
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune 
Arkivsak: 20/285 

Møtedato/tid: 28.05.2020 kl. 09:00 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen / Microsoft Teams 

 
 
Anslått tidsplan for møtet: 
09:00-09:30 Lena Park – henvendelse til kontrollutvalget 
09:30-09:50 Orientering om forprosjekt 
09:50-10:05 Orientering om trepartssamarbeid 
10:05-10:15 Pause 
10:15-10:35 Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon – oppfølging av kommunestyrets 
                    vedtak 
10:35-10:50 Orientering om personvern 
10:50-11:00 Pause 
11:00-11:45 Rådmann med kommunalsjefer – risiko og vesentlighetsvurderinger 
11:45-12:30 Ordfører, varaordfører, ledere hovedutvalg m.fl - risiko og 
                    vesentlighetsvurderinger 
12:30-12:45 Pause 
12:45-13:00 Orientering om tilsynsrapport Eid skole 
13:00 -         Videre saksbehandling 
 
 
MERK: Møtet avvikles som fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD med hjemmel i 
kommuneloven § 11-7 fjerde ledd. 
Det vil legges til rette for tilhørere fra publikum og presse. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim, 22.05.2020 
 
 
Gunn Inger Tevik Løvseth (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA 
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Henvendelse til kontrollutvalget om Lena Park  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 28.05.2020 19/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/220 - 6 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
2. Kontrollutvalget oversender kontrollutvalgets saksfremlegg som svar på henvendelsen fra  

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. 
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for en eventuell videre behandling. 
 
Vedlegg 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sak 3/20 Rådhusvegen Bofellesskap / Lena 
Park - orienteringssak (møte 11.02.2020) 
Vedtak i sak 3/20 
Kommunestyrets sak 110/19 Lena Park (møte 17.12.2019) 
Kommunestyrets vedtak i sak 110/19 Lena Park 
Formannskapets sak 155/19 Lena park (møte 10.12.2019) 
 
Utrykt vedlegg 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) 
 
Saksopplysninger 
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne(heretter Rådet)  har sendt en henvendelse til 
kontrollutvalget om mulig ulovlig vedtak i sak 110/2019 – Lena Park. 
Rådet mener at de ikke har blitt involvert på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen slik at 
en eventuell uttalelse fra Rådet kunne ha påvirket utfallet av saken. 
 
Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som 
gjelder personer med funksjonsnedsettelse. 
Kommunestyret eller andre folkevalgte organ skal forelegge alle saker som gjelder personer 
med funksjonsnedsettelse for Rådet slik at det kan gi en uttalelse. 
Det skal etableres rutiner som sikrer at Rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingen, at uttalelsene fra Rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.  
Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.  
Uttalelser fra Rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør 
saken endelig. 
 
Saken om Lena Park ble lagt frem til behandling i formannskapet 10.12.2019 (sak 155/19) og 
deretter i kommunestyret 17.12.2019 (sak 110/19) uten at den hadde vært lagt frem for 
Rådet til uttalelse.  
 
Både formannskapet og kommunestyret vedtok at Rådet skulle involveres: 
1. Før prosjektet Lena Park igangsettes bes det om en utredning for å se på 

mulighetsrommet for videreutvikling av prosjektet. Denne utredningen skal inneholde  
− Utnyttelsesgrad av tomta  
− Byggehøyde  
− Type leiligheter  
− Muligheter for slag/ utleie  
− Videre bruk av frigjort bygningsmasse  

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, brukerutvalg/ pårørendeutvalg, Norsk 



Forbund for Utviklingshemmede, Utvalg for helse, oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og 
miljø involveres. 
 
Vurdering og konklusjoner 
En gjennomgang av saken reiser følgende spørsmål: 
1. Har kommunen lagt til rette for at Rådet har fått saken lagt frem på et tilstrekkelig tidlig 

tidspunkt? 
2. Har kommunen fulgt reglene for god saksbehandling? 
3. Er kommunestyrets vedtak fulgt opp i tilstrekkelig grad hva angår involvering? 
4. Er Kommunestyrets vedtak 110/19 ugyldig? 
 
Spørsmål 1 - Har kommunen lagt til rette for at rådet har fått saken lagt frem på et 
tilstrekkelig tidlig tidspunkt? 
Saken om Lena Park er ikke lagt frem Rådet før den ble lagt frem for behandling i 
formannskap og kommunestyre. 
  
