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Alle har rett til å overvære møtene
Kommunal Rapport 06.11 2019

POLITIKERSKOLEN 2019. Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske
organer. Arbeidsmøter om budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.
Saker skal behandles i møter og de skal være åpne for innbyggerne. Politikere og
administrasjon kan ikke stikke seg vekk for å forberede neste års budsjett.
– Vi skal følge loven. Selvfølgelig skal vi det, sier nyvalgt ordfører Marit Hougsrud (Sp) i SørAurdal.
Kommunen har gjentatte ganger de siste årene fått en påminnelse fra Fylkesmannen om at
den må følge kommunelovens regler, som skal sikre innbyggerne innsyn i politiske
beslutningsprosesser.
Bare to uker etter at Hougsrud ble ordfører, må hun svare på hvorfor innbyggerne ikke ble
informert om budsjettmøtet 28. oktober.
– Det var et arbeidsmøte rådmannen skulle ha med sine ansatte. Jeg informerte
kommunestyrets medlemmer om dette, slik at de som måtte ha interesse av å overvære
møtet, kunne komme. Spesielt for de nye kommunestyrerepresentantene er det fint å få
innblikk i prosessene rundt budsjettarbeidet, forklarer hun.
14 av 19 representanter møtte opp. Det gjorde også en journalist fra avisa Valdres, som ble
henvist til publikumsplass på galleriet. Han sørget likevel for at innbyggerne fikk vite at
rådmann Haakon Boie Ludvigsen i møtet tok til orde for å legge ned en barneskole og
ungdomstrinnet ved en annen skole. Og at flere politikere reagerte sterkt på dette.
Møtet ble avholdt uten offentlig innkalling, saksliste og møtebok, slik kommuneloven krever.
Hougsrud mener møtet faller utenfor loven.
– Vi hadde ingen saker til behandling. Det var et arbeidsmøte rådmannen hadde invitert til.
– Både Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Kommunaldepartementet har slått fast at
møter mellom administrasjon og folkevalgte om budsjettet er møter etter kommuneloven og
skal følge dennes møteregler?
– Det kjenner ikke jeg til. Jeg har bare vært ordfører i 14 dager. Men vi skal selvsagt følge
loven.
Få unntak fra regelen om åpne møter
Grunnlovens § 100 femte ledd er klar: “Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes
dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov
fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende
grunner.”
Også kommunelovens § 31 slår fast at “Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte
organer”. Den gir samtidig en uttømmende liste over når det skal eller kan gjøres unntak fra
regelen om møteoffentlighet. Det finnes ingen unntakshjemmel for budsjettmøter.
Men det holder ikke å holde dørene åpne. Innbyggerne må også ha blitt informert i rimelig tid
om at det skal avholdes møte, og hvilke saker som skal tas opp. Har de ikke anledning til å
komme, skal de i alle fall kunne slå opp i møteboka i etterhånd for å se hva som skjedde.
Derfor stiller kommuneloven både krav til kunngjøring, innkalling, saksliste og møtebok.

Kommunelovens regler gjelder ikke bare ordinære møter i kommunestyre, formannskap eller
andre politiske organer. Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn
under kommuneloven. Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke
spørsmål de folkevalgte drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i
en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.
Her konkluderte det med at et formøte om budsjett i forkant av ordinært kommunestyremøte i
Tysfjord i 2008, var et møte etter kommuneloven, selv om også eksterne deltok og møtet ble
ledet av andre enn ordfører.
En av fire brøt loven i fjor
Sivilombudsmannen har i flere kjennelser kritisert kommuner for å ha avholdt
budsjettseminarer med administrasjonen uten å følge saksbehandlingsreglene for folkevalgte
organer.
Likevel:
I desember i fjor avslørte Kommunal Rapport at omfanget av slike hemmelige budsjettmøter
er stort. Hele 27 av 100 undersøkte kommuner – altså en av fire – hadde avholdt hemmelige
budsjettmøter for administrasjon og folkevalgte i perioden september – november 2018.
Møtene hadde ulike navn, som “budsjettdugnad”, “økonomiseminar” og “dialogkonferanser”,
men hadde til formål å bearbeide tallgrunnlaget og gi og få innspill til den videre
budsjettprosessen. Innbyggerne fikk ikke kjennskap til møtene, som ble avholdt uten offentlig
innkalling, saksliste og protokoll.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener det må skyldes at kommunene har mangelfull
kunnskap om kommunelovens bestemmelser og bakgrunnen for dem. Han forsøker å bøte
på dette i en kronikk i Kommunal Rapport 23. mars i år. Her slår han fast følgende:
• Hovedregelen er at folkevalgte organer behandler og avgjør saker i formelle møter. Det
skal ikke holdes uformelle, lukkede sammenkomster der det foregår reell
saksbehandling. Dette gjelder saksforberedelse, saksbehandling og fatting av vedtak.
• Retten til å overvære slike møter er nedfelt i Grunnloven og kommuneloven.
• De folkevalgte er valgt til å representere innbyggerne, og all saksbehandling foregår på
vegne av dem. Åpenhet gjør det mulig for innbyggerne å kunne holde representantene
ansvarlig for de beslutningene som tas. Prinsippet om møteoffentlighet er derfor sentralt
for et sterkt folkestyre.
• Denne kontrollmuligheten kan også forebygge at avgjørelser tas på feil grunnlag. Ved
dette styrkes også innbyggernes tillit til de folkevalgte organer og deres avgjørelser.
– Budsjettet er én av de viktigste sakene de folkevalgte tar stilling til i løpet av året. Det er
derfor helt essensielt at innbyggerne kan holde seg orientert om den politiske prosessen og
ha mulighet til å holde representantene ansvarlig, framholdt Sivilombudsmannen.
Gjentatte pålegg fra Fylkesmannen
Sør-Aurdal gikk fri for kritikk i Kommunal Rapports undersøkelse av budsjettmøtene i fjor
høst. Deres hemmelige budsjettmøte ble nemlig avholdt allerede i august – for tidlig til å bli
fanget opp i undersøkelsen. Men 30. oktober i fjor – ganske nøyaktig ett år før årets
hemmelige budsjettmøte – fikk kommunen skriftlig beskjed fra Fylkesmannen om at den må
følge kommunelovens møteregler.
Som det framgår av oversikten nedenfor, er det ikke første gang at Sør-Aurdal kommune har
fått kritikk for manglende møteoffentlighet. Spørsmålet er om det blir siste gang.
11. mai 2017: “Fylkesmannen forutsetter at kommunen vil endre praksis og overholde
reglene framover”, skriver Fylkesmannen i brev til Sør-Aurdal kommune. Bakgrunnen er at

formannskapet i perioden desember 2016 – mars 2017 har avholdt fire hemmelige møter om
daværende rådmanns arbeidsforhold. Heller ikke kommunestyremøtet 7. mars, der han ble
sagt opp, ble innkalt på lovlig måte.
26. oktober 2017: Ordfører Kåre Helland (Sp) varsler i innkallingen at han vil foreslå at
budsjettmøtet holdes bak lukkede dører. Til pressen begrunnet han dette med at de skulle
drøfte budsjettet i detalj – helt ned på personnivå. Å lukke et budsjettmøte er det ikke adgang
til, fastslo både Fylkesmannen og to eksperter på kommunalrett overfor Kommunal Rapport.
Siste del av møtet ble likevel lukket.
23. august 2018: Kommunestyre og administrasjon avholder “dialogmøte” om budsjettet på
en dato oppført i kommunestyrets møteplan. Innkallingen ble offentliggjort to dager før møtet,
etter at lokalpressen hadde etterlyst den. Møtet er fortsatt ikke protokollert. Kommunen
nektet også å gi lokalavisa Hedalen innsyn i notater fra møtet. Rådmann Haakon Boie
Ludvigsen framholder at det ikke var noe kommunestyremøte, fordi det var han som innkalte
til og ledet møtet.
3. september 2018: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt slår overfor Kommunal Rapport fast at
dialogmøtet var en del av kommunens saksbehandling og skulle fulgt kommunelovens
regler. Han påpeker samtidig at rådmannen ikke har kompetanse til å lede møter i politisk
organ. Han advarer mot å gjøre skillet mellom ordfører og rådmann utydelig.
30. oktober 2018: Fylkesmannen pålegger kommunen å offentliggjøre notater og føre
møtebok fra møtet 23. august. Kommunen får på ny skriftlig beskjed om å følge
kommunelovens regler for møter i politiske organ. Fylkesmannen viser spesielt til
kommunelovens §§ 30 og 31, som blant annet slår fast at alle har rett til å overvære møter i
politisk organ, og at det skal føres møtebok.
13. juni 2019: Administrasjon og politikere i Sør-Aurdal avholder seminar i forkant av
kommunestyremøte. At temaet for seminaret var kommunens økonomiske utfordringer,
framgår verken av innkalling, saksliste eller møtebok.
Det ble stilt spørsmål ved innkallingen i det etterfølgende kommunestyremøte. Ordfører viste
til at møtet i hovedsak var en orientering fra rådmannen og at det ikke ble fattet vedtak.
Rådmannen viste til at det var frivillig å delta.
– Det blir omtrent som når naboen inviterer på grillfest. Enten kommer du, eller så kommer
du ikke, sa rådmann Boie Ludvigsen.
28. oktober 2019: Administrasjon og politikere avholder arbeidsmøte om budsjettet, uten
offentlig innkalling, saksliste eller møtebok.
Fylkesmannen: – Vi vil følge med
Kommunal Rapport har spurt Fylkesmannen om arbeidsmøtet om budsjett 28. oktober var et
møte etter kommuneloven, og dermed skulle vært innkalt og protokollert i henhold til denne.
Vi har fått følgende svar fra seniorrådgiver Katrine Tømmerdal Nordby:
– Vi kan ikke svare konkret på ditt spørsmål, da vi ikke har noen flere opplysninger enn det
du har gitt i dine e-poster. Vi har ikke fått noen konkret klage. Vi vil på bakgrunn av de
opplysningene du kommer med henvende oss til kommunen, vise til tidligere
korrespondanse om dette og minne om regelverket. Utover det gjør vi ikke noe i denne
omgang, men vi vil følge med på hvordan kommunen forholder seg til kommuneloven på
dette området.

– Urettferdig
Tidligere ordfører Kåre Helland (Sp) har vært – og er fortsatt – uenig i Kommunal Rapports
framstilling av kommunens møtepraksis.
– Når det ikke fattes noe vedtak, kommer ikke kommunelovens § 30 om møtebok til
anvendelse. Vi har ikke gjort dette annerledes enn andre kommuner. Jeg synes omtalen vi
har fått i Kommunal Rapport er urettferdig. Du, Kommunal Rapport og avisa Valdres er
hovedårsaken til at jeg ikke ville fortsette i politikken, sier han til Kommunal Rapport.
Ordfører Marit Haugsrud har ingen kommentarer ut over dem som er gitt fra kommunens
side i forbindelse med de ulike møtene.
Dette må du vite om møteoffentlighet
• Alle møter i folkevalgte organer skal annonseres på forhånd.
• Innkallingen er som hovedregel offentlig.
• Innkallingen skal inneholde en saksliste.
• Møtene skal som hovedregel være åpne for alle.
• Dette er unntakene:
o Dørene skal lukkes ved behandling av personalsaker eller når det
foreligger lovbestemt taushetsplikt.
o Dørene kan lukkes av hensyn til personvern eller tunge offentlige interesser.
• Før møtet lukkes, må organet gjøre eget vedtak om dette. Vedtaket og lovhjemmel for
lukking må framgå av møteboka.
• Saksframlegg (med vedlegg) til folkevalgt organ er offentlige. Eventuelle taushetsbelagte
opplysninger etter forvaltningslovens § 13 skal sladdes.
• Saksbehandlingsreglene for møter i politiske organer er beskrevet i kommunelovens
kapittel 6.

Hva er et møte etter kommuneloven?
• Møte i kommunestyre, formannskap og andre folkevalgte og kommunale organer
opprettet etter kommuneloven.
• Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn under kommuneloven.
Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke spørsmål de folkevalgte
drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.
• KMD viser til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 1667/2008:
• «En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte når det er fastsatt på forhånd at
medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte,
treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det etter lov eller
forskrift har som oppgave å behandle.»
• KMD slår fast at et formøte om økonomi og budsjett før ordinært kommunestyremøte i
Tysfjord var et møte etter kommuneloven, selv om eksterne deltok og ordfører ikke ledet
møtet.
• Gruppemøter i det enkelte parti og forhandlingsmøter mellom representanter for ulike
partigrupper faller utenfor kommuneloven.
• Møter der representanter for alle partier deltar, befinner seg i en gråsone. Jussprofessor
Jan Fridthjof Bernt trekker et skille mellom politiske forhandlinger – som faller utenfor
loven – og møter som inngår i kommunens saksbehandling.

Etikken må forankres i politikken
Kommunal Rapport 20.11.2019

Vi oppfordrer nye kommunestyrer og fylkesting til tidlig i perioden å sette temaene etikk og
antikorrupsjon på dagsordenen, og forankre etikkarbeidet gjennom politiske vedtak, sier
Tora Aasland, leder i Kommunesektorens etikkutvalg
Åpenhet er kanskje det viktigste tillitsskapende virkemiddelet.
Over 10.000 folkevalgte har nå fått tillit etter høstens valg. De er valgt inn i 356 nye
kommunestyrer og elleve fylkesting, mange i nye, sammenslåtte kommuner eller
fylkeskommuner. De har fått et stort og viktig ansvar – som myndighetsutøvere, som
leverandører av viktige velferdstjenester, som arbeidsgivere og som ombud for befolkningen.
Da trengs gode retningslinjer, trygghet og god kontroll.
Et nytt kommunestyre eller fylkesting åpner for muligheter, både til å drøfte viktige saker på
nye måter og til å lære av tidligere erfaringer. Målet må være å bli enda bedre i en
tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard, slik det står i
kommunelovens formålsparagraf. Ikke minst derfor må arbeidet med etikk og antikorrupsjon
være et viktig tema med tydelig politisk forankring.
Vi vet at presset på kommunale ledere er stort. I en undersøkelse KS fikk gjennomført blant
kommunene i 2017, svarte fire av ti enhetsledere at de kjenner til at ansatte eller folkevalgte
har opplevd situasjoner med press om favorisering.
Andre situasjoner de kjenner til, er press er knyttet til omgåelse av regelverk og for nært
samarbeid med private aktører. Tre av ti svarer at de selv har vært utsatt for press om å
favorisere. I samme undersøkelse framkommer det at areal-, plan- og byggesaker er mest
utsatt for press, og at mellomledere er særlig utsatt.
Ved konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting høsten 2019 trer ny kommunelov i
kraft. I denne ligger flere nye bestemmelser om egenkontrollen som angår kommunens etikkog antikorrupsjonsarbeid. Egenkontrollen må være god både for å redusere risikoen for
misligheter og for å styrke den nødvendige tilliten til kommunen. Også i arbeidsmiljølovens
bestemmelser om varsling skjer det endringer hvor målet er å gjøre varslingsprosessene
tydeligere og bedre – ikke minst for varslerne.
KS har utviklet flere verktøy som kommunene kan ta i bruk i arbeidet med etikk og
antikorrupsjon, blant annet helhetlige program, rammeverk og veiledere. Det er også laget en
eksempelsamling som kan være et nyttig hjelpemiddel i kommunenes arbeid med åpenhet
og tillit i arbeidet med å unngå uetisk atferd og korrupsjon. KS’ folkevalgtprogram som tilbys
alle kommunestyrer og fylkesting fra høsten 2019, har både et kjerneprogram og
skreddersydde dager. Her kan etikk velges som et særskilt tema.
Kommunesektorens etikkutvalg er oppnevnt av KS’ hovedstyre. Vi oppfordrer nye
kommunestyrer og fylkesting til tidlig i perioden å sette temaene etikk og antikorrupsjon på
dagsordenen, og forankre etikkarbeidet gjennom politiske vedtak. Det innebærer blant annet
å ha et oppdatert verdigrunnlag, et etisk regelverk både for ansatte og folkevalgte, bidra til at
det gjennomføres risikoanalyser for å avdekke sårbarhet, ha gode varslingsrutiner og god
praksis rundt vurdering av habilitet.
Åpenhet er kanskje det viktigste tillitsskapende virkemiddelet. Det betyr at omverden får
innsyn i hvordan kommunen drives og hvordan beslutninger tas.

Vi oppfordrer ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner til å henvende seg til
etikkutvalget ved behov for råd og innspill i dette arbeidet. Etikkutvalget selv arrangerer
jevnlige møter i kommuner og fylker med politiske og administrative ledere. I desember går
turen til Kristiansand for å møte kommunene på Agder. Til våren går turen til Viken, og
deretter til Trøndelag.
Vi håper på engasjement og gode debatter. Bli med i arbeidet for tillitsskapende kommuner
og fylkeskommuner!

