
Mappen inneholder utvidet søkerliste, tilbudsbrev, utlysningstekst, internt notat samt brev til
søkere. Av det interne notatet går det fram at tillitsvalgte har deltatt i intervju og
tilsettingsprosess. Det framgår av notatet at leder med personalansvar har foretatt ansettelsen.
Mappe 7
Mappen inneholder signerte referat fra møte vedr behov for utlysing, referat fra drøftingsmøte
vedr omorganisering, referansesjekk, utlysningstekst, utvidet søkerliste samt vedtak om
utsettelse av prosessen som følge av en omorganisering
Mappe 8
Mappen inneholder tilbudsskjema, utlysningstekst, utvidet søkerliste og vedtak. Det framgår
av vedtaket at tillitsvalgte har deltatt i utvelgelse av kandidater til intervju. Vedtaket er
begrunnet og underskrevet av leder med personalansvar. Det framgår at kopi av vedtaket
sendes tillitsvalgte. Ansettelsen har skjedd før nye rutiner ble innført (februar 2018).
Mappe 9
Inneholder vedtak om ansettelse underskrevet av leder med personalansvar. Det framgår av
vedtaket at tillitsvalgt har deltatt i prosessen.
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Mappe 10
Inneholder åpen søknad og vedtak om ansettelse som tilkallingsvikar. Det framgår av vedtaket
at tillitsvalgte har deltatt i prosessen.

2.2.4 Arbeidstid
I intervju kommer det fram at Namsskogan kommune har som hovedregel at overtid ikke skal
benyttes. Enkelte enheter har en avtale om at dersom det er mer hensiktsmessig å gjøre ferdig
en oppgave en dag enn å ferdigstille oppgaven neste dag selv om det da må arbeides ut over
ordinær arbeidstid, kan det arbeides overtid. I slike tilfeller gis det overtidstillegg. Innenfor helse
er praksisen slik at dersom noen har hatt tidligvakt kan denne forlenges dersom det mangler
folk på ettermiddagsvakt, og det gis da overtidstillegg. Oppvekst bruker sjelden overtid. De
har fleksibel arbeidstid. Lærer har sin arbeidstid regulert i særavtale. Assistenter har arbeidstid
beregnet ut ifra skoleåret. Disse jobber 80 % stilling, men har lenger arbeidstid i skoleåret og
fri i ferier. Dersom de mangler lærere i et fag, gis det fast overtid for å dekke opp timer for å
kunne gi undervisning med kompetent personale. Dette kompenseres med 50 %
overtidsgodtgjørelse. Enheten forholder oss til SFS2213 og SGS1010. Det skaper størst
forutsigbarhet for alle. Barnehage gir overtid dersom det er noen som må jobbe lenger enn 9
timer på en dag for å slippe å stenge. Videre har barnehagen personalmøter på ettermiddag
og kveld, og det blir her gitt fleksitid som avspaseres.
Ledergruppen har ikke overtid, men registrer tid og tar ut avspasering. Lederne i kommunen
har ikke lederavtaler, men disse er under utarbeidelse. Kommunen har fleksitidsordning.
Det kommer fram i intervju at overtid skal være avtalt med leder.
På grunn av lav svarprosent, kan ikke data fra spørreundersøkelsen benyttes.
Namsskogan kommune har system (Capitech) som benyttes til registrering av arbeidstid.
Rapporter viser ordinær tid, overtid, overtidstillegg, helgetillegg, forskjøvet arbeidstid, timer til
timebank og fravær pr ansatt pr valgt periode (totale timer samt tillegg pr person pr periode).
Andre rapporter viser timer pr ansatt pr dag inkl tillegg pr dag pr ansatt i valgt periode. Videre
har systemet en rapport for overtidskontroll som viser overtidstimer pr uke i valgt periode.
Rapporten er definert med grenseverdier på overtid iht arbeidsmiljøloven. Der grensene er
overskredet, blir det anført merknad med «AML overskredet». Rapporten gjør det mulig å
kontrollere om det er brudd på arbeidsmiljøloven i hvert enkelt tilfelle. Rapporten blir i liten grad
benyttet.
Det er flere eksempler på at kommunens arbeidsavtaler er mangelfulle når det gjelder
bestemmelser om arbeidstid (se figur 4 og 5).
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Revisor er kjent med ett tilfelle der det ble avtalt overtid uten at dette skulle kompenseres med
overtidsgodtgjøring. Forholdet er i dag ryddet opp i.