Svar: Kommunen har ikke lagt frem saken på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt.  
 
Spørsmål 2 - Har kommunen fulgt reglene for god saksbehandling ved fremleggelsen 
av sak 110/19? (er saken på dette punktet forsvarlig utredet.) 
Rådmannen har ansvaret for at en sak er forsvarlig utredet og at lov og forskrift følges. Dette 
medfører at det bør oppstilles krav om at kommuneadministrasjonen selv burde ha etterspurt 
en uttalelse fra rådet. 
 
Saksfremlegget viser at Rådet ikke har avgitt en uttalelse, men det vises til en orientering om 
Rådhusvegen bofellesskap gitt i Rådets møtet den 14.10.2019, og at Rådet hadde uttrykt 
skepsis over antallet som skulle samlokaliseres i et større bygg. 
Dette utredes ikke videre, men bare konstateres i saksfremlegget fra administrasjonen. Dette 
punktet er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig eller forsvarlig utredet. 
 
Svar: Manglende uttalelse fra rådet medfører at saken, på dette punktet, ikke er forsvarlig 
utredet. 
 
Spørsmål 3 - Er kommunestyrets vedtak i sak 110/19 på punktet om involvering i 
tilstrekkelig grad oppfylt?  
Kommunestyret stadfester formannskapets vedtak (sak 155/19). Her ber kommunestyret 
eksplitt om at rådet involveres. Vi kan ikke finne dokumentasjon på at rådet har blitt involvert 
etter 17.12.2019 utover en orientering i rådet 11.2.2020. 
I saksfremlegget lagt frem i rådet den 11.2.2020 kan vi ikke finne holdepunkter for at rådet 
har blitt involvert på en måte som er i tråd med forskriftens § 2. 
 
Svar: Kommunestyrets vedtak i sak 110/19, når det gjelder punktet om Rådets involvering, 
er ikke i tilstrekkelig grad oppfylt. 
 
Spørsmål 4 - Er Kommunestyrets vedtak 110/19 ugyldig. 
Det stilles spørsmål om vedtaket i sak 110/19 kan være ugyldig som en følge av at Rådet 
ikke har fått uttalt seg. 
 
En lovlighetsklage av kommunestyrets vedtak må sendes til fylkesmannen. Kontrollutvalget 
eller kontrollutvalgets sekretariat kan ikke oppheve, endre eller kjenne vedtaket ugyldig. 
Dette fremgår av kommuneloven kapittel 27 Lovlighetskontroll. 
 
Svar: Det er ikke tatt stilling til gyldigheten av vedtaket. 
 
 



Melhus kommune

SAKSFREMLEGG

Rådhusvegen Bofellesskap / Lena Park - orienteringssak

Saksansvarlig: RAD/PLANUTV/Folke Havdal Arkivsak 19/ 4380

Forslag til vedtak:

::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&&
Saken tas til orientering
::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&

... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&&
Bakgrunn for saken:
Melhus kommunestyre vedtok i fbm Økonomi-og Handlingsplan for 2019-2022 et forprosjekt som skulle se på
muligheten for å samlokalisere flere bofellesskap i Melhus sentrum. Arkitektkontoret Vis-a-vis har i samarbeid med
rådmannen i 2019 utarbeidet en mulighetsstudie som ble lagt frem til orientering i råd og utvalg i oktober 2019.
Forslaget består av totalt 16 leiligheter som skal benyttes til bofellesskap, et næringsareal og 8 leiligheter for
salg/utleie. Det ble i oktober 2019 avholdt fellesmøter med ansatte og pårørende fra de tre berørte
bofellesskapene (Lenavegen, Lensmannsgården og Rådhusvegen bofellesskap.

Sak om Lena Park ble behandlet i Melhus kommunestyre den 17.12.2019 og det ble fattet følgende vedtak:

1. Før prosjektet Lena Park igangsettes bes det om en utredning for å se på mulighetsrommet for videreutvikling av
prosjektet. Denne utredningen skal inneholde
-Utnyttelsesgrad av tomta
-Byggehøyde
-Type leiligheter
-Muligheter for salg/ utleie
-Videre bruk av frigjort bygningsmasse

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, brukerutvalg/ pårørendeutvalg, Norsk Forbund for
Utviklingshemmede, Utvalg for helse, oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø involveres.

2. Tiltaket finansieres i tråd med fremlagte forslag til Økonomi-og handlingsplan 2020-2023, Lena Park (tidligere
Rådhusvegen bofellesskap).