Forskning: Store forskjeller i barnevernets arbeid og
vurderinger
Kommunal Rapport 14.11.2019

Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og
internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
Bufdir-direktør Mari Trommald mener forskningen gir detaljkunnskap om hva barnevernet
trenger for å være sikrere på å gjøre gode vurderinger og ta veloverveide beslutninger.
To nye forskningsrapporter viser at det er store forskjeller i hvordan barnevernet vurderer
bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser.
– Funnene beskriver praksis som kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot
norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier Mari Trommald, direktør i Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i en pressemelding.
Norsk barnevern har blant annet måtte tåle kritikk i flere barnevernssaker fra Den europeiske
menneskerettsdomstol (EMD).
Det har aldri tidligere vært gjennomført en så dyptpløyende gjennomgang av den kommunale
saksbehandlingen, ifølge Bufdir.
Mangler planer
I alt 1.365 bekymringsmeldinger og 1.123 undersøkelsessaker fra 16 barnevernstjenester er
undersøkt.
Dette er noen av funnene:
• Det varierer fra kommune til kommune hvor mange bekymringsmeldinger
barnevernstjenesten undersøker nærmere. Noen henlegger mange, andre nesten ingen.
Rapportene viser også at det finnes lite dokumentasjon på hvilke akuttvurderinger
barnevernet har gjort den første uken etter at meldingen kom inn.
• Halvparten av sakene barnevernet velger å undersøke, mangler en plan for
undersøkelsen. Der det er laget planer, er de ofte generelle og ikke tilpasset den
konkrete saken.
• I flere av sakene som gjelder mulig vold, griper barnevernet til metoder der barn og
foreldre snakkes med hver for seg samme dag, og på svært kort varsel. I disse sakene er
det spesielt viktig at barnevernet vurderer grundig hvordan det er hensiktsmessig å gå
fram. En start med aksjons- og etterforskningspreg kan gjøre det vanskelig å etablere tillit
og samarbeid om senere veiledning og hjelpetiltak i familien.
• Rapportene viser at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i
bekymringsmeldingene om mulig vold. Det betyr at familier med innvandrerbakgrunn
oftere enn andre møter et aksjons- og etterforskningsorientert barnevern. Forskerne
peker på at dette kan være med på å forklare skepsis og manglende tillit til barnevernet i
innvandrermiljøer.
• I en tredel av sakene der det er meldt om bekymring for at barnet har vært utsatt for
fysisk vold, seksuelle overgrep eller er vitne til vold i nær familie, omtales ikke
konklusjonen på dette i den endelige undersøkelsesrapporten. Når slik dokumentasjon
mangler, kan det føre til at viktig informasjon er borte dersom det kommer inn ny melding
om samme barn.
• Barnevernet har stor oppmerksomhet rettet mot kontakten og samspillet foreldre har med
barna sine. Forskerne stiller spørsmål ved om det sterke fokuset på foreldre og deres
ferdigheter innebærer at barnas utfordringer og vansker ikke fanges godt nok opp.

Treffsikre tiltak
Bufdir-direktøren mener funnene i rapporten peker på at konkret praksis som bør endres.
– Vi vil ta opp problemstillingene i møter med fylkesmennene og de kommunale
barnevernstjenestene, og vi kommer til å gjøre endringer i veiledere og vurdere behov for
nye veiledere, sier Trommald.
Formålet med prosjektet er å få dybdekunnskap om dagens praksis og kunne utarbeide god
støtte til kommunal saksbehandling.
– Kunnskapen vi har fått nå, gjør at vi kan være mer treffsikre på tiltakene. Undersøkelsene
viser at vår tunge satsing på kompetanse og på å forbedre saksbehandlingen er en
nødvendig og riktig vei å gå, sier Trommald.

Må de nye kommunestyrene delegere myndighet til IKS-er?
Kommunal Rapport 11.11 2019

Det er kommunelovens § 5–4 som regulerer kommunestyrets adgang til å delegere
vedtaksmyndighet.
I kommuneloven § 5-14 er det fastsatt at kommunestyret skal selv vedta et reglement for
hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres, innen 31. desember året etter at
kommunestyret ble konstituert, skriver Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: I selskapsavtalen for flere interkommunale selskaper delegeres kommunens
myndighet etter lov til representantskapet. Kan myndighet delegeres ved selskapsavtalen,
eller må delegasjonen besluttes av kommunestyret for hver valgperiode?
SVAR: Delegering til interkommunale selskaper reguleres nå av kommuneloven § 5-4, som
gir regler om kommunestyrets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre
rettssubjekter.
I kommuneloven § 5–14 er det fastsatt at kommunestyret skal selv vedta et reglement for
hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres, innen 31. desember året etter at
kommunestyret ble konstituert. Men det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak
om delegering og innstillingsrett gjelder uansett inntil et nytt reglement er vedtatt. Det
interkommunale selskapet beholder altså den vedtaksmyndighet det er tildelt av
kommunestyret inntil kommunestyret måtte vedta noe annet.
SPØRSMÅL: Kan man delegere myndighet etter lov (ex. forurensningslov, brannvernlov) til
et representantskap? Bør ikke den myndigheten delegeres til selskapet?
SVAR: Det fremgår av bestemmelsen om delegering i § 5–4 ut av kommunen, at dette kan
man gjøre til «andre rettssubjekter». Delegering må altså skje til det interkommunale
selskapet som sådant, ikke til noe spesielt organ i dette.
SPØRSMÅL: Kan representantskapet være klageorgan for vedtak truffet av selskapet
(personalvedtak og ordinære enkeltvedtak)?
SVAR: I forbindelse med vedtakelsen av kommuneloven 2018 fikk forvaltningsloven § 28 en
ny bestemmelse i andre avsnitt andre setning, som trådte i kraft 1. november. Bestemmelsen
lyder:
«For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført
myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere
særskilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet.»
Dette betyr at man nå etablerer en intern klageordning for blant annet interkommunale
selskaper, etter mønster av den som gjelder for kommunene selv. Forutsetningen for en slik
intern klagebehandling, er at vedtaket som påklages, er truffet av et annet organ enn det
øverste i rettssubjektet, altså her representantskapet i det interkommunale selskapet.
Samtidig er tredje setning i forvaltningslovens § 28 andre avsnitt justert, slik at hvis
representantskapet selv har truffet vedtaket, er departementet klageinstans, på samme måte
som der kommunestyret har truffet det aktuelle enkeltvedtaket.
TILLEGG:
Etter sin ordlyd synes denne bestemmelsen å gjelde også der kommunen har delegert
myndighet til å treffe enkeltvedtak til et privat rettssubjekt, f.eks. et aksjeselskap eller en
privat stiftelse. Slik delegering er det nå, etter kommuneloven § 5-4, adgang til også når det
er tale om lovbestemte oppgaver «så langt lovgivningen åpner for det», noe som må
avgjøres ut fra en tolkning av den enkelte lovbestemmelsen.

Det kan synes som om departementet ikke var oppmerksom på denne problemstillingen ved
utformingen av forslaget om endring av forvaltningslovens § 28 andre avsnitt, men det er
vanskelig å tro meningen skulle være at private aktører som er tildelt slike
avgjørelsesmyndighet, f.eks. ved opptak til barnehage eller tildeling av plass på institusjon,
skal kunne avgjøre klager etter forvaltningsloven på vedtak de selv har truffet. De beste
grunner taler for at vi legger avgjørende vekt på den sammenhengen denne nye regelen i §
28 andre avsnitt går inn, tolker denne slik at den bare omfatter delegering til fullt ut offentlige
rettssubjekter.
§ 28 andre avsnitt er en særlig unntaksregel, for kommuner og fylkeskommuner, fra det
generelle prinsippet i bestemmelsens første avsnitt om at klage skal avgjøres av et
overordnet forvaltningsorgan, og ikke innen samme organ som traff vedtaket. I stedet har
man etablert et eget system for intern klagebehandling, med særlige regler som skal sikre en
uavhengig og politisk ansvarlig prøving av vedtak som påklages. Dette er gjort for å unngå at
statlige organer – i praksis fylkesmann eller departement – skal overprøve den kommunale
eller fylkeskommunale skjønnsutøvingen, med andre ord for å skjerme det kommunale
selvstyret.
Dette er ikke en problemstilling ved delegering til private aktører. Nå er spørsmålet om et
offentlig organ som har delegert avgjørelsesmyndighet i saker om enkeltvedtak til privat
organ, skal kunne overprøve hvordan dette utøver den myndighet det er tildelt ved
delegeringsvedtaket. Hvis kommunen eller fylkeskommunen ikke er klageinstans, vil et slikt
delegeringsvedtak i realiteten være en overdragelse av myndighet til den private aktøren,
med den virkning at den borger vedtaket gjelder, fratas den rettssikkerhetsgarantien som
ligger i forvaltningslovens generelle regler om en uavhengig vurdering av klagen ved et
overordnet offentlig organ. Jeg mener derfor at vi må holde fast ved at klage over vedtak
som er truffet av et slikt privat rettssubjekt, skal avgjøres av det delegerende organ, altså
vedkommende kommune, og behandles på samme måte som klager truffet av kommunens
egne organer, altså normalt av kommunens klagenemnd.

Professor betegner KS-advokatens vurdering som
«hinsides faglig fornuft»
Kommunal Rapport 25.11.2019

KS-advokat Geir S. Winters har gitt Eidskog kommune juridiske råd i varslersaken, og
kommunen har vedtatt å følge rådene. To jussprofessorer mener advokaten er på villspor.
Jussprofessor Erik Boe mener KS-advokat Geir Winters gir Eidskog kommune faglige råd
som er uriktige. Jussprofessor Jan Fridhtjof Bernt mener også at Winters tar feil.
– Det er underlig og trist å se protest mot statens lovlighetskontroll holdt i så aggressiv tone,
og med så krigersk utfall, endog med å anbefale mulig søksmål mot staten, som i KSadvokat Winters notat til Eidskog kommunestyre, sier professor emeritus i offentlig rett ved
Universitetet i Oslo, Erik Magnus Boe.
Forunderlige standpunkter
I midten av oktober opphevet Fylkesmannen et vedtak kommunestyret i Eidskog tidligere
har fattet i forbindelse med varslingssaken. Fylkesmannen konkluderte nemlig med at
rådmannen er inhabil i saken, og dermed er vedtaket ugyldig.
I et notat til kommunestyret i Eidskog mener KS-advokat Geir S. Winters at Fylkesmannen,
med unntak av ett punkt, ikke har hatt myndighet til å lovlighetskontrollere kommunestyrets
vedtak angående behandlingen av varslingssaken. Winters rådet derfor kommunen til å
sende saken til departementet, og om Fylkesmannen ikke opphever sitt vedtak, mener KSadvokaten at Eidskog kommune bør vurdere å saksøke staten.
Denne uka vedtok kommunestyret i Eidskog å gi sin tilslutning til anbefalingene i notatet til
Winters. Professor Boe har lest notatet, og han reagerer på KS-advokatens vurderinger.
– Fremfor å gå i seg selv, forekommer stadig flere forunderlige standpunkter, sier Boe.
Varslingssaken i Eidskog
En ansatt i Eidskog kommune varslet for tre år siden om kritikkverdige forhold i forbindelse
med omtakseringen av eiendomsskatt.
Varsleren fulgte opp med et varsel om gjengjeldelse i fjor sommer.
Varslet omfattet fire navngitte personer, blant annet rådmannen og ordfører, og senere
varaordfører.
Varsleren har stevnet kommunen for retten.
Rettssaken er berammet til i midten av februar.
Har ikke dekning
Advokat Winters ønsker ikke å delta i en offentlig polemikk, men han stusser over at Boe
mener at hans notat inneholder en «aggressiv tone» og med et «krigersk utfall».
– Etter mitt syn gir ikke notatet dekning for noen av betegnelsene. Ut over det noterer jeg
igjen at jeg blir tillagt synspunkter jeg verken har eller gir uttrykk for i notatet jeg har skrevet,
skriver Winters til Kommunal Rapport.
Hinsides faglig fornuft
I notatet mener Winters at Fylkesmannens opphevelse av kommunens vedtak innebærer at
kommunestyret må gjeninnsette en setterådmann.

«Dette er en privatrettslig beslutning, som antas å ligge utenfor det Fylkesmannen har
hjemmel til å bestemme etter reglene om lovlighetskontroll», skriver Winters i sitt notat. Dette
mener professor Boe er fullstendig feil.
– Å kalle beslutning om å få gjeninnsatt habil setterådmann for en privatrettslig beslutning er
hinsides faglig fornuft, sier han.
Savner det sentrale spørsmålet
Advokat Winters synes det er positivt at to professorer engasjerer seg så sterkt i en sak som
er viktig for kommunesektoren. Han mener imidlertid at de i liten grad kommenterer det han
mener er det sentrale spørsmålet i saken.
– Hvor langt kan et varsel mot rådmann og ordfører inhabilisere rådmannen og ordføreren fra
å utføre sine lovpålagte verv? Dette er et viktig spørsmål, og svaret kan ha betydning for
mange kommuner. Derfor har jeg anbefalt kommunen å bringe Fylkesmannens vedtak inn
for departementet, med anmodning om at det blir opphevet. Denne anbefalingen har
kommunen valgt å følge, skriver Winters.
Mener Winters tar feil
I sitt notat skriver Winters at en gjeninnsettelse av oppdrag til setterådmannen skal rettslig
anses som en ansettelse av midlertidig varighet.
«Varigheten av dette oppdraget, samt hvem kommunestyret velger til setterådmann, har
Fylkesmannen etter vårt syn ikke hjemmel for å lovlighetskontrollere», skriver Winters.
Kommunal Rapport har også sendt notatet fra Winters til professor emeritus i forvaltningsrett
ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, og han mener også at Winters tar feil.
– Fylkesmannens vurdering av inhabiliteten og kommunens saksbehandling ligger klart nok
innenfor rammen av kompetansen etter loven for å foreta legalitetskontroll, og går på krav til
hvordan denne saken skulle ha vært håndtert. Dette har ingenting med privatrettslige
tilsettingsforhold å gjøre, og er heller ikke noen form for gjeninnsetting av setterådmann,
skriver Bernt til Kommunal Rapport.
Også Boe avviser at det er snakk om en ansettelse av setterådmannen.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at Fylkesmannen har hjemmel til å foreta en
habilitetsvurdering av kommunestyrets vedtak.
– I Eidskog-saken blir setterådmannen ikke ansatt. Hans funksjon er utelukkende knyttet til å
få behandlet denne konkrete varslersaken på lovlig måte. Eksistensen av setterådmann har
derfor intet å gjøre med at «vedtak om ansettelse, oppsigelse eller avskjed» er unndratt
statens lovlighetskontroll, sier Boe.
Klart innenfor rammen
Bernt presiserer videre at alle avgjørelser som treffes under kommunens saksbehandling,
både i administrasjonen og av folkevalgte organer, kan tas opp til lovlighetskontroll.
– Spørsmålet om en rådmann er inhabil i en sak om varsling rettet mot ham selv eller hans
administrasjon, faller klart nok innenfor denne rammen. Rådmannen er den øverste
ansvarlige leder for hele administrasjonen og hans habilitet må da vurderes uavhengig av
hvor stor eller liten rolle han har i selve saksbehandlingen, skriver Bernt.
Professor Boe betegner Fylkesmannens vedtak som et forsøk på å få Eidskog kommune til å
respektere lovverket om habilitet, og han presiserer at dette ikke har noe med privatrett å
gjøre. Han mener at lovlighetskontroll selvfølgelig er av offentligrettslig art.

– Når rettslige konsekvenser trekkes av en så feilaktig synsvinkel som KS-advokat Winters
gjør, havner en på avveie, sier Boe.
Fører på villspor
Winters skriver også i notatet at kommunestyret har gitt rådmannen ansvar for å følge opp
varsleren i ordinære administrativt spørsmål, og han har pekt på at rådmannen ikke har noen
personlige interesse i utfallet i saken på en måte som skulle gjøre ham inhabil.
– Det fører på villspor å gjøre nummer av om rådmannen har «personlig interesse» i saken.
Det er ikke det som er temaet i forvaltningsloven § 6, det er om rådmannen enten er «part» i
varselet mot ham selv eller om han har så nær tilknytning til varselet at «særegne forhold
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», sier Boe.
Part er ikke avgjørende
Han mener videre at om rådmannen skal betegnes som «part» eller ikke i saken, er ikke
avgjørende for om han er inhabil eller ikke i denne konkrete saken.
– All den stund rådmannen under enhver omstendighet sto så nær varselet at «særegne
forhold» foreligger «om er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Den som anklages,
kan naturligvis verken behandle anklagen som saksforbereder for kommunen eller som
beslutningstaker, sier Boe.
Han mener at KS-advokaten går utenom poenget ved å gi inntrykk av at saken bare dreier
seg om «uenighet» mellom varsleren og rådmannen. Hvis det er slik at varsleren ble møtt
med gjengjeldelse av ledelsen fordi hun varslet mot uregelmessigheter ved retakseringen av
eiendomsskatt, mener Boe at svaret om inhabilitet sier seg selv.
– Er det dette varselet mot rådmannen handler om, lar det seg vanskelig gjøre uten
prokuratorknep eller forutinntatthet å komme til en annen konklusjon på
inhabilitetsspørsmålet enn den ovennevnte. Hvor godt fundert varselet er, må nemlig ikke
blandes sammen med hvordan varsel skal håndteres, slik KS-advokat Winters gjør, sier Boe.