2.3 Vurdering ansettelser
Hovedregelen om ekstern utlysing av offentlige stillinger bygger på det ulovfestede
kvalifikasjonsprinsippet. Prinsippet forutsetter at offentlige stillinger blir kunngjort på en slik
måte at det blir allment kjent at stillingen er ledig, slik at aktuelle kandidater får en oppfordring
til å søke eller melde sin interesse. Det er revisors vurdering at Namsskogan kommune i stor
grad følger prinsippet om ekstern utlysning.
Vi mener også at arbeidsgiver informerer om ledige stillinger i virksomheten, og viser til at
ledige stillinger blant annet legges ut på kommunens hjemmeside.
Namsskogan kommune sier i sine rutiner at utlysing av stilling og utvelgelse av kandidater skal
drøftes i møte, og det skal foreligge protokoll fra møtene. Det er revisors vurdering at utlysing
av stilling gjøres på bakgrunn av identifisert behov og drøftinger. Tilgjengelig dokumentasjon
tyder på at tillitsvalgte deltar i prosessen knyttet til utvelgelse av kandidater. At utvidet
søkerliste er tilgjengelig underbygger dette. Det er likevel revisors vurdering at det er mangler
knyttet til møtereferat i forbindelse med utvelgelse av kandidater til intervju. Det er likevel slik
at i enkelte tilsettingsprosesser er antall søkere ikke høyere enn at alle kandidater kan
intervjues.
Det skal gjennomføres beslutningsmøte. Også her er det revisors vurdering at det er mangler
knyttet til møtereferater, selv om ordlyden i vedtaket og data fra intervju tyder på at det blir
gjennomført slike møter. Det er etter revisors vurdering ikke tilfredsstillende at dokumentasjon
knyttet

til

ansettelsesprosesser

bare

foreligger

hos

leder

og

ikke

arkiveres

i

ESA/personalmapper.
Det er revisors vurdering at vedtak om ansettelse fattes av bemyndiget person. Revisor vil
peke på at det er arbeidsgiver som har avgjørelsesmyndighet når det gjelder hvilken kandidat
som skal ansettes.
Revisor ser også eksempler på at det oppgis klageadgang på ansettelsesvedtaket, og peker
på at klageadgang ikke foreligger ved ansettelse.
Arbeidsmiljøloven stiller krav om at ansattes fortrinnsrett skal ivaretas. Revisor ser at dette
ansvaret er plassert hos søker selv og/eller hos tillitsvalgte, og at det kan være en svakhet at
kommunen selv ikke har en oversikt over dette forholdet. Ingen av mappene som revisor har
gjennomgått, inneholdt vurderinger av fortrinnsrett. Dette kan imidlertid skyldes at
problemstillingen ikke var aktuell i disse sakene.
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Det er ikke opprettet personalmappe for alle nyansettelser i 2018, og dette er uheldig. Rutinen
om at det skal foreligge kopi av annonse og søknad på stillingen er ikke ivaretatt
tilfredsstillende. Revisor gjør her oppmerksom på at utlysing av stilling ligger som sak i ESA,
mens personalmapper opprettes og ligger i et annet system i saksbehandlersystemet. Alle
personalmapper er nå scannet i Documaster.
Det skal foreligger underskrevet arbeidsavtale, taushetserklæring, og databrukeravtale. Det er
revisors vurdering at dette i varierende grad etterleves og at dette ikke er tilfredsstillende.
Det er revisors vurdering at arbeidstaker i hovedsak ansettes i fast stilling.
Arbeidsmiljøloven har i § 14-6 bestemmelser om hva en arbeidsavtale skal inneholde. Det er
revisors vurdering at det er svakheter knyttet til opplysninger om oppsigelsesfrister, tillegg og
andre godtgjøringer som ikke inngår i lønn, daglig og ukentlig arbeidstid, avtale om særlige
arbeidstidsordninger samt lengde på pauser. Vi understreker her at det i noen tilfeller ikke er
aktuelt med opplysninger om særlige arbeidstidsordninger. Opplysninger om avtalt lønn og
øvrige krav er tilfredsstillende ivaretatt.
Arbeidstiden skal ikke overstige ni timer i løpet av et døgn og 40 timer i løpet av en uke. Revisor
har ikke tilstrekkelig tilgjengelig data for å si at denne bestemmelsen overholdes. Revisor vil
likevel peke på at kommunen har system som gjør det mulig å kontrollere og påse at
bestemmelser om overtid overholdes.
Overtid skal ikke brukes uten at det er særlig og tidsbegrenset behov for det. Data fra intervju
tyder på at bestemmelsen overholdes, men revisor har ikke tilstrekkelig data for å kunne slå
dette endelig fast. Vi vil likevel peke på at pålagt arbeid på ettermiddag/kveldstid ut over
ordinær arbeidstid skal godtgjøres med overtidsbetaling.