Saksutredning:

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak er det lagt opp til følgende prosess og tidsplan:

23.01.20: Møte med HMS-utvalg (ledere, tillitsvalgte og verneombud) fra Lenavegen, Lensmannsgården og
Rådhusvegen bofellesskap. Arkitekt Tone Grydeland fra Vis-a-vis deltar i møtet.

04.02.20: Møte med pårørenderepresentanter fra Lenavegen, Lensmannsgården og Rådhusvegen
bofellesskap. Arkitekt Tone Grydeland fra Vis-a-vis deltar i møtet.

04.02.20: Møte med Norsk forbund for utviklingshemmede, avdeling Melhus. Arkitekt Tone Grydeland fra
Vis-a-vis deltar i møtet.

11.02.20: Orientering i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Arkitekt Tone Grydeland fra Vis-a-vis
deltar i møtet.



Saksnummer19/4380-13
Side 2/2

12.02.20: Orientering i Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Arkitekt Tone Grydeland fra Vis-a-vis deltar i
møtet.

12.02.20: Møte med HMS-utvalg for Flyktningetjenesten og Voksenopplæring. Arkitekt Tone Grydeland fra
Vis-a-vis deltar i møtet.

Uke 9 og 10: Nye møter med pårørenderepresentanter, ansatterepresentanter og NFU. Datoer er ennå ikke
fastsatt.

24.03.20: Sak til behandling/uttalelse i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
25.03.20: Sak til behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur
25.03.20: Sak til behandling i Utvalg for teknikk og miljø
14.04.20: Sak til behandling i Formannskap
21.04.20: Sak til behandling i Kommunestyret

Etter innspill i møtet med ansatterepresentanter fra Lenavegen, Lensmannsgården og Rådhusvegen bofellesskap
den 23.01.20, har arkitekten utarbeidet et nytt forslag på løsning til fellesarealer som er vedlagt denne saken. Egne
fellesarealer forsterker inntrykket av at bofellesskapene forbli små bofellesskap i fremtiden, jf ønsket om å bevare
det små idet større. Det er foreløpig foreslått at Rådhusvegen bofellesskap skal ha 8 leiligheter i 1. etg, mens
Lensmannsgården og Lenavegen 1 skal ha hver sin halvdel (4 leiligheter hver) i 2. etg.

I tillegg utarbeides det flere alternativer for næringsdelen av bygget, og dette vil medføre endringer i antall øvrige
utleieleiligheter. Detvurderes at det er mest aktuelt at Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten flytter inn i
næringsarealet, da kommunen i dag leier lokaler for disse. Øvrige leietakere er ikke bestemt pr d.d, men
kommunen er i dialog med et legesenter om muligheter for leie.

Det arbeides i tillegg med avklaringene som kommunestyret bad om: Utnyttelsesgrad, byggehøyde, type leiligheter,
mulighet for salg/utleie og videre bruk av frigjort byggemasse.

Vedlegg:
1. Samlet saksfremstilling
2. Oppdaterte tegninger Lena Park

... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&



Behandling i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 11.02.2020 PS 3/20

Omforent forslag:

«Til kontrollkomiteen i Melhus kommune:

Varsel om mulig ulovlig vedtak i sak 110/2019 –Lena Park.

17.12.2019 ble saken om Lena Park behandlet i kommunestyret, uten at Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne ble involvert på forhånd.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Melhus mener dette bryter med kommuneloven og
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og
ungdom §2:

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med
funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre
folkevalgte organer forelegge for rådene.

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så
tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av
saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til
det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fikk ikke mulighet til å uttale seg i saken og vi tror at vår
uttalelse ville kunne endret vedtaket. Vi mener vedtaket om å bygge en bolig med 16 enheter for
personer med utviklingshemming vil bryte med FN konvensjonen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og flere nasjonale føringer på området.

I FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne står det (Artikkel 19):
«Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som
andre til å leve samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og
hensiktsmessige tiltak for at mennesker med nedsatt funksjonsevne letter skal kunne bruke denne
rettighet fullt ut, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre:
a) At mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med

hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform.»

Personer med utviklingshemming skal i likhet med andre kunne bestemme hvordan, hvor og med hvem
de vil bo. Når kommunen bygger boliger hvor det ikke gis mulighet for alternativer, vil dette bryte FN
konvensjonen som Norge har underskrevet.