Se langt fram, skaff handlingsrom
Kommunal Rapport 24.10 2019

Lær det viktigste om kommuneøkonomi i Kommunal Rapports politikerskole. Forsker og
tidligere økonomisjef Ailin Aastvedt gir nyvalgte lokalpolitikere gode råd. Ailin Aastvedt,
forsker ved Telemarksforsking, mener langsiktig tenkning, og nytenkning, er nøkkelen til en
sunn og god kommuneøkonomi.
Ailin Aastvedt har arbeidet som forsker ved Telemarksforsking siden 2004, særlig med
økonomistyring i kommunene. Fra 2014 til 2018 var hun selv operativ som økonomisjef i
Telemark fylkeskommune.
Her er hennes viktigste råd til lokalpolitikerne:
– Bruk tid på å forstå det grunnleggende i budsjettet og økonomiplanen. Dere trenger penger
til å gjennomføre politikken dere har gått til valg på.
– Tenk lenger fram enn til å få neste års budsjett til å gå opp. Det er i deres egen interesse,
ingenting er kjedeligere enn å være lokalpolitiker i en kommune som ligger i grøfta
økonomisk, og hvor du bare kan velge mellom ulike kutt.
– Hvis økonomien styres fornuftig over tid, skapes det økonomisk og politisk handlingsrom.
– Jobb mye med økonomiplanen, se gjerne enda lenger fram i tid enn fire år.
– Finn kunnskap om den demografiske utviklingen i kommunen, som er det viktigste
grunnlaget for å se langt fram og ta de rette valgene for framtiden nå, for eksempel om å
investere i velferdsteknologi i eldreomsorgen.
– Ikke være redd for å stille dumme spørsmål. Det er rådmannens jobb å sørge for at
budsjettet og økonomiplanen er forståelig for alle lokalpolitikere.
– Hvis din kommune må kutte kostnader, be rådmannen presentere flere mulige kuttforslag,
slik at du og ditt parti har et grunnlag for reelle valg.
– Netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfondets størrelse er de viktigste nøkkeltalene
i budsjettet. De viser den økonomiske utviklingen i kommunen.
Aastved vet at mange kommune opplever at de har trang økonomi, men mener likevel at det
finnes ubrukt handlingsrom i kommunene. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra)
viser hvert år at ganske like kommuner har veldig forskjellige utgiftsnivåer i de samme
tjenestene. Det er et tegn på at de som driver dyrest, kan løse oppgaven mer effektivt.
– Kommunene gjør valg hele tiden, og bedre valg kan gi store innsparinger. For et godt
barnevern må vi betale det koster, sier mange. Men kostnadene varierer altså mye, sier hun,
og peker på Kongsberg som et godt eksempel. Her har de satset på forebygging i mange år,
og sparer penger på dyre omsorgsovertakelser.

Slik henger kommunens økonomi sammen
Hvor kommer pengene fra?
Kommuner og fylkeskommuner (heretter omtalt samlet som kommuner) får det meste av sine
inntekter overført fra staten. Rammetilskuddet og skatteinntekter utgjør de frie
inntektene.
Pengene fordeles, og omfordeles, gjennom inntektssystemet. Det skjer
en skatteutjevning mellom «rike» og «fattige» kommuner, og en utgiftsutjevning etter hvor
store utgifter kommunene har til for eksempel skole og omsorg. Dette måles
med kostnadsnøkler på hvert tjenesteområde.
Inntektssystemet inneholder også regionalpolitiske tilskudd til kommuner i distriktene.
Kommunene har i tillegg bundne inntekter. Dette er gebyrer og egenandeler som
innbyggerne betaler for tjenester, og det er penger fra staten øremerket til spesielle formål.
Bare 6 prosent av pengene fra staten er øremerket.
Den eneste skatten kommunene selv kan bestemme over er eiendomsskatten.
Når og hvor kommer pengene?
Hvor mye penger den enkelte kommune får det kommende året, fastsettes
i statsbudsjettet. Regjeringen legger fram sitt forslag tidlig i oktober, og Stortinget gjør
vedtak i slutten av november. I Grønt hefte, et vedlegg til Kommunaldepartementets budsjett,
kan du finne ut hvor mye din kommune får.
I kommuneproposisjonen i mai varsler regjeringen omtrent hvor mye kommunene vil få i
budsjettet.
Hva brukes pengene til?
Signalene i kommuneproposisjonen gjør at rådmannen kan begynne å sette opp
et budsjettforslag. Det legges fram utpå høsten, og senest 14 dager før det skal behandles
politisk.
Kommuneloven regulerer økonomistyringen i kommunene. Økonomibestemmelsene i den
nye loven trer i kraft fra 1. januar 2020.
Kommunestyret eller fylkestinget skal vedta budsjett for neste år og økonomiplan for de
neste fire årene innen 31. desember.
Budsjettet skal bestå av to deler: Drift og investeringer. Driftsoverskudd kan brukes til å
finansiere investeringer, men lån kan ikke brukes til å finansiere drift.
Inntekter og utgifter i budsjettet skal være i balanse. Underskudd kalles i
kommuneøkonomien merforbruk. Det skal dekkes inn i driftsbudsjettet året etter at det
oppsto, og senest det andre året.
Hva skjer hvis loven ikke følges?
Kommuner som bryter kommunelovens bestemmelser om økonomisk balanse, havner
i Robek, register for godkjenning og kontroll. Da må staten godkjenne låneopptak og
kontrollere budsjettvedtak.

I den nye kommuneloven strammes kravene til økonomisk balanse inn. Kommuner med
dårlig økonomistyring skal fanges opp tidligere, og flere kommuner vil trolig komme på
Robek.
Hvordan gjøres regnskapet opp?
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets
slutt. Hvis regnskapet viser merforbruk, skal kommunestyret vedta endringer i årets budsjett
for å dekke det inn.
En revisor som velges av kommunestyret og fylkestinget skal revidere årsregnskapet og
årsberetningen, og rapporterer til kontrollutvalget.

Slik måles kommunens økonomi
Den nye kommuneloven inneholder flere bestemmelser som skal sikre en mer langsiktig
økonomisk styring. Det kreves at «den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid».
For å følge opp dette, må alle kommuner nå fastsette finansielle måltall. Dette er politiske
styringsverktøy og kan være en lokal handlingsregel.
De tre viktigste måltallene i kommuneøkonomien er:
1. Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, renter og avdrag. Det viser hvor
mye som er igjen til å investere eller bygge opp disposisjonsfond. Det oppgis ofte i
prosent av driftsutgiftene og anbefales å være minst 1,75 prosent hvert år.
2. Gjeldsgrad måler hvor mye gjeld kommunen har i forhold til inntektene. Hvis den øker,
blir kommunen mer avhengig av lave renter og en større del av driftsbudsjettet må brukes
til å betale renter og avdrag.
3. Disposisjonsfondet utgjør kommunens økonomiske buffer til å håndtere merforbruk og
andre plutselige økonomiske problemer. Det er ikke en fysisk bankkonto, men en
størrelse i regnskapet. Samlet har kommunenes fondsmidler gått noe ned de siste årene
og er nå 12 prosent av brutto driftsinntekter.
Netto driftsresultat i kommunesektoren samlet har ligget godt over nivået på 1,75 prosent
som anbefales av Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU), hvor fagfolk fra staten, kommunene og forskningsmiljøer er med.
Men pilene peker nedover, ifølge beregninger KS’ økonomer har gjort. I
rapporten «Kommunene og norsk økonomi 2/2019» som nylig ble lagt fram, anslår KS et
netto driftsresultat i 2019 på rundt 2 prosent. Hvis kommunenes inntekter blir som anslått i
statsbudsjettet, vil resultatet falle til 0,5 prosent i 2020. Men kommunenes resultater de siste
årene er blitt reddet av høyere skatteinntekter enn beregnet.
Netto renteeksponert gjeld er måltallet som viser hvor stor gjeld som belaster kommunenes
økonomi med renter. Netto gjeld er her korrigert for den delen av kommunens gjeld som
betjenes av andre; staten gjennom ulike ordninger for rentestøtte og innbyggerne i form av
gebyrer og egenbetaling for investeringer kommunen har gjort. Det tas også hensyn til at
kommunen får renteinntekter fra likvide midler og fordringer.
Kommunenes netto renteeksponerte gjeld har økt med 30 milliarder kroner fra 2014, til nær
200 milliarder ved utgangen av 2018. Inntektene har også økt, og som andel av
driftsinntektene er ikke endringen så stor. KS vurdere likevel gjeldsveksten som
bekymringsfull, fordi kommunene blir mer utsatt for renteøkninger. Grovt regnet betyr 1
prosentpoeng renteøkning 2 milliarder kroner i økte renteutgifter for kommunesektoren.

Hvem kan være til stede når møtet er lukket?
Kommunal Rapport 21.10.2019

Noen innbyggere var til stede under et lukket møte. Er det lov?
Det er bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den eller de sakene som skal
behandles som kan være i rommet når møtet i er lukket, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Et folkevalgt organ besluttet å lukke møtet. Det er ikke spesifisert nærmere
hvilket av alternativene som er brukt i kommunelovens § 31. I det lukkede møtet fikk flere
innbyggere være til stede og redegjøre for sitt syn på tilsatte i en kommunal virksomhet og
det som etter innbyggernes syn var kritikkverdig kommunalt tjenestenivå. De tilsatte,
tillitsvalgte og ledelsen i denne kommunale virksomheten fikk ikke være til stede i det
lukkede møtet. Var dette en lovlig fremgangsmåte?
SVAR: Første spørsmål er om det var adgang til å lukke dette møtet. Det ble altså ikke
oppgitt noen presis hjemmel for dette, men det synes om tema var kritikk av tjenestenivå og
tilsatte. Dette er ikke i seg selv tilstrekkelig grunn til å lukke møtet, det måtte i tilfelle være
fordi det kunne komme fram opplysninger som enten var taushetspliktbelagt (§ 31 nr. 2), eller
der hensynet til personvern tilsa det. Etter det som er opplyst, kan det se ut som om ikke
noen av disse alternativene var aktuelle, i og med at det opplyses at flere innbyggere fikk
være til stede under hele denne seansen. De som var gjenstand for kritikken, de tilsatte i
kommunen, ble derimot lukket ute.
Neste spørsmål blir så hvem som i tilfelle møtet kunne lukkes hadde adgang til å være til
stede i dette. Svaret på det er at bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den
eller de sakene som skal behandles, kan være i rommet når møtet i er lukket. Innbygger i
kommunen kan ikke gis adgang til et lukket møte, heller ikke om de har partsinteresser i
saken eller på annen måte er knyttet til den. Som ledd i saksbehandlingen kan
enkeltpersoner gis adgang til å gi en muntlig presentasjon av sitt syn på en sak, men da må
de bare være til stede akkurat når det skjer, og forlate møterommet når de er ferdig.
En saksbehandling med utgangspunkt i en muntlig presentasjon fra en borger i et møte, vil
imidlertid sjelden være forsvarlig som grunnlag for organets saksbehandling. Det vil da være
vanskelig å sjekke troverdighet og riktighet av det som fremføres. Dette vil kunne være en
alvorlig svikt i saksbehandlingen, særlig hvis det skal treffes vedtak i saken i samme møte,
men også ellers der slike innlegg som ikke blir nedtegnet og lagt ved saken, kan danne
utgangspunktet for den videre saksgang.
Dette fører oss så over i det tredje spørsmålet: Det kan i alle fall ikke være forsvarlig at et
folkevalgt organ mottar muntlige klager på tjenestenivå og saksbehandlere, uten at de som
er ansvarlig for dette, får være til stede og høre hva som blir sagt, slik at de har mulighet til å
ta til motmæle.

Grunnlaget for offentlige organers myndighetsutøving må være skriftlig dokumentert, for å gi
mulighet for både innsigelser og kvalitetskontroll under avgjørelsesprosessen, og for
etterkontroll og oppfølging.
Slik som denne saken er referert, fremtrer dette ikke som forsvarlig – og lovlig –
saksbehandling.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020
29. – 30. januar 2020
The Qube – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Programmet begynner å bli klart, og det åpnes snart for påmelding.

Forum for Kontroll og Tilsyn, fagkonferanse 2020
Quality Airport Hotel Gardermoen, 3. - 4. Juni 2020
Program kommer senere.

Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon
Kommunal Rapport 24.09.2019

De kommunale arkivtjenestene får nye oppgaver, det omstilles, digitaliseres og endres, men
det følger ikke alltid ekstra ressurser med. Arkivverket mener situasjonen er svært alvorlig for
mange arkiv.
Den laveste gjennomsnittscoren på årets arkivundersøkelse fra Arkivverket gjelder
spørsmålet om fastsettelse av kassasjonsfrister for arkivmateriale som ikke skal bevares
permanent.
Arkivverket mener mange arkiv befinner seg i en svært sårbar posisjon og karakteriserer
situasjonen som svært alvorlig.
Arkivverkets bekymring kommer i forbindelse med at de nå offentliggjør årets
kommuneundersøkelse. Alle landets kommuner har blitt bedt om å svare på en
spørreundersøkelse om situasjonen for eget arkiv.
Og selv om noen tilbakemeldinger viser bedre resultater enn foregående år, mener
Arkivverket at både kommuner og stat har store utfordringer med å håndtere en stadig
økende informasjonsmengde.
Sender ikke dokumenter til langtidslagring
Blant det mest bekymringsfulle som Arkivverket trekker fram etter årets
kommuneundersøkelse er følgende:
42 prosent av kommunene har aldri tatt uttrekk fra noen av sine systemer. Dette er riktignok
en forbedring fra i fjor, men Arkivverket mener situasjonen fortsatt er alvorlig.
Et «uttrekk» betyr å overføre data fra kommunens datasystem til langtidslagring. Når disse
uttrekkene ikke blir gjort, blir informasjonen liggende i datasystemene og Arkivverket peker
på at den da før eller siden vil gå tapt. Dette kan gjelde rettighetsinformasjon innen
barnevern, skole eller omsorgstjenester. Det er særlig småkommunene som oppgir at de
aldri har tatt uttrekk.
Undersøkelsen viser at det hvert år registreres 48 millioner journalposter i stat og kommune.
– Det er mye dokumenter, men vi mener det utgjør en brøkdel av viktig dokumentasjon i
offentlig sektor. Det er betydelig mer dokumentasjon som aldri ble arkivert, eller som befinner
seg i hundretalls fagsystemer og som aldri når ut til offentlig journal, sier avdelingsdirektør
Espen Sjøvoll i Arkivverket i en pressemelding.
I undersøkelsen har staten og kommunene blitt bedt om å gjøre søk i eget sak- og
arkivsystem. Disse søkene viser at stat og kommune til sammen har liggende cirka 800.000
dokumenter registrert som ferdige, men som av ulike grunner ikke har funnet veien ut til
offentlig journal. Det betyr at de ikke blir tilgjengelige for offentligheten.
Mangler brukervennlige løsninger
Arkivverket mener at de stadig økende informasjonsmengdene ikke er tilpasset dagens
arkivsystemer.
– Ansatte sliter med å holde oversikt over hva som skal arkiveres, og det mangler
brukervennlige løsninger som ikke spiser for mye tid av arbeidshverdagen. En annen stor
utfordring er å ta vare på dataene som blir skapt. Etter nesten 20 år med digital
saksbehandling er det fremdeles svært mange kommuner som aldri har overført data fra
kommunens datasystemer til sikker langtidslagring, såkalte uttrekk, sier avdelingsdirektør
Espen Sjøvoll i Arkivverket i en pressemelding.

Samtidig som mange arkiv opplever at de mangler ressurser, er området hvor kommunene
kommer dårligst ut det som er knyttet til hvor lengde de skal ta vare på dokumenter som man
ikke trenger å lagre permanent. Arkivverket peker på når kommunene ikke fastsetter
tidspunkt for kassasjon, så klarer kommunen heller ikke å systematisk identifisere
arkivmateriale som har gått ut av bruk og som man ikke trenger oppbevare lenger.

Politisk hestehandel uten juridisk bindende kraft
Kommunal Rapport 30.09.2019

Kommunestyret velger ordfører på fritt grunnlag i det konstituerende møtet. Politikk er en
usikker levevei, med krevende plikter uten rettslig vern av arbeidsvilkår og avlønning.
Den som er påsatt eller valgt som ordfører eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern» når
det gjelder omfanget av vervet og godtgjøringen. Hun er ordfører eller varaordfører med de
vilkår som kommunestyret eller fylkestinget til enhver tid måtte fastsette i reglement, og kan
ikke frasi seg vervet fordi om godtgjøringen reduseres, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi leser mye i avisene om dagen om avtaler om fordeling av verv som ordfører
og varaordfører i forbindelse med sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Hvilke
regler har vi om dette, og hvor bindende er slike avtaler?
SVAR: Dette er et tema som vi har vært innen på tidligere i denne spalten, men for
oversiktens skyld skal jeg prøve å gi en kort samlet oversikt over hva som gjelder.
I kommuneloven § 6–2 har vi bestemmelser om valg av ordfører og varaordfører. Disse
velges av fylkestinget eller kommunestyret. Forut for valget foregår det oftest forhandlinger
mellom alle eller noen av partiene som er representert her, om fordeling av disse og andre
verv, og noen ganger også om en politisk plattform for et samarbeid. Men dette er rent
politiske avtaler, uten noen form for juridiske bindende kraft. Kommunestyret og fylkestinget
velger ordfører og varaordfører på fritt grunnlag i det konstituerende møtet.
Valgene av disse vervene skjer «for hele valgperioden». Den som velges som ordfører eller
varaordfører, har rett og plikt til å bli stående i vervet så lenge hun er valgbar – i praksis
bosatt i kommunen eller fylkeskommunen, og ikke tilsatt i en stilling som avskjærer valg som
folkevalgt.
Det er også kommunestyret eller fylkestinget som fastsetter godtgjøring for disse vervene i
reglements form. I denne forbindelse kan det også fastsettes at vervene skal være heltidseller deltids.
Bestemmelsene om godtgjøring og «stillingsbrøk» kan imidlertid endres senere.
Kommunestyret eller fylkestinget er ikke bundet verken av politiske avtaler eller tidligere
vedtak, og kan vedta nye reglementsbestemmelser om dette med virkning for dem som
tidligere er valgt. Ved senere endringer kan det riktignok bli spørsmål om ettergodtgjøring for
den som har hatt vervet som hovedbeskjeftigelse, men dette er det praksis opp til
kommunestyret eller fylkestinget å vurdere.
Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner kan det bli spørsmål om å vedta
reglement om stillingsbrøk og godtgjøring for disse vervene i den sammenslåtte kommune
eller fylkeskommunen som en del av det forberedende arbeid med sammenslåingen, etter
Inndelingslova § 26. Et slikt vedtak vil da ligge i bunnen når det nye kommunestyret eller
fylkestinget konstituerer seg, men det binder ikke dette. Det nyvalgte kommunestyret eller
fylkestinget kan når som helst reversere vedtak som er truffet, f.eks. ved å redusere
stillingsbrøk eller godtgjøring for disse vervene. Den som er påsatt eller valgt som ordfører
eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern» når det gjelder omfanget av vervet og
godtgjøringen. Hun er ordfører eller varaordfører med de vilkår som kommunestyret eller
fylkestinget til enhver tid måtte fastsette i reglement, og kan ikke frasi seg vervet fordi om
godtgjøringen reduseres.
Politikk er en usikker levevei, med krevende plikter uten rettslig vern av arbeidsvilkår og
avlønning.