2.4 Oppsigelser
I 2018 var det 18 personer som sa opp sin stilling i Namsskogan kommune. 3 av disse har gått
av med pensjon, 2 har sluttet fordi engasjementet opphørte og 13 har selv sagt opp sin stilling.
Arbeidsgiver har i undersøkelsesperioden ikke sagt opp ansatte. For å vurdere ivaretakelse av
drøftingsplikt i oppsigelser, har revisor sett på to saker utenfor tidsavgrensningen i bestillingen.

2.4.1 Revisjonskriterier
Det er utledet følgende revisjonskriterier:
▪

Arbeidsgiver skal drøfte oppsigelser med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte

▪

Årsak til oppsigelse skal drøftes
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▪

Gjensidig oppsigelsesfrist er enten en måned, minst to måneder eller minst tre måneder
avhengig av hvor lenge arbeidstaker har vært ansatt i virksomheten

▪

Oppsigelse skal skje skriftlig

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.

2.4.2 Oppsigelser fra arbeidstaker
I intervju heter det at arbeidsgiver kontakter ansatte som sier opp sin stilling etter at oppsigelser
er levert for å undersøke hvorfor vedkommende sier opp. Som oftest er arbeidsgiver kjent med
årsaken til oppsigelsen på forhånd. Namsskogan kommune skal utarbeide ny rutine for
sluttsamtale.
I intervju kommer det fram at det er litt ulik holdning til formelle oppsigelsesfrister. Enkelte
peker på at oppsigelser skal være iht avtaler og at det kun i særlige tilfeller er anledning til å
avvike dette. Andre peker på at dersom en konkret vurdering viser at det ikke er behov for at
den ansatte skal stå hele oppsigelsesperioden, kan formell frist fravikes. Flere peker på at det
er tilfeller der ansatte har fått avslutte arbeidsforholdet tidligere enn formell frist. Revisor er
kjent med at det i et konkret tilfelle ble gitt anledning til å avslutte et arbeidsforhold tidligere
enn formell frist, mot krav om å arbeide ekstra timer etter å ha tiltrådt ny stilling. Det ligger
utenfor denne rapportens rammer å gå nærmere inn på den konkrete saken.
Alle oppsigelser er skriftlige; enten pr epost eller brev. Oppsigelser skal arkivers i
personalmappa. Revisors har etterspurt og mottatt eksempler på oppsigelser. Vi finner også
ett eksempel på at oppsigelsen ikke kan dokumenteres.
Tilgjengelig statistikk viser at ved overgang til ny stilling i kommunen, registreres det ikke
oppsigelse på gammel stilling, og det registreres ikke ansettelse i ny stilling