Dette strider også mot intensjonen i HVU-reformen som i sin tid førte til nedleggelse av alle institusjoner.
Rettighetsutvalget som ble oppnevnt i Kongen i statsråd den 3. oktober 2014 leverte sin NOU «På lik linje»
3. oktober 2016. Utvalget foreslår der en begrensing på seks samlokaliserte boliger.

Husbanken har krav i sitt investeringstilskudd som ikke harmonerer med disse planene. Husbanken sier at
prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging.



Boligene skal ikke ha institusjonsliknende preg, bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer, bør ikke
være for mange og for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig måte.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har så langt ikke fått saken til behandling, men kun som
orienteringssak. Vi ber kontrollkomiteen uttale seg om kommunen har brutt forskriftens krav om å
«etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at
uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken».

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at rådets henvendelse til kontrollkomiteen
vedlegges den videre saksgangen.

Saken har følgende videre behandling, og vi håper på en avklaring før vårt neste møte.

24.03.20: Sak til behandling/uttalelse i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
25.03.20: Sak til behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur
25.03.20: Sak til behandling i Utvalg for teknikk og miljø
14.04.20: Sak til behandling i Formannskap
21.04.20: Sak til behandling i Kommunestyret»

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

I tillegg ble det enighet om at arbeidsutvalget avholder møte før neste rådsmøte for å utarbeide en
uttalelse. Representant for NFU innkalles til dette møtet.

Vedtak:
«Til kontrollkomiteen i Melhus kommune:

Varsel om mulig ulovlig vedtak i sak 110/2019 –Lena Park.

17.12.2019 ble saken om Lena Park behandlet i kommunestyret, uten at Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne ble involvert på forhånd.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Melhus mener dette bryter med kommuneloven og
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og
ungdom §2:

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med
funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre
folkevalgte organer forelegge for rådene.

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så
tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av
saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til
det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.



Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fikk ikke mulighet til å uttale seg i saken og vi tror at vår
uttalelse ville kunne endret vedtaket. Vi mener vedtaket om å bygge en bolig med 16 enheter for
personer med utviklingshemming vil bryte med FN konvensjonen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og flere nasjonale føringer på området.

I FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne står det (Artikkel 19):
«Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som
andre til å leve samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og
hensiktsmessige tiltak for at mennesker med nedsatt funksjonsevne letter skal kunne bruke denne
rettighet fullt ut, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre:
b) At mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med

hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform.»

Personer med utviklingshemming skal i likhet med andre kunne bestemme hvordan, hvor og med hvem
de vil bo. Når kommunen bygger boliger hvor det ikke gis mulighet for alternativer, vil dette bryte FN
konvensjonen som Norge har underskrevet.

Dette strider også mot intensjonen i HVU-reformen som i sin tid førte til nedleggelse av alle institusjoner.
Rettighetsutvalget som ble oppnevnt i Kongen i statsråd den 3. oktober 2014 leverte sin NOU «På lik linje»
3. oktober 2016. Utvalget foreslår der en begrensing på seks samlokaliserte boliger.

Husbanken har krav i sitt investeringstilskudd som ikke harmonerer med disse planene. Husbanken sier at
prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging.
Boligene skal ikke ha institusjonsliknende preg, bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer, bør ikke
være for mange og for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig måte.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har så langt ikke fått saken til behandling, men kun som
orienteringssak. Vi ber kontrollkomiteen uttale seg om kommunen har brutt forskriftens krav om å
«etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at
uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken».

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at rådets henvendelse til kontrollkomiteen
vedlegges den videre saksgangen.

Saken har følgende videre behandling, og vi håper på en avklaring før vårt neste møte.

24.03.20: Sak til behandling/uttalelse i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
25.03.20: Sak til behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur
25.03.20: Sak til behandling i Utvalg for teknikk og miljø
14.04.20: Sak til behandling i Formannskap
21.04.20: Sak til behandling i Kommunestyret»
---
I tillegg ble det enighet om at arbeidsutvalget avholder møte før neste rådsmøte for å utarbeide en
uttalelse. Representant for NFU innkalles til dette møtet.



Melhus kommune 
 

  

 
 

 
 

SAKSFREMLEGG 
 

Lena Park  
     
Saksansvarlig: RAD/HELSVEL/Trude Wikdahl Arkivsak 19/ 4380 

 

Forslag til vedtak: 

1. Byggeprosjektet vedtas og gjennomføres i hovedsak som beskrevet i saken. 

2. Tiltaket finansieres i tråd med fremlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, Lena 

Park (tidligere Rådhusvegen bofellesskap). 