Systemsvikt rammer innbyggernes fellesinteresser
Kommunal Rapport 16.08.2019
Erik Magnus Boe, professor emeritus ved UiO

Skal man komme uvesenet med triksing og fiksing i forvaltningen til livs, nytter det
ikke bare å reagere i enkeltsaker, og å gi noen avskjed eller streng korreks.
Grunnleggende systemsvikt er mer enn et etisk problem som kan løses med å
stramme opp moralen.
To scenarioer: En vannverkssjef på Romerike inngår avtale uten anbud med en entreprenør
som han driver butikk med på si. Vannverkssjefen selger utstyr som kommunen eier, putter
pengene i egen lomme, reiser til Sør-Afrika, der han kjøper afrikansk farm (!) med midler som
stammer fra kommunen. Tappingen av midler skjedde i mer enn 20 år. Vannverkssjefen blir
dømt til åtte års fengsel for økonomisk utroskap.
Neste scenario: Ressurssterke grunneiere får en arkitekt til å fikse dispensasjoner på Tjøme.
Arkitekten etablerer tett samarbeid med byggesaksavdelingen i kommunen, som består av to
menn. En av dem søker permisjon, og tar seg arbeid hos arkitekten, den andre får
‘vennetjenester’ fra arkitekten. Også han begynner etter hvert å arbeide hos arkitekten, mens
den annen går motsatt vei, tilbake til kommunen.
Dispensasjoner blir gitt i ett sett fra byggesaksavdelingen stikk i strid med lov og reglement,
uten at sakene blir behandlet av administrasjonssjef eller av folkevalgte. Færder kommune,
den nye storkommunen, tar affære, og Økokrim etterforsker fire personer for grovt misbruk
av myndighet og for eventuell korrupsjon.
Hva er felles for disse scenarioene – bortsett fra at begge handler om kommuner?
De gjelder triksing og fiksing med regelverket. Noe annet som er felles, er at det var mulig å
omgå regelverket lenge uten å bli oppdaget. Ledelsen fulgte ikke med. Takket være mediene
ble skandalene rullet opp.
Slik skal det ikke være. Kommunene må selv sørge for kvalitetssikring. Det betyr å gå
systeminnretningen i sømmene. Svikter enkelthandlinger eller enkeltbeslutninger, er det ofte
fordi bakenforliggende system ikke fungerer.
Skandalene på Romerike og på Tjøme stakk dypere enn bare til inhabilitet og til uforsvarlig
saksbehandling. Interne arbeidsforhold var ikke blitt spesifisert godt nok (‘dette kan du gjøre,
ikke det’), samtidig som manglende tilsyn gjorde at virksomheten kunne foregå mer eller
mindre i dølgsmål uten å bli oppdaget av ledelsen. I tillegg var samrøret mellom privat og
offentlig så tett at forholdene lå til rette for misbruk av offentlig forvaltning.
Kort sagt: Organisasjons- og driftsstrukturen sviktet kapitalt.
Skal man komme uvesenet til livs, nytter det ikke bare å reagere i enkeltsaker, og å gi noen
avskjed eller streng korreks. Grunnleggende systemsvikt er mer enn et etisk problem som
kan løses med å stramme opp moralen.
Systemsvikt er et juridisk problem. Det må angripes deretter: Noen grunnleggende krav må
stilles til hvordan det offentlige må innrette sin virksomhet. Da rekker det ikke å holde seg til
tilvante lovlighets- og/ulovlighetstanker. For mens feilaktige enkeltbeslutninger og
enkelthandlinger gjerne skyldes at myndighetene griper for sterkt inn i innbyggernes
rettigheter og friheter, preges uforsvarlig systeminnretning lett av det motsatte: Myndighetene
gjør ikke nok for å verne innbyggernes fellesinteresser.

Ta kommunen som overlot til en privat aktør å føre tilsyn med at bygg holdt nødvendige
kvalitetsmessige mål, uten å forvisse seg om at bygget holdt nivået som innbyggere med
grunn kan vente seg. Det endte med en høyesterettsdom med erstatningsansvar for
kommunen (Lovdata, hr-2015-276).
Andre ganger er det ikke systemunnlatelser som skaper problemet, det er selve
organiseringen som svikter, typisk når ansatte havner i uforenlige dobbeltroller. Gode
betegnelser finnes på folkemunne: Å sette bukken til å passe havresekken, å møte seg selv i
døra, å sitte på begge sider av bordet. Da er det ikke alene inhabilitet i enkeltsaker som
skaper problemer, det er selve rollekombinasjonen som ikke går an.
En gang påtok ligningsfunksjonærer seg tjenester som økonomiske rådgivere for bedrifter i
kommunen. Ligningssjefen forbød dem det. Ligningsfunksjonærene brant imidlertid så sterkt
for å få slått fast retten til å drive bigeskjeften ved siden av arbeidet på ligningskontoret at de
anla søksmål, tapte og anket helt til topps. Høyesterett satte ned foten, ikke fordi
ligningsfunksjonærene var inhabile i ligningssakene – for funksjonærene passet på å ‘bytte
klienter’ når de skulle ligne bedriftene (!). Det var selve ordningen som var ulovlig (Lovdata,
hr-1961-1012).
Dette systemperspektivet har vært forsømt i faglitteraturen. I bøker og i fagartikler har
enkelthandlinger og enkeltbeslutninger tiltrukket seg oppmerksomheten: Er et
forvaltningsvedtak ugyldig? Har noen foretatt erstatningsbetingende handling?
Færre har spurt om selve systeminnretningen holder rettslig mål. Det har jeg gjort. I min
bok Forsvarlig forvaltning (Universitetsforlaget 2018) drøfter jeg på 55 av 188 sider om det
består et ulovfestet krav til forsvarlig systeminnretning som har gått under radaren til jurister
så vel som i politikk og i offentlig forvaltning.
Høyesterett og ikke minst Sivilombudsmannen har stilt seg rimelig åpne for den slags tanker,
skjønt det rettslige grunnlaget er ennå såpass spedt at ingen kan si med sikkerhet hvor langt
kravet til systemforsvarlig forvaltning går.
Det er til å leve med. Utfordringen ligger i første hånd på kommunene og på KS, som må
kjenne ansvar for å få utviklet klarere regler for systeminnretning, og for å få satt i verk
praktiske tiltak for å motvirke at det skal bli for lett å trikse og fikse – og å komme unna med
det.

Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte
Kommunal Rapport 15.10.2019

Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen.
Jan Fridthjof Bernt er klar på at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte folkevalgte å kontakte
ansatte.
Sist uke vedtok bystyret i Kristiansand nytt saksbehandlingsreglement, der det heter at «all
kontakt mellom politikere og administrasjonen skal gå via kommunedirektøren eller den
aktuelle direktør».
Nå er professor emeritus Jan Fridthjof Bernt klar på at et slikt påbud ikke holder vann
juridisk.
– Ingen, heller ikke kommunestyret, kan forby folkevalgte – eller andre borgere – å ta kontakt
med tilsatte i administrasjonen. Kommunestyret har rett og slett ikke myndighet til å instruere
de folkevalgte om hvem de skal snakke med, eller for den saks skyld om noe annet, skriver
Bernt i en e-post til Kommunal Rapport.
Flere av KS’ prosessveiledere i folkevalgtprogrammet råder folkevalgte og administrasjon til
å bli enige om kontakt-regler.
Kan ikke nekte
Bernt er klokkeklar på at kommunestyret heller ikke kan gi bestemmelser om hvem de tilsatte
i administrasjonen kan snakke med.
– Også et slikt generelt inngrep i de tilsattes ytrings- og kommunikasjonsfrihet er etter min
oppfatning klart ulovlig. Det vil selvsagt være situasjoner der det vil kunne være uheldig at en
tilsatt går ut med personlige meninger eller meddelelser om intern saksbehandling i saker
der hun medvirker, men dette er en sak for den administrative ledelse å reagere på – som et
ledd «det løpende personalansvar». Dette må i tilfelle vurderes fra sak til sak, og det er ikke
kommunestyrets oppgave å gjøre dette, uttaler Bernt.
Han sier at problemet heller ikke løses ved et generelt forbud gitt av kommunedirektøren mot
at tilsatte snakker med folkevalgte eller andre.
– Om nødvendig kan kommunedirektøren innskjerpe at det ikke skal gis opplysninger om
den interne saksbehandling, og at den som medvirker ved denne, ikke skal gi uttrykk for
personlige synspunkter på saker som er under behandling. Men et generelt forbud mot all
kommunikasjon med folkevalgte eller andre om løpende saker vil gå altfor langt her. Inngrep
i ytrings- og kommunikasjonsfriheten for de tilsatte må begrunnes i konkrete skadevirkninger
for saksbehandlingen, skriver Bernt.
Mangler støtte i ny lov
Den nye kommuneloven har en bestemmelse der det heter at «Kommunedirektøren har det
løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon,
avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.»
Bernt peker på at det administrative ansvaret tidligere har vært delegert til
kommunedirektøren av kommunestyret. Med den nye loven har kommunedirektøren fått
ansvaret nedfelt direkte i loven.
– Mens de folkevalgte tidligere hadde mulighet til å gå inn i også i enkeltsaker, kan verken
kommunestyret eller andre folkevalgte organer nå gå inn i slike. Dette gjelder for alle saker

som angår «det løpende personalansvar for den enkelte». Kommunestyret kan bare gi
generelle regler om personalforvaltningen eller saksbehandlingen, påpeker Bernt.
Bare rådmann kan straffe
Som en konsekvens av den nye kommuneloven er det bare kommunedirektøren som kan ta
opp og reagere på det hun mener er brudd på prinsippene. Kommunestyret kan ikke reagere
tjenestemessig på tilsattes ytringer og meddelelse av opplysninger. Det er en del av
kommunedirektørens «løpende personalansvar».
– Kommunestyret kan gi uttrykk for en mening om slike forhold, f.eks. i form av et vedtak om
man synes det er uheldig at tilsatte i administrasjonen har direkte kommunikasjon med
folkevalgte eller mediene om løpende saker, men det er kommunedirektørens ansvar å sette
grenser for og eventuelt gi retningslinjer om slik kommunikasjon, og reagere tjenestemessig
når tilsatte går over streken for hva som er deres alminnelige ytringsfrihet – som borgere
eller som varslere, presiserer Bernt.

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 2019 - 2023
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
10.12.2019

Saknr
19/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/270 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Rolle og oppgaver er gjennomgått og tas til orientering.
Saksutredning
I dette kontrollutvalgmøte skal vi ha en gjennomgang av kontrollutvalgets rolle og oppgaver.
Hovedpunktene vil være:
Den kommunale egenkontrollen.
Kontrollutvalgets ansvar - § 23-2.
Grunnleggende om kontrollutvalgets rolle.
Prinsipper for utvalgets saksbehandling.
Sekretariatet.
Revisjonen.
Saker i kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets verktøy.
Taushetsplikt og habilitet.
Praktisk informasjon.
Organisasjoner.
Evalueringsoverføring fra forrige kontrollutvalg.
Kommunelovens § 22-1 fastslår at kommunestyret har (det øverste) ansvaret for å
kontrollere kommunens virksomhet. Iht. lovens §23-1 skal kommunestyret velge et
kontrollutvalg som skal utøve kontrollen på sine vegne.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og har primært systemvurderinger som sitt mandat og
arbeidsfelt. Kontrollutvalget kan ikke og skal ikke overprøve lovlige politiske eller
administrative beslutninger.
Kontrollutvalget skal påse at (§23-2):
1. kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
2. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
3. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
4. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
5. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalget må på generelt grunnlag videre forsikre seg om at bl.a. følgende hensyn blir
tilfredsstillende avveid og ivaretatt:

·

Hensynet til sikker og målrettet drift - har rådmannen etablert et tilfredsstillende system
for å sikre at kommunen når sine mål og at lovverk og kommunale vedtak blir etterlevd?

·
·
·

Hensynet til brukerne – får brukerne en tilfredsstillende tjeneste og blir brukerne gitt
tilstrekkelig mulighet til medvirkning i samsvar med lovens krav?
Hensynet til de pårørende – blir det gitt tilfredsstillende informasjon og blir de
pårørende gitt mulighet til medvirkning i samsvar med lovens krav?
Hensynet til de ansatte og deres arbeidsmiljø – Blir de ansatte og deres arbeidsmiljø
tilfredsstillende ivaretatt i samsvar med lov og avtaler?

(Punktene er ment som eksempler og listen er ikke uttømmende.)

For å løse sine oppgaver kan kontrollutvalget kreve at kommunen legger fram enhver
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige.
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrollutvalgets kontrolltiltak.
I praksis har sekretæriatet uttøvd denne innsynsretten på vegne av kontrollutvalget som ledd
i sin saksforberedelse.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når utvalgets
saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve
denne retten på sine vegne.
Sekretær vil gi en orientering om kontrollutvalgets plass og rolle i den kommunale hverdagen
i møtet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Etter sekretariatets vurdering er det svært viktig at kontrollutvalget har en god dialog med
kommunestyret og at utvalget presenterer sine saker ved kommunetstyrets behandling.

Forvaltningsrevisjon- Bosetting av flykninger.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
10.12.2019

Saknr
20/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
19/253 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og legger rapporten fram for
kommunestyret med slik innstilling:
a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
b. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:
a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
b. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:

1. sikre en oversikt over bosatte flyktninger som kommunen mottar tilskudd for,
dette for å sikre forutsigbare inntekter til kommunen.
2. Vurdere tiltak for å få flere bosatte flyktninger i arbeid.
3. Vurdere tiltak for å kartlegge og følge opp psykososiale helseproblemer hos
bosatte flyktninger.
1. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingenen er fulgt opp innen 1.5.2020.

Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport - Bosetting av flyktninger
Saksutredning
I plan for forvaltningsrevisjon er integrering av flyktninger prioritert. Det er bestillt
forvaltningsrevisjonen – Flyktningetjenesten og BEEM (Boenhet for enslige mindreårige
flyktninger)
Kontrollutvalget ville med bestillingen undersøke om kommunen tar vare på sine forpliktelser
overfor flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere, og om de får tjenester de har krav på i
forhold til lov og retningslinjer.
Kontrollutvalget gir sin tilslutning til prosjektplanen i sak 5/19.
Problemstillinger som er bestilt undersøkt er:
Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli integrerte?
Delproblemstillinger:
1. Får flyktninger med krav til dette tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og plass

ved nærmeste grunnskole?
2. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og
samfunnskunnskap?
3. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført
introduksjonsprogram?
4. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta
flyktningers behov?
Revisor konkluderer med at Grong kommune i stor grad har lagt til rette for bosetting av
flyktninger integreres i kommunen. Ansatte har kompetanse til å ivareta bosettingsarbeidet i
samsvar med gitte krav. Dette har medført at bosatte flyktninger får bolig, barnehageplass og
opplæring. Videre at flyktninger gjennomfører introduksjonsprogrammet som forutsatt. Det er
lagt til rette for at flyktninger skal delta i arbeidsliv og utdanning og at disse mottar lovpålagte
helsetjenester.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Rapporten viser at kommunen i stor grad har lagt til rette for at bosatte flyktninger integreres i
kommunen. Kommunen har også lagt til rette for at flyktninger skal delta i arbeidsliv og
utdanning og motta lovpålagte helsetjenester. Revisor påpeker at reduksjonen i antall
bosatte flyktninger i 2019 vil påvirke kommuneøkonomien. På bakgrunn av funnene
anbefaler revisor kommunen å:
· Sikre en oversikt over bosatte flyktninger som kommunen mottar tilskudd for, dette
for å sikre forutsigbare inntekter til kommunen
· Vurdere tiltak for å få flere bosatte flyktninger i arbeid
· Vurdere tiltak for å kartlegge og følge opp psykososiale helseproblemer hos bosatte
flyktninger
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger.
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FORORD
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Grong
kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2018 til oktober 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 Eirik G. Seim, og kvalitetssikrer Johannes Nestvold. Revisor har vurdert
egen uavhengighet overfor Grong kommune, jf. kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner kapittel 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, 15.10.2019

Arve Gausen
Oppdragsansvarlig revisor

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no

- Bosettinger av flyktninger -

3

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

SAMMENDRAG
Rapporten oppsummerer Grong kommunes bosetting av flyktninger og enslige mindreårige
flyktninger. Vi har vurdert om bosettingen av flyktninger er i samsvar med nasjonale føringer
til det. Dette gjennom at de har fått bolig, barnehageplass, opplæring, introduksjonsprogram,
tilrettelegge for arbeid og helsetjenester. Vi har innhentet data ved å intervjue et utvalg av
kommunens ansatte som har en sentral rolle når deg gjelder bosetting av flyktninger samt
leder for NAV. Vi har gjennomgått sentrale dokumenter knyttet til kommunens bosetting av
flyktninger og innhentet nasjonal statistikk for å belyse undersøkelsesområdet nærmere.
Følgende problemstilling er belyst:
Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli integrerte?
Hovedproblemstillingen belyses med følgende delproblemstillinger:
1. Får flyktninger med krav til det tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og plass ved
nærmeste grunnskole?
2. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og
samfunnskunnskap?
3. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført
introduksjonsprogram?
4. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta flyktningers
behov?
Vi konkluderer med at Grong kommune i stor grad har lagt til rette for bosetting av flyktninger
integreres i kommunen. Kommunen har tidligere vært mottak for flyktninger og har i lengre
periode bosatt flyktninger. Dette har gitt ansatte kompetanse til å ivareta bosettingsarbeidet i
samsvar med gitte krav. Dette har medført at bosatte flyktninger får bolig, barnehageplass og
opplæring. Videre at flyktninger gjennomfører introduksjonsprogrammet som forutsatt. Det er
lagt til rette for at flyktninger skal delta i arbeidsliv og utdanning og at disse mottar lovpålagte
helsetjenester. Imidlertid er det noen utfordringer med bosetting av flyktninger som kommunen
må rette sin oppmerksomhet på. Dette er at antall nye bosatte flyktninger ser ut til å reduseres
i 2019, noe som påvirker kommunens inntekter fremover. Videre anbefaler vi kommunen å:
•

Sikre en oversikt over bosatte flyktninger som kommunen mottar tilskudd for, dette for
å sikre forutsigbare inntekter til kommunen

•

Vurdere tiltak for å få flere bosatte flyktninger i arbeid

•

Vurdere tiltak for å kartlegge og følge opp psykososiale helseproblemer hos bosatte
flyktninger
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INNLEDNING

1

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

1.1

Bestilling

I plan for forvaltningsrevisjon3 er integrering av flyktninger et prioritert område for
forvaltningsrevisjon. I kontrollutvalgets sak 22/18 ble bestillingen av forvaltningsrevisjonen –
Flyktningetjenesten og BEEM (Boenhet for enslige mindreårige flyktninger) behandlet.
Kontrollutvalget var opptatt av om kommunen tar vare på sine forpliktelser overfor flyktninger
og enslige mindreårige asylsøkere og om de får tjenester de har krav på i forhold til lov og
retningslinjer. En prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon om flyktningetjenesten
ble behandlet i kontrollutvalgets møte i sak 5/19. Kontrollutvalget sluttet seg til revisors
prosjektplan i møtet.

1.2 Problemstillinger
Følgende problemstillinger vil bli besvart i rapporten:
Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli integrerte?
Hovedproblemstillingen belyses med følgende delproblemstillinger:
1. Får flyktninger med krav til det tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og plass ved
nærmeste grunnskole?
2. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og
samfunnskunnskap?
3. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført
introduksjonsprogram?
4. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta flyktningers
behov?
Revisor har sett på kommunens systematiske arbeid med å integrere flyktninger ut fra utvalgte
krav, nærmere beskrevet i problemstillingene. Revisor har ikke vurdert enkeltsaker eller
enkeltbrukere i denne undersøkelsen.

1.3

Metode

Data er innhentet ved bruk av både intervju og gjennomgang av relevante dokumenter i
kommunen. Dokumentgjennomgangen omfatter sentrale dokumenter som er etablert knyttet
til flyktningetjenesten og i BEEM også i samarbeid med tilhørende tjenester. Data er hentet inn

3

2016-2019
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for perioden fra 2015 til 2019. Dette for å se om kommunen har etablert systematisk arbeid for
å gi tilstrekkelige tjenester til flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i kommunen. I tillegg
er

det

innhentet

statistikk

fra

kommunen

og

nasjonalt

fra

Integrerings-

og

mangfoldsdirektoratet – IMDi. I noen grad er disse supplert med statistikk fra SSB knyttet til
befolkningsendringer.

IMDi

iverksetter

regjeringens

integreringspolitikk.

De

styrer

kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på
integrering og mangfold. I data fra IMDi har vi sammenlignet Grong kommune med
sammenlignbare kommuner i nærheten og landsgjennomsnittet. Videre har vi intervjuet
sentrale ansatte i kommunen som har ansvar for å gi lovpålagte tjenester til flyktninger og
enslige mindreårige flyktninger. Vi har i tillegg intervjuet leder for NAV i Grong kommune.
Følgende har vært intervjuet:
•

Rådmannen (oppstartmøte)

•

Avdelingsleder flyktningetjenesten

•

Tre saksbehandlere i flyktningetjenesten

•

Avdelingsleder BEEM

•

Fagleder BEEM

•

Avdelingsleder Helsetjenestene

•

Leder NAV Grong

•

Kommunalsjef oppvekst

•

Rektor Grong voksenopplæring

Alle de som er intervjuet har fått oversendt referat fra møtene til verifisering. Der er det gitt
anledning til å gi merknader til innholdet for å sikre at referatet gir et uttrykk for deres
oppfatning. Alle som er intervjuet, har verifisert referatene fra møtene. I tillegg har revisor
etterspurt relevant dokumentasjon for undersøkelsesområdet fra de som er intervjuet. Vår
vurdering er at innhentet data er tilstrekkelig for å besvare problemstillingene i undersøkelsen.

1.4

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 overordnede kilder til revisjonskriterier:
•

Kommuneloven

- Bosetting av flyktninger -
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•

Introduksjonsloven

•

Helse- og omsorgstjenesteloven

Revisor har operasjonalisert de detaljerte kriteriene nærmere i hvert delkapittel som tilhører
undersøkelsens delproblemstillinger i rapporten.

1.5 Flyktningetjenesten og BEEM i Grong kommune
Flyktningetjenesten var frem til 2017 organisert som en del av NAV. Etter en
omorganiseringsprosess4 ble det endret. Flyktningetjenesten og BEEM er organisatorisk
underlagt rådmannen. Kommunalsjef for Helse og omsorg har oppfølging av BEEM i det
daglige og kommunalsjef for Oppvekst har oppfølging av flyktningetjenesten. Grong Kommune
har bosatt flyktninger i over 20 år og enslige mindreårige flyktninger siden 2009.
I flyktningetjenesten er det fire ansatte, tre er ansatt i fast stilling på 2,1 årsverk og en vikar
med ca. 50 % stilling. I BEEM er det fire ansatte pluss avdelingsleder, totalt 3,8 årsverk som
jobber fast.

1.5.1

Mottak av flyktninger

Hvert år oppfordrer IMDi norske kommuner om å bosette flyktninger som får oppholdstillatelse
i Norge5. Flyktninger som har fått opphold i Norge skal få tilbud om bosted i en kommune.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for enslige mindreårige
asylsøkere under 15 år som kommer til Norge. Disse barna får et bo- og omsorgstilbud i
tilpasset omsorgssenter.
Kommunene mottar et tilskudd fra staten ved bosetting av flyktninger. Tilskuddet skal dekke
de merutgiftene kommunen har til bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste
årene.

For

å

lykkes

introduksjonsprogram

for

i

integreringen
nyankomne

er

kommunen

innvandrere

pålagt

som

er

å

bosatt

gjennomføre
i

et

kommunen.

Introduksjonsprogrammet omfatter grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk
samfunnsliv, forberedelse til deltakelse i yrkeslivet. Programmet skal være helårlig og på full
tid.
IMDis statistikk viser at andelen innvandrere utgjør 10,6 % av folketallet i Grong kommune i
2019. For Norge totalt er andelen på 14,4% innvandrere. De fleste innvandrerne i kommunen
kommer fra Syria, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Polen, det er også innvandrere fra 10 andre
land, ifølge statistikken fra IMDi. Kommunen har mottatt ca. 32 mill. i tilskudd fra IMDi for 2018,

4

Administrasjonsutvalgets sak 2/17

5

https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/kd/bosetting-av-flyktninger/id2343754/
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for flyktninger og enslige mindreårige. Tilskuddet til kommunen har variert og var på 16,8 mill.
i 2011, og økte til 50,7 mill. i 2017, ifølge denne statistikken.
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BOSETTING OG OPPVEKST

2

I dette kapittelet beskriver vi delproblemstilling 1 som omhandler følgende:
Får flyktninger med krav til det tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og plass
ved nærmeste grunnskole?

2.1

Revisjonskriterier

Forvaltningsrevisjonens kriterier er her i hovedsak hentet fra introduksjonsloven. Dette er
kilden for å vurdere arbeid rettet mot nyankomne flyktninger i dette revisjonsarbeidet.
Introduksjonsloven stiller krav til bosetting av flyktninger i Norge. Alle flyktninger med opphold
i Norge skal bo en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave.
Det er IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet6 som anmoder kommunen om bosetting
av et spesifikt antall flyktninger. På bakgrunn av IMDis anmodning fatter kommunen vedtak
om å bosette et bestemt antall flyktninger og eventuelt enslige mindreårige flyktninger. I
kommunens planlegging for bosettingsarbeidet må de ha:
•

Oversikt

over

tilgjengelige

boliger,

kapasitet

til

flyktningetjenesten

og

voksenopplæringen, kapasitet til barnehage, skole, … for bosetting av flyktninger.
•

Kommunen skal blant annet skaffe og klargjøre bolig, plass i barnehage og skole ….

Vi vil i denne problemstillingen se om kommunen skaffer bolig, barnehageplass, plass i SFO
og grunnskole/voksenopplæring til bosatte flyktninger og enslige mindreårige flyktninger.

2.2

Data

Vi vil innledningsvis i datadelen i vise til bosetting av flyktninger i kommuner. Videre vil vi vise
data knyttet til om kommunen skaffer bolig, barnehageplass, skoleplass/voksenopplæring til
bosatte flyktninger.

2.2.1

Bosetting av flyktninger i Grong kommune

Bosetting av flyktninger i 2019 ble behandlet og vedtatt i kommunestyret7 i egen sak. De vedtok
å bosette 12 flyktninger per år i 2019 og 2020. For å sikre nødvendig fleksibilitet opp mot IMDi,
gis rådmannen mulighet til å bosette 5 personer ekstra pr. år i 2019 og 2020. Dette inkluderer
både ordinær bosetting og enslige mindreårige. I neste tabell vises det til bosetting av
flyktninger for perioden 2015-2018 i kommunen.

6

https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/bosettingsprosessen/vedtak-planlegging/

7

Sak 5/19
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Tabell 1.

Bosatte flyktninger i Grong kommune

Bosatte flyktninger i kommunen
Bosatte som fortsatt bor i kommunen
Av disse:
Enslige mindreårige
Familiegjenforente

2015
13
10

2016
28
18

7
0

5
0

2017
24
24

2018
17
17

4
0
9
5
Kilde: Grong kommune

Tabellen viser at for 2017 og 2018 bor flyktninger i kommunen, men at noen av de som ble
bosatt i 2016 og 2015 har flyttet. Ved undersøkelsestidspunktet var det 12 enslige mindreårige
flyktninger som bor i kommunen. Kommunen har ikke oversikt over hvor mange flyktninger
over 18 år som bor i kommunen, da disse ikke lenger følges opp av kommunen. I 2019 er det
så langt bosatt én enslig mindreårig flyktning i kommunen.
I kommunen har antall mottatte flyktninger vært jevnt høyt fra 2009 og fram til i 2018. Ansatte
har registrert at antall flyktninger til Norge er redusert i dag. Dette gir utfordringer knyttet til
forutsigbarhet og hvor stort behov det er for kapasitet i tjenester fremover. Det er også
variasjoner i oppfølgingsbehov blant bosatte flyktninger. Det kan være vanskelig å beholde
kompetanse dersom antallet flyktninger reduseres vesentlig. Flyktningetjenesten styrer
tjenesten ut fra planlagte forutsetninger i rammer og vedtak fra kommunestyret.
Ansatte fra BEEM sier at det er en stor reduksjon i antall ungdommer som kommer til
kommunen i 2019. De sier videre at fra september 2019 er det 8 enslige mindreårige under 20
år som følges opp i kommunen. Kommunen har ikke fått anmodning om å ta imot enslige
mindreårige i 2019, men har tatt imot 1. Det har tidligere vært antydet at det i 2019, ikke
kommer enslige mindreårige til kommunen. Totalt har kommunen tatt imot i overkant av 50
enslige mindreårige flyktninger siden 2009, ifølge ansatte på BEEM.
Statistikk fra IMDi viser at det var 251 innvandrere i Grong kommune 1.1.20198. Befolkning
utenom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var 2089 innbyggere. Norskfødte
med innvandrerforeldre var 31 innbyggere i kommunen.

2.2.2

Bolig til bosatte flyktninger

De som er intervjuet fra BEEM sier at enslige mindreårige i kommunen bor i bofelleskap
bestående av 11 leiligheter med eget kjøkken og stue i hver leilighet. I tillegg er det en base
med stue og kjøkken hvor det arrangeres felles aktiviteter og måltider. Det er også fire enheter
på annen lokalitet i kommunen som avvikles sommeren 2019. Dette begrunnes i manglende

8
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behov.

Disse

omgjøres

til

omsorgsboliger,

da

kommunen

har

behov

for

flere

omsorgsleiligheter.
Ansatte fra BEEM besøker boenhetene hver dag. Dette for å se til at enslige mindreårige
flyktninger har det bra. Ansatte veileder beboerne med alt innen bolig, hygiene, lage mat,
renhold etc. Ansatte ved BEEM er tilgjengelig alle hverdager fra kl.07.30 – 21.00 og annenhver
helg - fredag til og med søndag fra kl. 14.00 – 22.00. I tillegg er ansatte ved bofellesskapet
tilgjengelig for enslige mindreårige hele døgnet, ved akutte behov. Teknisk enhet er ikke med
på den daglige oppfølgning av boligene, men ansatte ved BEEM har ansvar for å varsle
boligseksjonen ved behov for bistand når det gjelder boligene.
Ansatte fra flyktningetjenesten opplyser at kommunen har tilstrekkelige flyktningeboliger, som
legger til rette for bosetting ved ankomst. Kommunen prøver å tildele bolig innenfor det
geografiske området hvor kommunen yter de kommunale tjenester etter flyktningens behov.
Dette reduserer behovet for transport ved bosetting. Boligene er elementært møblert og klare
til bruk ved ankomst. Det har vært få klager på boforholdene. Det er laget en boligrutine som
følges ved bosetting. Angående oppfølging av tekniske forhold ved bolig, har kommunen en
sjekkliste som blir gjennomgått med beboere ved ankomst.
Det gis opplæring om å bo i bolig, dette er en del av sommerprogrammet til flyktninger. I tillegg
gis det boveiledning i introduksjonsprogrammet i informasjonstimen, annenhver uke. Å bo er
tema i en av de 12 månedene. Temaet blir også tatt med i ferieprogram enkelte dager i regi av
boligavdelingen og flyktningetjenesten. Det har skjedd noen uhell. Der de som er bosatt ikke
har vært klar over praktiske utfordringer ved det å bo. Kommunen har drøftet behovet for en
boveileder i denne sammenheng. Boveileder er ikke prioritert i budsjettet til kommunen de
ganger det er foreslått. Ansatte fra flyktningetjenesten gir informasjon, men kan ikke prioritere
boveiledning i tilstrekkelig grad.

2.2.3

Barnehageplass, skole og voksenopplæring

De som er intervjuet, sier at alle flyktninger som er bosatt mottar barnehageplass, skole og
voksenopplæring ved ankomst. Generelt opplyses det om at i de tilfeller det er oppstått
problemer ved tjenestetilbudet til flyktninger, har oppvekstsjefen løst dette. De som intervjuet
fra oppvekst sier det er laget en plan for mottak av flyktninger, alle får tilbud om barnehage og
skole/voksenopplæring.

På figuren på neste side viser vi statistikk fra IMDi over minoritetsspråklige barns deltakelse i
kommunens barnehager.
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Figur 1.

Barnehagedeltagelse i % for minoritetsspråklige barn etter alder i Grong, 2018

Kilde: IMDi

Figuren viser at barn mellom 2-5 år deltar i kommunens barnehager i 2018. Ingen
minoritetsspråklige barn på 1 år deltar i barnehagen i 2018, ifølge denne statistikken.