2.4.3 Oppsigelse fra arbeidsgiver
Ikke alle ledere har erfaring med at kommunen sier opp ansatte, og kommunen forholder seg
til kravene i arbeidsmiljøloven i slike tilfeller.
Det blir gjennomført formøte og drøftingsmøte, og årsaken til oppsigelse blir drøftet med den
ansatte. Rutinen sier at dersom noen står i fare for å bli oppsagt, skal det utarbeides en
opplæringsplan. Opplæringsplanen skal ha en varighet på 6 måneder og skal følges opp
undervegs. Det skal gjennomføres 2 undervegsvurderinger. Ledere som har håndtert
oppsigelse av ansatt, peker på at arbeidsgiver kunne ha gitt tilbakemelding til den ansatte på
et tidligere tidspunkt. Tillitsvalgte er involvert i hele prosessen når arbeidsgiver sier opp ansatt.
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Revisor har sett på to ulike saker, der arbeidsgiver har sagt opp ansatt. Det ligger utenfor dette
prosjektet å vurdere oppsigelsens gyldighet og andre forhold.
I den første saken går det fram at det er gjennomført drøftelsesmøte, og det opplyses om rett
til å krev forhandlinger dersom oppsigelsen ikke oppfattes som lovlig begrunnet. Det orienteres
også om framgangsmåte ved eventuelt søksmål mot kommunen. Det er også dokumentert at
det er kalt inn til forhandlingsmøte mellom kommunen og den ansatte. Det framgår at den
ansatte også har anledning til å la seg bistå av tillitsvalgt og/eller annen representant. Det
framgår av dokumentasjon at det foreligger opplæringsplan som er gjennomgått samt signerte
referat fra oppfølgingssamtaler. Det foreligger referat fra drøftingsmøte mellom arbeidstaker
og arbeidsgiver. Det er gitt 1 ukes varsel fra innkalling er sendt og til drøftingsmøte er
berammet.
I den andre saken foreligger det dokumentasjon på innkalling til drøftingsmøte, referat fra
oppfølgingsmøte, referat fra drøftingsmøte og avklaringsmøte. Det er gitt 1 ukes varsel fra
innkalling er sendt og til drøftingsmøte er berammet.

2.5 Vurdering oppsigelser
I tilfeller der arbeidsgiver sier opp arbeidstaker, skal arbeidsgiver drøfte oppsigelser med
arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte. Det er ikke tidsfrister knyttet til dette, men det er et
krav at det skal gjennomføres et drøftingsmøte før endelig avgjørelse tas. Det er ingen
formkrav til hvordan innkalling til et slik møte skal se ut eller hvor tidlig/sent den skal sendes.
Det gjelder imidlertid et forsvarlighetskrav, som innebærer at arbeidstaker må få nødvendig tid
til å forberede seg og eventuelt skaffe tillitsvalgt eller rådgiver til å bistå i møte. Ut fra tilgjengelig
data, er det revisors vurdering at Namsskogan kommune ivaretar denne bestemmelsen
tilfredsstillende. Revisor ser også at kommunen i noen tilfeller der ansatte sier opp sin stilling,
gjennomfører samtaler med den ansatte. Dette er det ikke noe krav om, men det vil kunne
være nyttig for arbeidsgiver å være kjent med årsaken til oppsigelsen og eventuelt kunne sette
inn tiltak for å beholde arbeidstaker.
I de tilfellene der arbeidsgiver sier opp ansatte, skal årsaken til oppsigelsen drøftes. Revisor
vurderer at dette er ivaretatt tilfredsstillende.
Revisor finner at det er varierende praksis når det gjelder oppsigelsesfrister. Dette er etter
revisors vurdering uheldig.
Kravet om skriftlig oppsigelse er så langt revisor kan se tilfredsstillende ivaretatt.
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3 OVERHOLDELSE AV DRØFTINGSPLIKTEN
3.1 Problemstilling
Det er utarbeidet følgende problemstilling:
Overholder Namsskogan kommune drøftingsplikten?

3.2 Revisjonskriterier
Det er utledet følgende revisjonskriterier:
▪

Det skal gjennomføres jevnlige møter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte som:
o

gir informasjon om kommunens tjenester og økonomiske situasjon

o

gir informasjon om og drøfting av kommunens bemanningssituasjon

o

gir informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring
i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold

▪

Informasjon skal gis så tidlig som mulig

▪

Det skal foreligge dokumentasjon på saker som skal drøftes

▪

Det skal være utarbeidet turnusplan i samarbeid med tillitsvalgte

▪

Turnusplanen skal være drøftet med tillitsvalgte senest to uker før iverksettelse og den
skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.