3. Videre organisering av prosjektet fremmes som egen sak i kommunestyret i løpet av 1. kvartal 

2020. 

 
Bakgrunn for saken: 
 

Innledningsvis beklages det på det sterkeste at denne saken kommer sent til behandling. Dette skyldes 

en oppfatning om og forståelse av at prosjektet var vedtatt i Økonomi- og handlingsplan for 2019 – 2022 

og at endelig vedtak etter forprosjektet skulle fattes i fbm Økonomi- og handlingsplan 2020-2023. For å 

vinne tid i et krevende marked, ble det derfor lyst ut prosjektlederstilling i Doffin. Denne er imidlertid 

trukket i påvente av politisk behandling. 

Når det gjelder vedtak i Økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022, vedtok kommunestyret å igangsette et 

forprosjekt for eventuell realisering av et nytt bofellesskap for personer med behov for heldøgns helse- 

og omsorgstjenester. Det nye bofellesskapet er planlagt på tomta hvor Rådhusvegen bofellesskap i dag 

er lokalisert. Det ble anslått at et bofellesskap med 16 plasser ville utløse et behov for låne- og 

tilskuddsmidler på om lag kr 70 millioner, og dette ble lagt inn i Økonomi- og handlingsplan fra 2020. Av 

dette var det forutsatt 45 % i investeringstilskudd fra Husbanken tilsvarende kr 31 mill og kr 14 mill i 

mva-kompensasjon. Totalt låneopptak for et bofellesskap på 16 boenheter var anslått til kr 25 mill.   

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser har de senere årene økt betydelig for å gi kommunene 

bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av omsorgsplasser for personer med behov for heldøgns 

helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. For å legge til rette 

for en økning av kommunenes kapasitet på heldøgns omsorgsplasser, gis det fra 2019 

investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger over to poster i statsbudsjettet; 1) 

Investeringstilskudd til rehabilitering (uten netto tilvekst) og 2) Investeringstilskudd til netto tilvekst (alle 

plasser som kommer i tillegg til de plassene kommunen allerede har). I tillegg kan det søkes om tilskudd 

til prosjekter med delvis netto tilvekst. Dette byggeprosjektet defineres som et prosjekt med delvis 

netto tilvekst. Dersom det blir endringer i Husbankens vurderinger, vil vi komme tilbake med ny sak.  

 
Saksutredning: 
 

Målgruppe for byggeprosjektet Lena Park/Rådhusvegen bofelleskap er personer med utviklingshemming 

som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester og har vedtak på slike tjenester. Melhus 
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kommune har utfordringer knyttet til både bolig- og tjenestestruktur innen enhet for Bo og avlastning, 

som yter tjenester til personer med utviklingshemming. Agenda Kaupang påpekte både i 20151 og 20172 

at dette har særlig sammenheng med at Melhus kommune har mange små boliger til denne 

målgruppen. Dette innebærer en høy grad av smådriftsulemper og høyere kostnader for kommunen. Bo 

og avlastning benytter om lag i dag 15,75 årsverk på natt, noe som alene ikke kan knyttes til brukernes 

behov, men også må sees i sammenheng med kommunens boligstruktur. I tillegg til at bofellesskapene 

ligger spredt utover et avgrenset geografisk område, begynner også flere av boligene å bli teknisk og 

bygningsmessig utdaterte.  

1. Dagens boligstruktur til personer med utviklingshemming i Melhus: 

Melhus kommune har 7 bofellesskap for personer med utviklingshemming og disse har mellom 4 og 8 

brukere. 5 av bofellesskapene er lokalisert i Melhus sentrum. Det er vurdert at 3 av disse 

bofellesskapene er aktuelle for et nybygg lokalisert på tomta til Rådhusvegen bofellesskap, med 

bakgrunn i at de har en eldre og/eller lite hensiktsmessig bygningsmasse lokalisert på ulike steder i 

Melhus sentrum. Dette gjelder Lensmannsgården, Lenavegen og Rådhusvegen bofellesskap. 

Figuren under viser den totale oversikten over antall brukere, årsverk og personer knyttet til de 7 

bofellesskapene for personer med utviklingshemming. Noen av bofellesskapene yter også 

oppfølgingstjenester til brukere som ikke bor i bofellesskap, og dette gjelder i særlig grad 

Lensmannsgården. Dette kan gjenspeile en større ressursinnsats i årsverk. 