Det er ca. 50 elever i voksenopplæringen som bor i Grong kommune ifølge rektor ved
voksenopplæringa. I tillegg deltar 12 elever fra Høylandet i voksenopplæringa fra høsten 2019.
Voksenopplæringa har et lærerteam med tilstrekkelig kompetanse, ifølge de som er intervjuet
fra oppvekst. Ansatte har over tid opparbeidet seg god utdanning og kunnskap knyttet til
arbeidet med flyktninger gjennom mange år. Flere ansatte har tatt videreutdanning rettet mot
flyktningers ulike behov.
Oppvekstsjef opplyser at mange ulike folkegrupper er representert og møtes i regi av
voksenopplæringen. Det er lite konflikter blant elevene. Elever har et aldersspenn fra 16 til 55
år. Elevene deles inn etter faglig nivå, og ikke etter alder. Opplæringsloven sier at man kan
begynne på grunnskolen uten å kunne norsk. Likevel råder kommunen elevene til å ta
norskopplæring i regi av voksenopplæringa, før man starter i grunnskolen. Dette grunnes i
gode erfaringer med elevers læringsresultat, etter å ha kunnskap om norsk før de starter i
grunnskolen.
Ansatte fra flyktningetjenesten sier at voksenopplæring er det viktigste opplæringstiltaket til
flyktninger. Voksenopplæring har ansvar for tiltak i program og for at den enkelte får oppfylt
sine rettigheter for opplæring i norsk, samfunnskunnskap og grunnskole. De som er intervjuet
fra oppvekst, flyktningetjenesten og BEEM bekrefter at det er godt samarbeid og at utfordringer
løses når de oppstår for opplæringa til flyktningene.
Ansatte fra BEEM sier at 8 av de enslige mindreårige går på voksenopplæring, 2 på
ungdomsskole, 1 på videregående skole, og 1 er i full jobb. Enslige mindreårige går på
ungdomsskole eller voksenopplæring/videregående skole. Det gis videre tilbud om leksehjelp
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2 dager i uka ved behov. Denne foregår på skolen fra kl. 13.00 til 15.00. Deretter er det
lekseklubb fra kl. 17.00 til 20.00 i boenheten. Det er variabelt oppmøte på leksehjelp. Enslige
mindreårige oppfordres til å delta på leksehjelp, noe som er en frivillig ordning.
Enslige mindreårige deltar ikke i introduksjonsprogrammet, dette gjelder for flyktninger over 18
år. Enslige mindreårige uten innvilget opphold får tilbud og undervisning på skolen. De som er
bosatt skal gjennomføre 550 norsktimer. For å få permanent opphold må de bestå norsk og
samfunnskunnskap på skolen. I teorien kan enslige mindreårige være i fare for å bli utsendt
dersom kravene ikke oppfylles. Ansatte har ikke opplevd at dette er praktisert ovenfor enslige
mindreårige flyktninger i kommunen.
Det er enkelte utfordringer med å få enslige mindreårige flyktninger igjennom skoleløpet.
Ansatte har bistått med vekking på morgenen, der utfordringen er å lære seg selvstendighet.
Skolen har vært på banen for å motivere disse til å møte opp. Ansatte i BEEM har et godt
samarbeid med ungdomsskolen og den videregående skole, dette for å tilrettelegge ut fra
behov til den enkelte.
Flere av de som er intervjuet viser til utfordringer med tilskuddet fra IMDi til opplæring av
flyktninger. Utfordringen omfatter å ha oversikt over størrelsen på det årlige overførte
norsktilskuddet fra IMDi. Dette har i noen år nå vært lavere enn det kommunen hadde forutsatt.
Dette grunnes ifølge de som er intervjuet i at kommunen ikke hadde informasjon om hvor høyt
tilskuddet ble. I brev fra IMDi om utbetaling av norsktilskudd for 2018 den 1.10.2018, vises det
til følgende:
… Grong kommune har ikke mottatt persontilskudd siden tilskuddsutbetalingen i februar 2017,
for 4. kvartal 2016, samt 2. og 3. kvartal for 2017. Årsaken til dette er at kommunen tidligere
har fått utbetalt tilskudd for personer som ikke lengre bor i kommunen. Tilskuddet har da blitt
korrigert for fraflytting. Ettersom totalsummen for persontilskudd har vært negativ ved
påfølgende utbetalinger, har tilskuddet ikke blitt utbetalt. Beklageligvis er dette ikke
informasjon som er tilgjengelig for kommunen i NIR i dag ...

2.2.4

Integrering lokalt i kommunen

Flyktninger med unger har ett fortrinn knyttet til integrering i lokalsamfunnet. De blir automatisk
med ungenes aktiviteter daglig og treffer andre innbyggere, ifølge de som er intervjuet.
Frivilligheten i Grong bidrar også i integrering av flyktninger. Bygdekvinnelaget har lagt til rette
for møtepunkt for sosialisering. Røde kors har tidligere hatt språkkafe rettet mot alle flyktninger
(ikke i drift i dag). Når kommunen bosetter flyktninger gir man noen av de tidligere bosatte
flyktningene i oppdrag å være mentor for de som bosettes. Det er mange av flyktningene som
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etterhvert har førerkort, dette løser mye av transportbehovet til de som bosettes. Denne
praksisen har kommunen dratt god nytte av.
Ansatte fra BEEM sier at de enslige mindreårige er en del for seg selv og gjør stort sett
aktiviteter seg imellom. Noen er med på fotball og går på treningssenteret, og har fått lokale
venner gjennom dette. Enslige mindreårige får jevnlig tilbud om sosiale aktiviteter, men ikke
alle velger å delta. De får tilgang til Gronghallen annenhver fredag i vinterhalvåret, i 3 timer.
Dette er ikke en integreringsarena, stort sett er det kun enslige mindreårige som deltar på
dette. De ansatte må være der, da det kan oppstå konflikter mellom de ulike nasjonsgrupper.
For enslige mindreårige og bosatte flyktninger som går på voksenopplæringa har de liten
kontakt med andre jevnaldrende innbyggere. Dette medfører ofte for lite språktrening i norsk
og mindre mulighet til integrering. Enslige mindreårige under 18 har verge, denne ordningen
fungerer veldig bra i kommunen. Verge bistår uoppfordret og er tilgjengelig for alle med behov
for dette i kommunen, ifølge ansatte fra BEEM.

2.2.5

Kommunens kvalitetssystem

Grong kommune benytter kvalitetssystem Compilo i egen virksomhet. I kvalitetssystemet er all
dokumentasjon samlet på en felles plattform. Dette gir oppfølging og kontroll over rutiner og
prosedyrer for de ulike ansvarsområdene og tjenester i kommunen. Flyktningetjenesten og
BEEM har egne områder med rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet.
BEEM har eget område hvor det er lagret 32 rutiner som omhandler arbeidsoppgaver innen
BEEM. I rutinene reguleres de ulike ansvarsområdene i BEEM eksempelvis: kontaktpersoner,
bakvakt,

dagvakt,

boligskifte,

bosetting,

oppfølging

fra

barneverntjenesten,

kvalifiseringsprogram for mindreårige, miljøarbeid, oppfølging av helse, Overgang til
selvstendig liv. Videre er det sju dokumenter knyttet til fagstoff og veiledere for BEEM. Det gis
også en oversikt over relevante lover og forskrifter. Flyktningetjenesten har også lagret 16
rutiner som omhandler arbeidsoppgaver innen flyktningetjenesten eksempelvis: boliger til
bosetting, sikkerhet i samtaler, oppfølging i boligfasen, samarbeid med NAV og
voksenopplæring,

oppfølging

ved

introduksjonsprogram

og

introduksjonsloven.

Kvalitetssystemet ivaretar behov for rutiner og prosedyrer for å yte tjenester til flyktninger og
enslige mindreårige, ifølge ansatte som er intervjuet fra disse tjenestene. I systemet ligger det
også krav til årlig revisjon av de enkelte rutinene med ansvarlige.

2.3

Vurdering

Får flyktninger med krav til dette tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og plass ved
nærmeste grunnskole?
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Bosetting av flyktninger og enslige mindreårige flyktninger følger vedtatte føringer fra
kommunestyret i Grong kommune. Revisor har merket seg at det er færre flyktninger og
spesielt enslige mindreårige flyktninger som kommer til kommunen nå enn tidligere år. Dette
er forhold kommunen må ha oppmerksomhet mot, da dette påvirker kommunens inntekter til
flyktninger.
Kommunen har tilstrekkelig med boliger til flyktninger og enslige mindreårige. Disse er etter
vår vurdering tilpasset flyktningenes behov for kommunale tjenester og flyktningetjenesten, og
Boenhet for enslige mindreårige oppfølging av disse. Kommunen har hatt ledige boenheter,
spesielt til enslige mindreårige og har startet arbeidet med å omgjøre disse til omsorgsboliger.
Dette viser at kommunen har systematisk styring av kommunens boliger, når disse ikke
benyttes til opprinnelig formål.
Kommunen gir flyktninger tilbud om barnehage, skole og voksenopplæring til de med behov
for dette, etter vår vurdering. Det er videre vårt inntrykk at kommunen internt løser utfordringer
for flyktningene underveis når de oppstår, da det er et godt samarbeid mellom oppvekst,
flyktningetjenesten og boenhet for enslige mindreårige i kommunen. Det er videre revisors
inntrykk at det arbeides godt med integrering av flyktninger i hele kommunen, men vi ser at det
kan være noen utfordringer med å integrere enslige mindreårige i kommunen.
Revisor har merket seg at kommunen ikke har informasjon om flyktninger som flytter ut av
kommunen i opplæringsløpet, noe som påvirker kommunens inntekter i ettertid. Dette gjør
kommunen sårbar knyttet til å forutse norsktilskuddet fra IMDi, noe som påvirker årsbudsjettet
til flyktninger. Disse forholdene må det rettes oppmerksomhet mot, dette for å sikre bedre
forutsigbarhet i kommunens budsjettarbeid knyttet til flyktninger.
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INTRODUKSJONSPROGRAMMET

3

I dette kapittelet beskriver vi delproblemstilling 2 som omhandler:
Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og
samfunnskunnskap?

3.1

Revisjonskriterier

Forvaltningsrevisjonens kriterier er her i hovedsak hentet fra introduksjonsloven. Dette er
kilden for å vurdere arbeid rettet mot om flyktninger gjennomfører introduksjonsprogrammet i
dette revisjonsarbeidet.
Introduksjonsloven stiller krav til introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i
norsk og samfunnskunnskap med tilhørende rundskriv. Viktige føringer vil være:
•

Kommunens plikt til tilbud om introduksjonsprogram jf. § 3. Senest 3 mnd. etter
bosetting og gjennomføres helårlig og på fulltid jf. § 4

•

Gi grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap jf. § 4 samt utstedt
deltakerbevis.

•

Utarbeidet individuell plan for hver deltaker (flyktning) som gir føringer for
gjennomføring av introduksjonsprogrammet og som vurderes jevnlig ut fra behov jf.
§ 6.

Vi vil i denne problemstillingen se om kommunen sørger for at bosatte flyktninger gjennomfører
introduksjonsprogrammet ut fra overnevnte krav.

3.2

Data

3.2.1

Introduksjonsprogrammet

Statistikk fra IMDi viser at det var 30 deltakere i introduksjonsprogrammet i kommunen, per
31.12.2018. I løpet av 2018 deltok 30 av disse i grunnleggende norsk og samfunnskunnskap,
28 deltok i arbeidsliv og 14 i samfunnsliv. Videre deltok 35 voksne på grunnskolen og 6 deltok
på

videregående

skole

i

2018.

Ytterligere

statistikk

knyttet

til

fullføring

av

introduksjonsprogrammet er skjult av IMDi, grunnet lavt antall deltakere (unntatt offentlighet).
Revisor har etterspurt kommunen en tilsvarende oversikt som viser flyktningers deltakelse på
introduksjonsprogrammet, som har rett og plikt til dette. Kommunen har sendt en oversikt som
viser at nesten alle deltar på introduksjonsprogrammet som har rett og plikt til dette. Noen få
deltar ikke og det foreligger legitime årsaker til dette. De som ikke deltar i
introduksjonsprogrammet følges opp av ansatte fra flyktningetjenesten, noe som sikrer at
deres rettigheter ivaretas.
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De fra oppvekst sier at Flyktningene gjennomfører introduksjonskurs helårlig og på fulltid.
Oppmøte registreres løpende. Er deltager borte, må vedkommende ha bekreftelse fra
lege/annet dersom fraværet skal registreres som gyldig. Dette registreres i Nasjonalt
introduksjonsregister - NIR. Kommunene bruker NIR for å registrer enkeltpersoners deltakelse
i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og norskopplæring for
asylsøkere. Kommunene registrerer også opplæring i norsk kultur og norske verdier for
flyktninger i NIR. Her legges også inn tidspunkt for når avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap er avlagt, resultat av delprøver i norsk, prøve i samfunnskunnskap og
hvilket språk prøven i samfunnskunnskap er avlagt på. Flyktningene har rett til 2400 timer til
behovsprøvd norskopplæring utover 550 timer, dersom dette er nødvendig. Alle flyktningene
som bor i Grong, gjennomfører introduksjonsprogrammet. Det er imidlertid noen som drar fra
kommunen til andre deler av landet. Disse følges ikke lengre opp av kommunens ansatte.
Alle

flyktninger

i

aktuell

alder

får

tilbud

om

introduksjonsprogram

i

norsk

og

samfunnskunnskap. Flyktningetjenesten sørger for at alle mottar deltagerbevis etter
gjennomføring, dette koordineres med oppvekst. Ansatte sier at alle bosatte flyktninger starter
på introduksjonskurset innen 3 mnd. etter bosetting i en kommune. I teorien kan de starte etter
en uke, men kommunen praktiserer at flyktninger får mulighet til å bli kjent først, oppstart etter
1 mnd. er ofte praktisert og funnet hensiktsmessig. Etter introduksjonsprogrammet skal
flyktningene vite hvordan de skal orientere seg i samfunnet, for eksempel opp mot
skattemyndighetene, nav, skole etc. I utgangspunktet skal introduksjonsprogrammet
gjennomføres innen to år, noe flere ikke klarer. Ansatte ser på muligheten for å forlenge dette
til tre år. Ansatte opplyser at de behandle søknad ut fra lovlige føringer og det skjønnet som
kan benyttes jf. introduksjonsloven.
Alle får deltakerbevis når de har fullført introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen følger
dette opp i forhold til krav. Flyktningetjenesten følger opp alle timer til den enkelte for å se at
de fyller kravet. Opplæring fra oppvekst og flyktningetjenesten registreres som opplæring i
NIR.

Introduksjonsstønaden

til

bosatte

flyktninger

er

knyttet

til

oppmøte

i

introduksjonsprogrammet, møter de ikke opp, får de ikke penger.
Dersom flyktning er syk i 2 år, blir vedkommende vurdert om videre gjennomføring av
introduksjonsprogrammet. Det er ikke sikkert at kommunen kan innvilge forlengelse, da dette
må vurderes etter introduksjonslovens § 5, i hvert enkelt tilfelle. På dette punktet ligner
introduksjonsloven på arbeidsmiljøloven, som introduksjonsloven er tuftet på. Regelverket har
vært godt nok utformet til å håndtere saker som har dukket opp i Grong kommune, frem til i
dag, ifølge ansatte. Dette medfører at alle har fått en individuell vurdering etter
introduksjonsloven, som har gitt de lov til å fortsette i introduksjonsprogrammet. Ansatte i
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kommunen forsøker i det lengste å la den enkelte benytte seg av rettigheten etter de lovhjemler
som finnes. Dette for å bistå deltaker til å klare programmet og oppnå kvalifisering til norsk
arbeids- og samfunnsliv i den grad det er mulig.
En del flyktninger har ikke grunnskole, og må gå på grunnskole før videreutdanning.
Kommunen sliter med å få registrert måloppnåelse her, fordi grunnskole telles ikke som
myndighetenes

kvalitetsmål

om

flyktninger,

som

tar

utdannelse

etter

introduksjonsprogrammet.
Enslige mindreårige gjennomfører ikke introduksjonsprogrammet, siden dette kun er for
personer over 18 år. Men alle har rett på skole. Også enslige mindreårige uten innvilget
opphold får undervisning på skolen. De skal gjennomføre 550 norsktimer og 50 timer
samfunnskunnskap. For å få permanent opphold må de bestå norsk og samfunnskunnskap i
skolen. De får informasjon om at de må gå skole for å få opphold. I teorien kan de være i fare
for å bli utsendt dersom kravene ikke oppfylles, men kommunen har ikke opplevd at dette er
praktisert. Det er noen elever som ikke får vitnemål, men kun bestått norsk og samfunnsfag.
Noen fungerer dårlig på skolen, men har fått tilbud om jobb i nærmiljøet. Det er enkelte
utfordringer med å få dem igjennom skoleløpet. Ansatte i BEEM prøver sammen med den
videregående skole og ungdomsskolen å tilrettelegge slik at skoleretten ikke blir brukt opp før
denne er gjennomført.
Neste figur viser andelen tiltak i introduksjonsprogrammet i Grong kommune sammenlignet
med andre kommuner og i landet.
Figur 2.

Tiltak i introduksjonsprogrammet (prosent)

Kilde: IMDi
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Figuren

viser

andel

av

alle

deltakere

som

har

gjennomført

ulike

tiltak

ved

introduksjonsprogrammet i 2018. Figuren viser at Grong har høyest andel deltakere med tiltak
innen grunnleggende norsk og samfunnskunnskap, arbeidsliv og samfunnsliv i 2018. Det er
ingen registrert utdanning/kurs og godkjenning av kompetanse i 2018 i kommunen.