3.3 Drøftingsplikten
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Namsskogan kommune har 4 årlige møter. Det er satt opp
møteplan, og AMU kan ha flere møter ved behov. Møteprotokoller fra møter i AMU er
tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Tillitsvalgte har i liten grad benyttet muligheten til å
melde inn saker til AMU, men rådmannen sier at revidering av reglementer har hatt høy prioritet
i 2018. Rådmannen ønsket at hovedverneombud og tillitsvalgte skulle delte i ledermøter, men
dette er ikke videreført.
I intervju kommer det fram at arbeidsgiver drøfter eksempelvis omorganiseringsprosesser med
tillitsvalgte og at tillitsvalget er involvert i personalsaker; også der det er konflikter mellom
ansatte. Videre ble skolesammenslåing diskutert med tillitsvalgte.
I kapittel 2.4.2 presenteres det data som viser at det gjennomføres drøftinger med ansatt og
ansattes representanter i forbindelse med oppsigelser.
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Revisor har også fått dokumentert drøftinger mellom avdelingsledere, rådmannen kontor- og
personalsjef knyttet til omorganisering på en enhet og endring fra enhetsleder til kommunalsjef.
Spørreundersøkelsen tyder på at ansatte får informasjon fra tillitsvalgte, arbeidsgiver, fra
møteprotokoller og fra kommunens hjemmeside om saker som håndteres i AMU.
Det er en tydelig tendens fra de som har svart (om lag 90 %) som enten mener at de ikke gis
tilstrekkelig informasjon eller ikke vet om det gis tilstrekkelig informasjon om
•

Kommunes tjenester og økonomiske situasjon

•

Kommunens bemanningssituasjon

•

Beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller
ansettelsesforhold

Det er også en tydelig tendens (91,7%) som mener at det ikke gis informasjon vedrørende
saker som drøftes i AMU til riktig tid, eller som svarer vet ikke på dette spørsmålet
Enkelte peker på en oppfatning av at ikke alle ansatte går tjenesteveg i saker mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom det gis et negativt svar, prøver man å gå omveger via
andre ledere eller også politikere. Det ble nylig (mars 2019) gjennomført et internkurs med
tema rolle og rolleforståelse. Alle tillitsvalgte, alle verneombud, hovedverneombud, rådmann,
ordfører, kommunalsjef, personalsjef og avdelingsledere deltok. Rådmannen har kalt inn alle
tillitsvalgte til møte, der det skal være en diskusjon med tillitsvalgte om hvilke fora de ønsket
og tillit mellom partene.
Møtedokumenter for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2018 er tilgjengelig på Namsskogan
kommunes hjemmeside. I 2018 er det gjennomført 5 møter. Det framgår av møteprotokoller at
det er behandlet saker vedrørende nærværsoppføling, oppdatering av lokal personalhåndbok,
godkjenning av IA-avtale,

saker vedrørende informasjonssikkerhet,

og rutiner for

avvikshåndtering. I september 2018 ble det orientert om rekruttering av sykepleiere og det ble
lagt fram forslag til ny vaktordning. Forslag til budsjett 2019 ble lagt fram i november. Videre
er saker om opplæring av tillitsvalgte og ledere med personalansvar behandlet, og det er gitt
orienteringer om Compilo og digitalisering av personalarkivet ( Documaster).
Det framgår av oversikten at møtedokumenter er sendt ut til medlemmene i forkant av møtene.
I intervju heter det at avdelingsleder og tillitsvalgte diskuterer turnus, og at Namsskogan
kommune nå skal gå over til årsturnus innenfor helse. I barnehagen er det barnehageleder,
pedagogisk leder og plasstillitsvalgt som utarbeider turnus.
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Spørreundersøkelsen tyder på at tillitsvalgte er involvert i arbeidet med turnusplan. Videre
tyder spørreundersøkelsen på at turnusplan er lett tilgjengelig for arbeidstakere.
Undersøkelsen gir imidlertid ingen klar indikasjon på at turnusplanen blir drøftet med
tillitsvalgte senest to uker før iverksettelse. Noen kommenterer at frister ikke overholdes, mens
andre sider det stadig skjer endringer i turnus. Andre igjen sider at det som oftest går flere år
mellom hver gang det blir ny turnus. Det pekes også på at det «hele tiden snakkes om ny
turnus, men vi lever i det uvisse».