Bofellesskap: Sted: Antall 

brukere: 

Antall 

årsverk: 

Antall 

personer: 

Årsverk 

på natt: 

Moesgrinda 7232 Lundamo 5 + 3 19,6 32 3,25 

Skrivarbakken 7228 Kvål 4 7,77 13 1,15 

Sørtun 7224 Melhus 5 22,05 28 3,94 

Martin Tranmæls veg 7224 Melhus 8 10,03 20 1,97 

Lensmannsgården 7224 Melhus 4 13,16 22 1,97 

Lenavegen 7224 Melhus 4 13,09 22 1,71 

Rådhusvegen 7224 Melhus 8 14,1 19 1,76 

SUM  41 99,8 134 15,75 

Lensmannsgården, Lenavegen og Rådhusvegen bofellesskap har til sammen 40,3 årsverk, fordelt på 70 

ansatte og 16 brukere. Til sammenligning har Korttidsavdelingen ved Buen helse – og omsorgssenter 

20,7 årsverk fordelt på 16 – 18 korttidsplasser for aktiv rehabilitering, etterbehandling etter 

sykehusopphold og lindrende omsorg og pleie ved livets slutt. Langtidsavdelingen på Hølonda har 14,6 

årsverk fordelt på 16 plasser i sykehjem for eldre og pleietrengende som bor på sykehjem. Selv om 

                                                           
1
 Agenda Kaupang 2015: Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helse- og omsorgsvirksomhetene og i Bo 

og avlastning 
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målgruppene for disse tilbudene er ulike, vurderes det å være et potensiale for effektivisering av 

ressurser ved samlokalisering av Lensmannsgården, Lenavegen og Rådhusvegen bofellesskap.  

2. Ressursinnsats til personer med utviklingshemming i Melhus: 

Melhus kommune bruker en stor andel av sine ressurser på ressurskrevende tjenester. I 2018 er det 

innrapportert til Helsedirektoratet 319.000 timer ressursinnsats tilknyttet 36 brukere innen 

ressurskrevende tjenester. Dette tilsvarer 164 årsverk, som er 15 % av de årsverk som utføres av fast 

ansatte i kommunen. Målt i kroner tilsvarer ressursinnsatsen 140,2 mill kr. 

Det ytes tilskudd fra Helsedirektoratet for disse brukerne. Ordningen er slik at kommunen for refundert 

80 % av lønnsutgiftene utover kr 1.310.000 pr bruker (i 2019). Det er også en del av bildet at 27 av de 

ressurskrevende brukerne over 16 år er definert som psykisk utviklingshemmede, noe som gir et ekstra 

rammetilskudd til kommunen på 17,7 mill kroner. 

 
Diagrammet viser at Melhus kommune har en egenandel som ligger kr 500 000,- over landet knyttet til ressurskrevende 

tjenester.  

I følge Fylkesmannen i Trøndelag er Melhus på femteplass blant fylkets 49 kommuner mht nøkkeltallet 

egenandel ressurskrevende tjenester pr innbygger. Melhus ligger langt over sammenlignbare og 

nærliggende kommuner, samt landet mht egenandel pr innbygger. Dette kommer som en konsekvens 

av både det relative antall brukere i kommunen og ressursinnsatsen. Sistnevnte er i stor grad knyttet til 

boligstrukturen med små bofellesskap.  

 

 

 

3. Samlokalisering av 16 omsorgsboliger i Melhus sentrum 

Et viktig aspekt ved valg av beliggenhet for et nybygg, er en sentrumsnær tomt som kan bidra til enkel 

tilgang til felleskapsarenaer for beboerne. En kombinasjon av omsorgsboliger i bofellesskap, sammen 

med utleieboliger og næringsareal vil kunne bidra til en økt synliggjøring av utviklingshemmede i det 

                                                                                                                                                                                                            
2
 Agenda Kaupang 2017: Gjennomgang økonomi og tjenesteorganisering i virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester 
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offentlige rom. Dette mener vi vil kunne bidra positivt til økt toleranse og inkludering i samfunnet. 

Boligene skal fungere som en base hvor beboerne har god tilgang til aktiviteter og miljøer i nærområdet. 

En samlokalisering av flere boenheter i sentrum gir utviklingshemmede større valgmuligheter både i fht 

aktivitetstilbud og hvem man øsker å være sammen, sammenlignet med små enheter.  