3.2.2

Individuell plan

Ansatte fra flyktningetjenesten sier at når flyktninger kommer til kommunen starter arbeidet
med å etablere en individuell plan (basert på mal fra IMDi) for den enkelte. Der beskrives mål
knyttet til blant annet utdanning og jobb for den enkelte. Det legges til grunn deltagerens
kompetanse, utdanning og arbeidserfaring fra tidligere. Individuell plan ligger elektronisk lagret
på ESA (scannet fra papir). Gjennom en samarbeidsavtale med voksenopplæringen, lages
individuell plan sammen med elev, flyktningetjenesten og voksenopplæringen. Det er noen
som ikke har klarlagte interesser knyttet til utdanning og jobb. Kommunen har i samarbeid med
NAV mulighet til å gjennomføre utprøving av flyktningers arbeidsevne hos vekstbedrift, (ikke
et fast tiltak). Programrådgivere arbeider med enkeltdeltakere i form av veiledning og
informasjon for å bistå den enkelte med å sette seg gode og retningsgivende mål for framtiden.
Det refereres til mål i individuell plan når oppfølgingssamtaler gjennomføres, noe som
medfører eierskap til individuell plan hos de som medvirker.
De som er intervjuet fra flyktningetjenesten og voksenopplæringen bekrefter at det
gjennomføres trekantsamtaler under introduksjonsprogrammet. Der deltar programrådgiver fra
flyktningetjenesten,

kontaktlærer

fra

voksenopplæringa,

og

aktuelle

flyktning.

Det

gjennomføres fire samtaler i løpet av programmet. Der drøftes deltakers målsettinger i
individuell plan og progresjon i opplæringsløpet. Videre gjennomføres det en vurdering om
deltakers program er i tråd med gitte målsettinger i individuell plan. Dette gjør at man har en
systematisk og hensiktsmessig tilnærming til gjennomføring av opplæringsløpet til deltakerne
i introduksjonsprogrammet.
Enslige mindreårige har en tiltaksplan som blir evaluert hvert halvår. Ansatte innen BEEM har
ikke sett at individuell plan er et hensiktsmessig verktøy for denne gruppen, noe det heller ikke
er krav om. Ansatte i BEEM samarbeider med de andre tjenestene i kommunen for å legge til
rette for tjenester ut fra behov. Dette bekreftes av de vi har intervjuet fra oppvekst og helse.
Enslige mindreårige flyktninger med sammensatte behov for helsetjenester har individuell plan
i samsvar med krav til dette, ifølge avdelingsleder helse.
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3.3

Vurderinger

Gjennomfører

flyktningene

introduksjonsprogrammet

med

opplæring

i

norsk

og

samfunnskunnskap?
Flyktninger gjennomfører introduksjonsprogrammet helårlig og på fulltid med grunnleggende
ferdigheter i norsk og samfunnsfag i Grong kommune, etter vår vurdering. Noen få flyktninger
gjennomfører ikke og har legitime årsaker med gyldig fravær til dette. Det er videre vårt inntrykk
at deltakelsen, fraværet og deltakerbevis knyttet til introduksjonsprogrammet dokumenteres
og registreres nasjonalt, i samsvar med gitte føringer. Det er også vårt inntrykk at ansatte i
kommunen legger til rette for at flyktninger skal gjennomføre introduksjonsprogrammet, med
eks. vurdering av forlengelse av gjennomføringsperioden fra 2 til 3 år, ut fra den enkeltes
behov. Det er vårt inntrykk at enslige mindreårige flyktninger får den opplæringen de har krav
på og følges opp slik at deres rettigheter ivaretas.
Kommunen utarbeider individuell plan for flyktninger i samsvar med krav til dette. Individuell
plan gir føringer for gjennomføring av introduksjonsprogrammet, hvor det også settes
målsettinger for å komme i utdanning og jobb. Det er videre vårt inntrykk at individuell plan er
et arbeidsdokument ved oppfølgingssamtaler under introduksjonsprogrammet til flyktninger.
Det er et arbeidsverktøy for ansatte og den enkelte flyktning i kommunen, noe som er viktig
for at disse skal fungere i samsvar med føringer.
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ARBEIDSLIV OG UTDANNING

4

I dette kapittelet beskriver vi delproblemstilling 3 som omhandler:
Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført
introduksjonsprogram?

4.1

Revisjonskriterier

Lovens målsetting om at introduksjonsordningen skal føre til at nyankomne innvandrere får en
raskere overgang til ordinært arbeid. Dette tilsier at Arbeids- og velferdsetaten skal ha en
sentral rolle i utarbeidelse og gjennomføring av introduksjonsprogram for den enkelte deltaker.
Forpliktelser og ansvar for henholdsvis kommune og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) for
oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet er utarbeidet i et eget rundskriv9 fra
Arbeids- og sosialdepartementet.
•

Kommunen skal gi bosatte flyktninger opplæring til å fungere i det norske samfunnet

•

NAV skal gi informasjon om arbeidsmarkedet, virkemidler for å gi tilbud, delta i et
samarbeid om den enkelte deltaker, behovs og arbeidsevnevurdering, bidra til at den
enkelte kommer ut i jobb.

•

Det skal videre være en skriftlig samarbeidsavtale mellom enkelte kommune og NAV
lokalt for flyktninger som gjennomfører introduksjonsprogrammet.

4.2

Data

Ansatte fra flyktningetjenesten sier at flyktningene er en variert gruppe, med alt fra personer
med høyere utdannelse til analfabeter. Flyktningetjenesten er bevisst på at mange av dem har
utfordringer med å få seg arbeid. Dette skyldes utfordringer med språk, samt at
arbeidsmarkedet generelt er stramt i Indre Namdal.
Flyktningetjenesten har en praksiskoordinator med helårlig kontakt mot næringslivet. Ansatte
bistår flyktninger med arbeidspraksis under introduksjonsprogrammet. Her kobles flyktninger
opp mot virksomheter som passer deres kompetanse. I arbeidspraksis under praksismåneden
får deltakerne lønn gjennom introduksjonsstønaden. Dersom det er en deltaker i programmet
som får muligheter for en jobb, brukes NAV, eller introduksjonsstønaden i en startfase som
virkemidler får å få flyktninger i jobb.
Flyktningetjenesten har kjøpt praksisplasser fra NAMAS Vekst. Det er ikke etablert noen fast
avtale på dette. Kommunen tilbyr også interne praksisplasser. Det foreligger en

9

Rundskriv Q-27/2015
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intensjonsavtale som forplikter kommunen med å stille med 10 praksisplasser, i 2018 ble
tilbudet utvidet og det ble gitt tilbud om 15 praksisplasser, noe det var behov for.
I neste figur vises andelen personer i kommunen som mottar sosialhjelp, fordelt på innvandrere
og øvrig befolkning i Grong kommune. Dette for å gi informasjon om flyktninger som ikke
kommer inn i arbeidslivet og må ha sosialhjelp for å dekke nødvendig utgifter til daglig
livsopphold.
Figur 3.

Personer som mottar sosialhjelp (prosent)

Kilde: IMDi

Figuren viser andel personer som mottok sosialhjelp fordelt etter bakgrunn 31.12.2017, tall for
2018 foreligger ikke ved undersøkelsestidspunktet. Figuren viser at kommunen har en høyere
andel innbyggere med innvandrerbakgrunn som mottar sosialhjelp sammenlignet med den
øvrige befolkningen og landet for øvrig. I neste figur vises andelen sysselsatte innvandrere
etter botid i kommunene.
Figur 4.

Sysselsatte innvandrere etter botid (prosent)

Kilde: IMDi
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Figuren over viser at innvandrere etter botid i Grong har noe lavere andel som er sysselsatt
enn landet for øvrig, både på kort og på lang sikt, for 31.12.17. Tall for 2018 foreligger ikke ved
undersøkelsestidspunktet.
Leder for NAV sier at NAV har inngått en avtale med kommunen om samarbeid knyttet til å få
flyktninger i arbeid. Flyktningetjenesten har etablert en detaljert rutine med NAV Marked i
tillegg til samarbeidsavtalen. Denne innebærer bistand fra NAV Marked med informasjon til
deltakere i ferieprogrammet. Rutinene beskriver konkret deltakelse i trekantsamtaler fra NAV
for å sikre kontinuitet i oppfølgingen og samarbeid om tiltak allerede i en tidlig fase. Det er
totalt fem kommuner i Indre Namdal som sogner til NAV-kontoret i Grong. En ansatt i NAV
kontoret på Grong har hovedansvaret for å jobbe mot flyktninger i fem kommuner. Den ansatte
skal jobbe med å få flyktninger i jobb underveis og etter at de er ferdig med
introduksjonsprogrammet.
Utfordringer med å få flyktninger ut i jobb handler om flere forhold ifølge leder for NAV. Disse
er: ulike nasjoner, ulik skolegang, individuelle tilpasninger til den enkeltes behov.
Arbeidsmarkedet i Indre Namdal er marginalt, både for flyktninger og de som bor her. Det er
forventninger fra næringslivet om at flyktninger skal snakke godt norsk, før de får mulighet i
arbeidslivet.
Både NAV og flyktningetjenesten jobber mot å skaffe flyktninger innpass i arbeidslivet, knyttet
til ordinære arbeidsplasser, tiltaksplasser (praksisplasser) og kartlegging av arbeidsevne. NAV
har ansatt tre markedsrådgivere som arbeider mot bedrifter i indre Namdalen for alle
arbeidssøkere. Flyktninger er en del av deres ansvarsområde. Det er en avtale som
formaliserer samarbeidet overordnet mellom NAV og kommunen. Underordnede rutiner er ikke
etablert i dag, noe det arbeides med. Det kan blant annet skje at det blir eksempelvis en dobbel
forespørsel om samme plassen til en bedrift fra ansatte i flyktningetjenesten og ansatte fra
NAV, noe som er uheldig. Flyktningetjenesten målretter arbeidet ved at praksiskoordinator har
ansvar for samarbeidet med næringsliv, slik at flyktningetjenesten blir en tydelig
samarbeidspart for næringslivet. Ansatte samhandler med NAV i enkeltsaker, der ansvaret for
kontakt med praksisplass avklares mellom ansatte i NAV og Flyktningetjenesten. Strukturen
er lagt opp til at slike uheldige hendelser skal unngås og det er viktig med dialog når slike ting
skjer i konkrete tilfeller, slik at man kan vurdere om det er behov for ytterligere rutiner eller
strukturendringer. Allikevel er det ikke til å unngå at ulike etater leter etter praksisplasser i
samme bedrifter i et begrenset arbeidsmarked. Det er viktig at etater kontakter hverandre for
samhandling når det er hensiktsmessig og naturlig for å skape godt samarbeid med lokalt
næringsliv om praksisplasser og jobbmuligheter for de kommunens ansatte følger opp.
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Hos NAMAS Vekst kan NAV kjøpe plasser med arbeidsforberedende trening og avklaring av
arbeidsevne hos flyktninger. NAV kan inngå avtale om arbeidstrening med bedriftene i en
periode og gi lønnstilskudd ved ansettelse av flyktninger.
Hovedutfordringen for å få flyktninger i arbeid er at de behersker språk, ifølge leder for NAV.
Dette er avgjørende for at de skal få jobb og blant annet ivareta HMS krav i bedriften.
Opplæring knyttet til språk er ressurskrevende for kommunen. Dette handler om å gi god
opplæring som er tilpasset den enkeltes behov. Det å stille krav om å snakke norsk er viktig i
opplæringsløpet. Analfabeter har størst utfordringer og får ofte ikke jobb. De ender for ofte på
langtidsløp som mottaker av sosialstøtte fra NAV. Det er vanskelig å forstå at flyktninger etter
to år skal lære seg norsk og stå i arbeid. Erfaringer/forskning viser at det for mange flyktninger
tar fra 0 til 9 år, før at de behersker norsk på god måte og er klar for arbeidsmarkedet, ifølge
leder NAV. Dette medfører at det er store ressursbehov i opplæringen av disse, utover gitte
tilskudd til flyktninger fra staten. Leder NAV sier at flere av kommunens flyktninger har i senere
tid tatt grunnskolefag og ønsker å ta videregående utdanning. Dette er positivt og viser at
opplæringen i kommunen er på rett vei.
Fafo-forskere10 mener at unge innvandrere med høy utdanning klarer seg ofte bra i arbeidslivet.
Mange voksne deltakere med lite eller ingen utdanning sliter med å bestå norskprøven og har
vanskeligheter med å få jobb. De som består norskprøven, er oftere i arbeid. Forskerne vet
ikke om språkopplæringen er grunnen. Forskningen viser til flyktninger som har jobb, lettere
klarer språktesten, ifølge forskningsrapporten. Det vises videre blant annet til Skedsmo
kommune i Akershus. De har valgt å fylle introduksjonsprogrammet med noe de selv mener
fungerer: norskopplæring på flere språk. Deltakere som ikke kan norsk, får lite ut av timene
om de ikke får hjelp til å forstå. Når de kan spørre om norsk grammatikk på eget språk, løsner
det lettere for innvandrere, ifølge ansatte fra Skedsmo kommune. Fafo forskerne har imidlertid
ikke bekreftet om tiltaket gir en positiv effekt på norskopplæringen til flyktninger.
Ingen har i dag krav på praksisplass og NAV og må prioritere plasser ut fra gitt budsjett. Fra
1. juli 2019 kommer det et nytt opplæringsløp som vil gjøre det enklere for NAV å vurdere
kompetansehevende tiltak, til eksempelvis innvandrergruppen.
Avslutningsvis viser NAV leder til at flyktninger som vurderes å ha gode nok språkkunnskaper,
får tilbud om arbeidstrening eller andre aktuelle tiltak i NAV etter en individuell vurdering. I
2018 hadde tre flyktninger vært/er i arbeidspraksis gjennom NAV. To av arbeidstreningene ble
avbrutt av deltakere, den ene fikk tilbud om annet jobbtiltak (oppkjøring til buss). Den andre av

10

Fafo -rapport 2017:31 Integreringstiltak for innvandrere
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deltagerne flyttet fra kommunen. En deltager er i arbeidspraksis i dag, mens han fortsatt er i
introduksjonsprogrammet. En annen flykning har tilbud om annet tiltak i NAV for å komme i
jobb.
Enslige mindreårige følges opp av BEEM frem til 18 eller 20 år, ut fra deres egne behov.
Ansatte fra NAV treffer disse med veileder fra BEEM, ut fra behov. De som ikke har
sommerjobb, kan få rett til økonomisk sosialhjelp. Grong kommune har vedtatt en egen
ungdomsnorm knyttet til økonomisk hjelp. Kommunen har lyst ut jobber til ungdom, og BEEMgruppen blir vurdert i forhold til tilgjengelige jobber og andre søkere. Leder NAV kjenner til at
noen av ungdommen har fått sommerjobber i Namsskogan familiepark. Ungdommen
oppfordres til å søke sommerjobber, både av ansatte fra NAV og BEEM. NAV har ikke en
samarbeidsavtale med BEEM, men har en rutine på at de skal ta kontakt ved behov. Ansatte
fra BEEM har tatt kontakt med lokale arbeidsplasser for å få til et arbeidstreningsopplegg for
enslige mindreårige flyktninger. Det lokale næringslivet har vært flinke til å stille opp, slik at
disse har fått prøvd seg i yrkeslivet. Flere har etter arbeidstrening fått lønnet fast jobb. Det er
videre et sommerprosjekt i regi av ansatte BEEM og uteseksjonen knyttet til sommerarbeid.
Der mottar deltakerne kr 500 per dag for å jobbe. En ansatt i BEEM er med som arbeidsleder.
Videre har Familieparken i Namsskogan tilbydd flere enslige mindreårige sommerjobber. De
bor på brakker i familieparken, og mottar ordinær lønn, ifølge ansatte fra BEEM.

4.3

Vurdering

Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført
introduksjonsprogram?
Det er inngått en overordnet avtale med detaljerte rutiner mellom Grong kommune og NAV for
å få flyktninger i arbeid. Det er videre revisors inntrykk at både ansatte innen
flyktningetjenesten, boenhet for mindreårige flyktninger og NAV arbeider ut fra gitte ressurser,
med å få flyktninger i arbeid. Statistikken viser at en høyere andel flyktninger i Grong
kommune, enn landet for øvrig, mottar sosialhjelp for å dekke nødvendig utgifter til daglig
livsopphold. Videre har bosatte flyktninger i Grong kommune noe lavere andel som er
sysselsatt, enn landet for øvrig. Dette medfører at det er utfordringer med å få flere bosatte
flyktninger i arbeid i kommunen. Det pekes på følgende utfordringer av de som er intervjuet:
flyktningers utfordring med å beherske språk, erfaring/utdanning til den enkelte, marginalt
arbeidsmarked i Indre Namdal – konkurrerer med andre innbyggere, NAV har begrensede
ressurser til å tilby flere tiltaks/arbeidsplasser i konkurrerer med andre innbyggere. Disse
utfordringene har også fremkommet generelt i landet for øvrig.
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5

HELSETJENESTER

I dette kapittelet beskriver vi delproblemstilling 4 som omhandler:
Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta
flyktningers behov?

5.1

Revisjonskriterier

Kommunen har ansvaret for at alle som oppholder seg i kommunen får helsehjelp, jf. helseog omsorgstjenesteloven § 3-1. Videre er det krav til at kommunen skal «legge til rette for
samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der
dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her» § 3-4. Vi ser her på helse- og
omsorgstjenestelovens krav til at kommunen sørger for helse- og omsorgstjenester til bosatte
flyktninger og for enslige mindreårige asylsøkere. I veileder for helsetjenester til bosatte
flyktninger11 vises det til at flyktninger har samme rettigheter til helse- og omsorgstjenester som
den øvrige befolkningen. Tilbudet omfatter helseundersøkelser etter bosetting i kommunene.
Veilederen ble oppdatert september 2015. Det settes spesielt søkelys på behovet for
undersøkelser og vaksinasjon ved bosetting samt jevnlig oppfølging av helsebehov hos
bosatte flyktninger. Det pekes videre på bosattes flykningers rett til tjenester fra fastlege,
helsestasjon, psykologisk oppfølging …
Vi vil i denne undersøkelsen se på om det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg
legger til rette for å ivareta bosatte flyktningers behov for helsetjenester.