3.4 Vurdering drøftingsplikten
Vi minner om at data fra spørreundersøkelsen skal brukes med forsiktighet og at lav
svarprosent i spørreundersøkelsen kan ha innvirkning også på vurderinger her.
Det framgår av kapittel 2.3 at revisor vurderer at drøftingsplikt i oppsigelsessaker er
tilfredsstillende ivaretatt.
Namsskogan kommune har jevnlig møter i AMU, og revisor vurderer at utvalget behandler
saker knyttet til kommunens tjenester og økonomiske situasjon og bemanningssituasjon. I
2018 er det ikke gjennomført store omorganiseringsprosesser som er behandlet i AMU, men
revisor ser at omorganisering innenfor enkelte enheter er drøftet.
Informasjon skal gis så tidlig som mulig. Revisor ser at det kan være svakheter knyttet til dette.
Det foreligger dokumentasjon på saker som behandles i AMU (2018), og det er også
dokumentasjon i saker knyttet til drøftingsplikt i oppsigelsessaker.
Det er revisors vurdering at tillitsvalgte er involvert i arbeidet med turnusplan, og at denne er
lett tilgjengelig for ansatte. Det er imidlertid ikke mulig for revisor å slå fast om turnusplanen er
drøftet innenfor tidsfristen på 2 uker før iverksettelse.
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HØRING
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmann i Namsskogan kommune 24.april 2019.
Revisor mottok høringssvar 02. mai 2019, og høringssvaret er vedlagt rapporten. Revisor har
korrigert faktafeil i tråd med tilbakemeldingene fra rådmann. Korrigeringene har ikke ført til
endringer i revisors vurderinger og/eller konklusjoner.
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4 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER
4.1 Konklusjon
I denne rapporten har revisor belyst følgende problemstillinger:
•

Overholdes relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og kommunes egne
reglementer når det gjelder ansettelser, oppsigelser og arbeidstid? Revisor har søkt å
legge særlig vekt på håndtering ansettelser og oppsigelser, arbeidstidsbestemmelser,
at det foreligger arbeidsavtaler og at det foreligger lønnsavtaler.

•

Overholder Namsskogan kommune drøftingsplikten?

Revisor konkluderer med at Namsskogan kommune har noen svakheter knyttet til
dokumentasjon når det gjelder overholdelse av relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og
kommunens egne reglementer for ansettelser og oppsigelser. Det er svakheter knyttet til
dokumentasjon av vurderinger som gjøres i ansettelsesprosessen, og systemet for å sikre at
fortrinnsrett ivaretas kan være sårbart. Videre er det en svakhet at ikke alle personalmapper
inneholder arbeidsavtaler, taushetserklæring og

databrukeravtale, og

at ikke alle

arbeidsavtaler er fullstendig utfylt. Det er positivt at personalmapper blir samlet på et sted, og
dette vil gi trygghet for at det opprettes personalmapper for alle ansatte.
Revisor har ikke mulighet til å gi en tydelig konklusjon når det gjelder arbeidstid.
I tilfeller der arbeidsgiver sier opp arbeidstaker, skal arbeidsgiver drøfte oppsigelser og årsak
til oppsigelse med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte. Revisor konkluderer ut fra
tilgjengelig dokumentasjon at dette ivaretas tilfredsstillende. Revisor ser at det er ulik praksis
knyttet til oppsigelsesfrister.
Revisor konkluderer med at drøftingsplikt ivaretas når det gjelder turnusplan og at AMU
behandler

saker

knyttet

til

kommunens

tjenester

og

økonomiske

situasjon

og

bemanningssituasjon
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4.2 Anbefalinger
På bakgrunn av våre vurderinger og konklusjoner vil vi anbefale følgende:
•

Namsskogan kommune bør ivareta eget dokumentasjonskrav i ansettelsessaker.

•

Namsskogan kommune bør i forbindelse med opprettelse av elektroniske
personalmapper påse at alle personalmapper er oppdaterte i forhold til innhold.

•

Namsskogan kommune bør påse at alle ansatte har arbeidsavtaler og at disse er
fullstendige
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KILDER
Sivilombudsmannen sak 2016/2418
Rutine for ansettelse Namsskogan kommune (06.02.2018)
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven)
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VEDLEGG 1 – 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:
▪

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, og stillingsvern mv ( arbeidsmiljøloven) Lov 2005-0617-62

▪

Namsskogan kommune: Rutiner ansettelse av 06.februar 2018

▪

Namsskogan kommune: Lønnspolitisk handlingsplan

▪

Sivilombudsmannen: Årsmelding 2014

Ansettelser
Sivilombudsmannen har i flere uttalelser påpekt at den klare hovedregelen er at ledige stillinger
i kommuner skal lyses ut eksternt, se ombudsmannens årsmelding for 2008 s. 91 (SOMB2008-20), for 2009 side 145 (SOMB-2009-31) og SOM-2014-108.
Sivilombudsmannen uttalte i sak 2016/2418 følgende:
«Hovedregelen om ekstern utlysing av offentlige stillinger bygger på det ulovfestede
kvalifikasjonsprinsippet. Prinsippet forutsetter at offentlige stillinger blir kunngjort på en slik
måte at det blir allment kjent at stillingen er ledig, slik at aktuelle kandidater får en oppfordring
til å søke eller melde sin interesse. Utlysingen skal bidra til at tilsettingssaken blir så godt
opplyst som mulig, for å sikre at den som samlet sett er best kvalifisert kan bli tilsatt. Også
likhetshensyn tilsier at forvaltningen skal gi alle interesserte kandidater de samme muligheter
til å konkurrere om stillingen. Utlysningen skal også gjøre vilkårene som skal være
bestemmende ved tilsettingen kjent. Manglende utlysing vil lett kunne skape mistanke om at
det kan ligge usaklige hensyn til grunn for å tilby stillingen til en bestemt person. Dette gjør seg
særlig gjeldende ved ledende og ettertraktede stillinger.»
Det framgår av Rutine for ansettelse Namsskogan kommune (06.02.2018) at utlysing av stilling
skal drøftes og protokolleres. Videre heter det at utvelgelse av kandidater skal drøftes, og at
det skal gjennomføres beslutningsmøte. I henhold til rutinen er det personalansvarlig som
avgjør hvem som ansettes. Rutinen har også bestemmelser om at det skal foreligge
underskrevet arbeidsavtale.
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Rutinen har videre bestemmelser om innholdet i personalmapper. Personalmappe skal
inneholde kopi av utlysing/annonse, søknad på stillingen, dokumenterte attester/vitnemål,
underskrevet arbeidsavtale, taushetserklæring, etiske retningslinjer samt databrukeravtale.
Arbeidsmiljølovens kapittel 14 har bestemmelser om ansettelse mv. Det framgår av § 14-1 at
det er arbeidsgivers ansvar å informere arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere, om
ledige stillinger i virksomheten. § 14-2 slår fast at arbeidstakere som er sagt opp på grunn av
virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det
gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.
Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle
arbeidsforhold, og det er arbeidsgiver som har ansvar for å utforme en slik avtale. En
arbeidsavtale skal i følge § 14-6 inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i
arbeidsforholdet. Bestemmelsen er et minimumskrav til innholdet i den skriftlige
arbeidsavtalen, og nevner blant annet:
•

Partenes identitet

•

Arbeidsplassen

•

En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori

•

Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse

•

Eventuelt forventet varighet

•

Eventuelle prøvetidsbestemmelser

•

Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger

•

Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse

•

Lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid

•

Lengde av pauser

•

Avtale om særlige arbeidstidsordninger

•

Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Det følger av § 14-9 at arbeidstaker skal ansettes fast, og at midlertidig ansettelse likevel kan
inngås i gitte tilfeller eksempelvis når arbeidet er av midlertidig karakter, eller er et vikariat.
Av kommunens lønnspolitiske handlingsplan følger det at Namsskogan kommune er forpliktet
til å følge de sentrale lønnsoppgjørene og de avtaler som regulerer disse. Dette skjer gjennom
HTA8. Det gjeldende stillingsregulativ er minstelønnssystem. De lokale partene kan forhandle
fram høyere lønn enn minstelønn, men ikke lavere.