5.2

Data

Ansatte fra flyktningetjenesten sier de bistår med å bestille time til lege for flyktninger, dette
fungerer greit. Ansatte fra Flyktningetjenesten legger til rette for at flyktninger mottar
helsetjenester og at disse er tilstrekkelig for den enkelte bruker. Det er helsepersonell som yter
tjenestene til flyktninger og er ansvarlig for behandlingen som gis. Flyktningetjenesten kan
være med flyktninger under konsultasjon med lege, dersom dette er ønsket. Dialog med 2.
linjetjenesten (sykehus) gjøres kun via legen. Ansatte innen flyktningetjenesten kan bistå dem
for eksempel med transport til sykehus o.l., i henhold til veiledningsplikten. Ansatte forsøker å
være bevisste på helseutfordringer hos flyktninger, men er ikke helsepersonell som har
taushetsplikt. Det betyr at kunnskapen ansatte innen flyktningetjenesten har om helsen til
flyktningene er begrenset til det flyktningene selv ønske å opplyse om. Kommunens psykiske
helseteam har vært i sommerprogrammet til flyktninger og snakket om ulike tjenester innen
psykisk helse, dette for å ufarliggjøre slike behov hos denne gruppen. Det er ikke så lett å bistå

11
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flyktninger med utfordringer innen psykisk helse, ifølge ansatte i flyktningetjenesten. Dette
grunnes i vanskeligheten med å avdekke den enkeltes behov, og tabuer for å motta hjelp innen
dette feltet.
Ansatte fra BEEM sier at enslige mindreårige flyktningers helse kartlegges på mottak, og de
får med seg en helserapport som sendes kommunen. Helserapporten blir oversendt fastlegen
i Grong kommune. Noen mangler imidlertid en helserapport når de kommer til kommunen.
Enslige mindreårige flyktninger blir ved ankomst ledsaget til lege og klareres helsemessig. De
får vaksiner før de mottar andre tjenester. I tillegg gjennomføres det en helseundersøkelse på
helsestasjonen. Ansatte fra BEEM ordner også med time til tannlege, ordner fastlege og
optiker. Noen enslige mindreårige går til kjeveortoped. I vinterhalvåret gjennomføres D vitaminscreening, samt det tas blodprøver av enslige mindreårige hver 3 måned. Disse har tidvis vist
lave verdier. Etter at kommunen begynte å gi enslige mindreårige flyktninger vitamintilskudd,
økte verdiene igjen. Alle enslige mindreårige får videre tilbud om traumebehandling. En del
enslige mindreårige har psykiske helseutfordringer, disse kan lede til andre og mer kroppslige
sykdommer. Det er kommunens helsepersonell som har ansvaret for å følge opp disse, samt
sende dem til andrelinjetjenesten ved behov. Ansatte fra BEEM er med som ledsager ved
legebesøk. Ved behov brukes i tillegg telefontolk, hos lege.
Leder fra NAV sier at det er viktig å kartlegge flyktningers helse. God helse er viktig når det
gjelder å lære norsk og for å stå i arbeid. Spørsmålet er hvordan helsen påvirker arbeidsevnen
for denne gruppen. Det er ofte tabubelagt å snakke om utfordringer knyttet til psykisk helse og
belastninger den enkelte bærer på. Behov for tjenester innen psykisk helse er viktig å få avklart
for å lykkes med integreringen av flyktninger, og viktig for kommunen å avklare, ifølge leder
fra NAV.
Avdelingsleder fra helse bekrefter at det er et godt samarbeidet mellom Helse,
flyktningetjenesten og BEEM i kommunen. Hun sier at primært er første kontakten til flyktninger
gjennom helsestasjon og lege. Ansatte fra Helse har hatt utfordringer med å fange opp
flyktninger ved familiegjenforening, der kommunen ikke er informert om dette. Skole eller
barnehage kan være instansen som fanger opp gjenforeningen først. Den instansen som vet
om gjenforening først, tar kontakt med helse og da følges disse opp. Utfordringen omfatter
blant annet å sikre smittevern.
Første kontakt er samtale med dem som har fått bosetting. Her lages en oversikt på
sykdomsbilde. Lege, helsesykepleier og psykiatritjenesten er i samme avdeling, og dette gjør
tverrfaglig samarbeid enklere. Flyktningene har lite dokumentasjon med seg om egen helse,
og informasjonen som kommer frem er kun muntlig informasjon. Flyktningene vaksineres i
størst mulig grad, dersom man er usikker på mangelfull vaksinering. Vaksinasjonsprogrammet
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gjennomføres før de mottar andre tjenester i kommunen. Det er lav terskel for bruk av tolk, og
kommunen har gode erfaringer med bruk av tolk, gjennom telefontolk. Helsestasjon og
legetjenesten bruker tolk mye, noe som medfører betydelige utgifter.
Avdelingsleder helse sier at det er grei kapasitet hos lege, og det gjennomføres tverrfaglige
drøftinger mellom lege og psykiatritjenesten. Kapasiteten hos lege er i dag tilfredsstillende,
sett opp mot den reduserte pågangen av flyktninger. Det har vært stabil legetilgang de to siste
årene. Innen traumebehandling er det kompetanse hos andrelinjetjenesten på Levanger.
Erfaringsmessig tar det lang tid å avdekke utfordringer innen psykisk helse hos flyktninger. Det
tar gjerne to år, før flyktninger er i stand til å jobbe med og bearbeide traumer. Enslige
mindreårige er spesielt belastet, både gjennom opplevelser fra barndommen, samt fra flukten.
På spørsmål om det er mer som burde vært gjort innen tverrfaglig samarbeid, opplyser
avdelingsleder helse at tverrfaglighet og samarbeid fungerer bra internt i kommunen. Men det
kan være vanskelig å få tak i ansatte i andrelinjetjenester. Kommunens ansatte jobber «ad
hoc» for flyktninger med tverrfaglige behov. Som hovedregel inviteres det til et tverrfaglig
samarbeid ved bosetting av flyktninger, spesielt ved bosetting av familier med barn.
Fagpersoner som er med i det tverrfaglige arbeidet varierer ut fra behov, men helsesykepleier,
sosionom og lege er ofte involvert (lege via faste legemøter, samt i samarbeidsmøter i
enkeltsaker der det er spesifikke helseutfordringer).
Det er en del pågående forandringer, siden kommunen ikke lengre har mottak, og siden det
bosettes færre flyktninger. Kommunen har opparbeidet en del kompetanse innen helse,
gjennom de siste årene. Dette kan nå bli redusert i takt med at antall flyktninger som bosettes
reduseres. Det har vært lønnsomt for Grong å være mottakskommune og bosettingskommune,
med økte ressurser, noe som også har tilført innbyggerne i kommunen bedre helsetjenester.
Helsedirektoratet12 anbefaler at alle kommuner som tar imot flyktninger eller asylsøkere
oppretter flerfaglige flyktningehelseteam hvor også spesialisthelsetjenesten kan inngå.
Teamet bør ha en aktivt oppsøkende tilnærming og kan være bemannet med lege, psykolog,
sykepleiere, helsesøster og personer med sosialfaglig og flerkulturell kompetanse. Personer
med psykososiale problemer bør få rask snarlig kartlegging og oppfølging.

12

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/psykososialoppfolging/tverrfaglige-helseteam
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5.3

Vurdering

Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta flyktningers
behov?
Flyktninger mottar helsetjenester fra helsestasjon og lege ved ankomst. Det er tverrfaglig
samarbeid mellom ansatte fra flyktningetjenesten, boenhet for enslige mindreårige flyktninger,
oppvekst og ansatte innen helse. Dette legger til rette for at helsetjenester tilbys flyktninger i
samsvar med gitte krav til dette. Dette sikrer at tjenester fra lege og helsestasjon ivaretas i
samsvar med krav. Det å avdekke utfordringer knyttet til psykisk helse ser ut til å være
utfordrende, da det tar lang tid å avdekke disse hos bosatte flyktninger. Tilgjengeligheten til 2.
linjetjenesten utfordrer også kommunen for disse tjenestene.
Det er revisors vurdering at roller og ansvar kan gjennomgås tverrfaglig på nytt med mål om å
avdekke og gi psykiske helsetjenester tidligere. Dette gjennom å ha en aktivt oppsøkende
tilnærming slik at personer med psykososiale helseproblemer mottar snarlig kartlegging og
oppfølging.

- Bosetting av flyktninger -
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6

HØRING

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Grong kommune den 27.9.2019.
Revisor mottok rådmannens høringssvar den 9.10.2019. Høringssvaret er vedlagt endelig
rapport i vedlegg 1. Revisor har lagt til rådmannen korrigeringer og endret eventuelle fakta feil
i tråd med tilbakemeldingene. Revisor har endret vurderingen knyttet til at kommunen har
manglende

detaljerte

rutiner

for

kommunens

samarbeid

med

NAV

til

etablert

samarbeidsavtale. Rutinene er funnet tilstrekkelige.

- Bosetting av flyktninger -
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KONKLUSJONER

7

Revisjon Midt-Norge SA har på oppdrag fra kontrollutvalget i Grong kommune gjennomført
en forvaltningsrevisjon av kommunens bosetting av flyktninger. Følgende problemstilling er
belyst:
Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli integrerte?
Hovedproblemstillingen belyses med følgende delproblemstillinger:
1. Får flyktninger med krav til det tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og plass ved
nærmeste grunnskole?
2. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og
samfunnskunnskap?
3. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført
introduksjonsprogram?
4. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta flyktningers
behov?
Vi konkluderer med at Grong kommune i stor grad har lagt til rette for bosetting av flyktninger
integreres i kommunen. Kommunen har tidligere vært mottak for flyktninger og har i lengre
periode bosatt flyktninger. Dette har gitt ansatte kompetanse til å ivareta bosettingsarbeidet i
samsvar med gitte krav. Dette har medført at bosatte flyktninger får bolig, barnehageplass og
opplæring. Videre at flyktninger gjennomfører introduksjonsprogrammet som forutsatt. Det er
lagt til rette for at flyktninger skal delta i arbeidsliv og utdanning og at disse mottar lovpålagte
helsetjenester. Imidlertid er det noen utfordringer med bosetting av flyktninger som kommunen
må rette sin oppmerksomhet på. Dette er at antall nye bosatte flyktninger ser ut til å reduseres
i 2019, noe som påvirker kommunens inntekter fremover. Videre anbefaler vi kommunen å:
•

Sikre en oversikt over bosatte flyktninger som kommunen mottar tilskudd for, dette for
å sikre forutsigbare inntekter til kommunen

•

Vurdere tiltak for å få flere bosatte flyktninger i arbeid

•

Vurdere tiltak for å kartlegge og følge opp psykososiale helseproblemer hos bosatte
flyktninger

- Bosetting av flyktninger -
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KILDER
•

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)

•

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(Introduksjonsloven)

•

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (Helse- og omsorgstjenesteloven)

•

Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne
innvandrere, G-01/2016,
https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g01-2016.pdf

•

Nasjonalveileder om Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-ogfamiliegjenforente

•

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger: en håndbok for kommunene
https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/andre-filer/arbeid-med-ensligemindrearige-asylsokere-og-flyktninger---en-handbok-for-kommunene-2017.pdf

•

Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og verferdsetaten om introduksjonsordning
for nyankomne innvandrere, Q-27/2015, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/q272015/id2410818/

•

Nettstedet til

Integrerings-

og mangfoldsdirektoratet:

https://www.imdi.no/

gir

kommunen veiledning om bosetting, introduksjonsprogram, tilskudd, norskopplæring,
tolk…
•

Nettstedet til Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/innvandrereasylsokere-og-flyktninger gir kommunen råd om helsetjenester til flyktninger

- Bosetting av flyktninger -
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VEDLEGG 1 – HØRINGSSVAR
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Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
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Årsplan 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
10.12.2019

Saknr
21/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &30
Arkivsaknr
18/386 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2020.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering

Vedlegg
Årsplan Grong 2020
Saksutredning
Årsplanen for 2020 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et
overordnet nivå. Planen er ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det
legges opp til 5 møter i 2020.
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i
løpet av året, jfr. tabellen bakerst i planen. Kontrollutvalget må uansett ha rom til å
omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom året. Av
viktige dokumenter som ligger til grunn for årsplanen er risikovurdering og plan for
forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll.
Årsplanen vedtas av kontrollutavlget selv og sendes kommunestyret til orientering.
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2020 følger vedlagt
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utkastet til årsplanen legges frem for utvalget til behandling og anbefales vedtatt med de
endringer som kontrollutvalget selv finner å gjøre.

Årsplan 20XX
Kontrollutvalget

Årsplan
2020
XXX kommune
Kontrollutvalget
Grong kommune

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver1

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,
blir fulgt opp.

Regnskapsrevisjon

Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler
med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i
lovverket.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens admininstrasjon og
av selskapene som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal lage en plan for
gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen skal være basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget skal også se til at
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av eierskapskontrollene, planen skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal
rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Budsjett for kontrollarbeidet

Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og
sender dette til kommunestyret med anbefaling om vedtak.

Rapportering til kommunestyret

Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Uttalelse om årsregnskapet

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap og årberetning.

Annet

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.

Se kommuneloven § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon for en fullstendig oversikt over
kontrollutvalgets ansvar og myndighet.
1

Andre oppgaver

Kontakten med kommunestyret

Kontrollutvalget bør arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både gjennom
sakene utvalget oversender og ved orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk

For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, besøker kontrollutvalget
kommunens virksomheter og selskaper der kommunen har eierinteresser. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte det ønsker å gjennomføre slike besøk.

Henvendelser fra publikum

Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, som tar
stilling til om utvalget vil behandle saken og hvordan den skal følges opp.

Oppfølging av saker

Kontrollutvalget følger opp politiske vedtak som angår utvalgets arbeid. Sekretariatet legger fram
status for vedtak minst én gang per år.

Utvalgets faglige oppdatering

Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger.

Spesielle prioriteringer

Oppfølging av vedtak til kommunestyre.

Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

13.feb.

26.mars

14.mai

17.sept

03.des

Orientering fra rådmannen

X

X

X

X

X

Referatsaker

X

X

X

X

X

Årsplan
Årsmelding for kontrollutvalget
Årsregnskap, årsberetning,
revisjonsberetning
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
eierskapskontroll

X
X
X
X
X

Plan for forvaltningsrevisjon

X

Plan for eierskapskontroll

X

Bestilling av forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Prosjektplan
forvaltningsrevisjo/eierskapskontroll
Rapport
fra
forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Skatteoppkreverfunksjonen

X
X

X

Revisjonsstrategi

X

Budsjett for kontrollutvalget

X

Virksomhetsbesøk

X

Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
10.12.2019

Saknr
22/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/242 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen
merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.

Saksutredning
Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende
vurdere egen uavhengighet, og skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget jf. revisjonsforskriftens § 15.
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon og ved
forvaltningsrevisjon.
Ytterligere krav til oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel, jf.
revisjonsforskriftens § 12. Oppdragsansvarlig revisor må ha ført en hederlig vandel,
være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller samt være
myndig.
Oppdragsansvarlig regnskaps revisor er registrert revisor og får sin vandel kontrollert
av finanstilsynet. Kontrollutvalget fikk seg forelagt vandelsattest for
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor senest i 2014.
Oppdragsansvarlige vil gå gjennom sin årlige egenvurdering i møte.
Når det gjelder forvaltningsrevisors vurdering av sin uavhengighet vil
uavhengighetsvurderingen skje før hvert påbegynte forvaltningsprosjekt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det er avgitt skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet til kontrollutvalget jf.
revisjonsforskriftens § 15. Kravene til uavhengighet og objektivitet for
regnskapsrevisor er med dette oppfylt.
Kontrollutvalget får seg forelagt vandelsattest for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
i møte.

Revisjonsstrategi 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
10.12.2019

Saknr
23/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/242 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning

Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder utarbeide en strategi og
plan for sitt revisjonsoppdrag. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte
revisjonsoppdrag skal løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos
revisor.
Regnskapsrevisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2019 i møtet. I
forbindelse med dette vil regnskapsrevisor gi en orientering om:
· Regnskapsrevisors risiko og vesentlighetsvurdering.
· Regnskapsrevisors arbeidsmetodikk – hvordan velges områder og utvalg ut for
nærmere kontroll
· Hva vil regnskapsrevisor fokusere på for regnskapet 2019 og hva vil
regnskapsrevisor ikke prioritere
· Regnskapsrevisors kontroll med kommunens økonomiforvaltning – herunder
kommunens etterlevelse av aktuelle lovregler og kommunale vedtak
· Regnskapsrevisors tidsbruk mht. særattestasjoner mv.
· Regnskapsrevisors tidsbruk mht. rådgivning og veiledning av kommunen

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i
risiko og vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er
primært å avdekke områder med risiko for feilrapportering, samt hvilke
revisjonshandlinger som må gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin
revisjonsberetning.

Godkjenning av protokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
10.12.2019

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/333 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.12.2019, godkjennes.

Saknr
24/19