8

HTA: Hovedtariffavtalen
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På bakgrunn av ovenstående har vi utledede revisjonskriterier:
▪

Ledige stillinger skal som hovedregel lyses ut eksternt

▪

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten

▪

Utlysing av stilling og utvelgelse av kandidater skal drøftes i møte, og det skal foreligge
protokoll fra møtene

▪

Det skal gjennomføres beslutningsmøte

▪

Vedtak om ansettelse skal fattes av bemyndiget person

▪

Arbeidstakers fortrinnsrett skal ivaretas

▪

Det skal opprettes personalmappe som skal inneholde:
o

Kopi av utlysing/annonse

o

Søknad på stillingen

o

Underskrevet arbeidsavtale

o

Underskrevet taushetserklæring

o

Underskrevet etiske retningslinjer

o

Underskrevet databrukeravtale

▪

Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes i fast stilling

▪

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i
arbeidsforholdet i hht arbeidsmiljølovens § 14-6

Arbeidstid
Arbeidsmiljølovens kapittel 10 har bestemmelser om arbeidstid. Begrepet arbeidstid
defineres som den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, og
arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller
psykiske belastninger. Det følger av § 10-3 at dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider
på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den
enkelte arbeidstaker skal arbeide. Det heter også at arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig
for arbeidstakerne.
Videre følger det av § 10-4 nr 1 at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige ni timer i
løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. § 10-6 nr 1 slår fast at arbeid ut over avtalt
arbeidstid ikke må gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for
det. Samme paragraf har også bestemmelser for hvor mye overtidsarbeid som kan
gjennomføres i løpet av en uke, et måned (sammenhengende) og et år.
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På bakgrunn av ovenstående har vi utledet følgende revisjonskriterier:
▪

Det skal være utarbeidet turnusplan i samarbeid med tillitsvalgte

▪

Turnusplanen skal være drøftet med tillitsvalgte senest to uker før iverksettelse og den
skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne

▪

Arbeidstiden skal ikke overstige ni timer i løpet av et døgn og 40 timer i løpet av en uke

▪

Overtid skal ikke brukes uten at det er særlig og tidsbegrenset behov for det

Oppsigelser
Opphør av arbeidsforhold er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 15. Lovens § 15-1 slår fast
at før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk
mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker
selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere
ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.
§ 15-3 definerer oppsigelsesfrister. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale,
gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned. For arbeidstakere som har vært ansatt i
minst fem år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelsen gis, gjelder en gjensidig
oppsigelsesfrist på minst to måneder, og dersom arbeidstaker har vært ansatt i minst 10 år
sammenhengende i samme virksomhet er den gjensidige fristen minst tre måneder.
§ 15-4 slår fast at oppsigelse skal skje skriftlig, og oppsigelse fra arbeidsgiver skal leveres
personlig eller sendes i rekomandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse.
På bakgrunn av ovenstående har vi utledet følgende revisjonskriterier:
▪

Arbeidsgiver skal drøfte oppsigelser med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte

▪

Årsak til oppsigelse skal drøftes

▪

Gjensidig oppsigelsesfrist er enten en måned, minst to måneder eller minst tre måneder
avhengig av hvor lenge arbeidstaker har vært ansatt i virksomheten

▪

Oppsigelse skal skje skriftlig

Drøfting
Drøftingsplikten følger av arbeidsmiljlovens § 8-1, hvor det heter at i virksomheter som
sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av
betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte.
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Plikten til informasjon og drøfting etter § 8-1 omfatter informasjon

om dem aktuelle og

forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon,

informasjon om

og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i virksomheten, inkl evt
innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse,

og informasjon og

drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller
ansettelsesforhold. Informasjon skal skje på et passende tidspunkt og/eller tidlig som mulig.
Videre heter det at Info skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken,
foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting.

På bakgrunn av ovenstående har vi utledet følgende revisjonskriterier:
▪

Det skal gjennomføres jevnlige møter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte som:
o

gir informasjon om kommunens tjenester og økonomiske situasjon

o

gir informasjon om og drøfting av kommunens bemanningssituasjon

o

gir informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring
i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold

▪

Informasjon skal gis så tidlig som mulig

▪

Det skal foreligge dokumentasjon på saker som skal drøftes
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VEDLEGG 2 – HØRINGSSVAR
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VEDLEGG 3 – FULLSTENDIG ORGANISASJONSKART
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