Byggeprosjektet legger opp til en samlokalisering av 16 omsorgsboliger i samme bygg, men samtidig er 

målet å ivareta det små i det større. Det skal planlegges slik at etablerte beboergrupper fortsatt kan 

være samlet, slik at det for beboerne vil være et bofellesskap med kjente naboer. Hvorvidt et 

leilighetsbygg hvor man samlokaliserer tre mindre bofellesskap kan oppfattes som 

”institusjonslignende” kan være både kulturelt og subjektivt betinget. Et større bygg for 

utviklingshemmede kan oppfattes som helt normalt i et sentrumsområde. Små enheter, på 4-8 boliger, 

plassert i typiske eneboligområder, kan skille seg mer ut fra den ordinære boligmassen enn et større 

sentralt beliggende bygg.  

4. Mulighet for sterkere fag- og kompetansemiljø 

Fra faglig hold er betydningen av robuste og kompetente fagmiljøer sterkt fremhevet, og erfaringer viser 

at små boenheter kan være mer sårbare for fravær av riktig kompetanse. Mange personer med 

utviklingshemming er avhengig av kvalitativt gode tjenester for å kunne leve liv i tråd med egne ønsker 

og verdier. Tjenesteytere møter stadig komplekse utfordringer som krever kompetanse både i det 

direkte tjenesteytende arbeidet og i arbeid med fag- og kompetanseutvikling. Et større fagmiljø vil 

kunne gi ansatte og ledere bedre muligheter for faglig støtte, mer stabilitet og fleksibilitet ved fravær og 

mindre sårbarhet på kompetanseavvik. I tillegg vil et større fagmiljø bidra til å øke andelen 

heltidsstillinger, noe som også vil bidra til å øke kvaliteten på tjenestene. Vi har allerede i dag 

utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere i helse- og omsorgstjenestene og det er rimelig å anta 

at denne utfordringen også vil forsterke seg innenfor de andre helse- og sosialfaglige stillingene. Et 

større fag- og kompetansemiljø vil være mer robust og vil kunne bidra til økt rekruttering til tjenesten.  

Forprosjekt: 

Med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak i fbm Økonomi- og handlingsplan 2019-2022, ble det avsatt kr 

300 000,- til et forprosjekt og våren 2019 ble det utlyst en konkurranse. Formålet var å få utarbeidet en 

skisse som ivaretar behovet lyse og trivelige boliger uten institusjonspreg, og som også ivaretar 

prinsippet om det små i det større. Planløsningen i bygget skulle være driftseffektiv ut fra flere hensyn. 

Dette gjelder blant annet press på kommuneøkonomien grunnet økte omsorgsoppgaver i årene 

fremover, begrensninger i tilgang på arbeidskraft, viktighet av høy fagkompetanse og stabile 

personalgrupper for å kunne sikre at kommunen yter tjenester av god faglig kvalitet. 

Området hvor Rådhusvegen bofellesskap er plassert på i dag ble valgt, med bakgrunn i at det er behov 

for en betydelig oppgradering av boligmassen ved bofellesskapet. I tillegg vurderes ikke utformingen av 

Rådhusvegen bofellesskap som hensiktsmessig etter dagens standard, blant annet med tanke på at 

bofellesskapet mangler gode fellesareal for beboerne. Plasseringen i sentrum er derimot ideell, med 

tanke på nærhet til sosiale og kulturelle aktiviteter.  

1. Forslag til løsning 
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Arkitektkontoret Vis – a- vis vant konkurransen og har utarbeidet et forprosjekt i samarbeid med 

representanter fra administrasjonen og tjenesten. Under prosessen ble det hentet erfaringer fra 

lignende ferdigstilte prosjekter i Klæbu og Vennesla kommune. Klæbu kommune valgte å bygge 20 

omsorgsboliger i bofellesskap, i kombinasjon med 2 avlastningsenheter. Bygget er plassert i Klæbu 

sentrum og fordelt på 2 etasjer.  Vennesla kommune fikk i 2017 ferdigstilt et bygg som kombinerte 

næringsareal, 17 omsorgsboliger i bofellesskap og 8 boliger for ordinært utleie. 

Forprosjektet har endt opp med et forslag om med to bygg i vinkel, jf vedlagte situasjonsplan. Bygget 

har hhv to og tre etasjer med parkeringskjeller og uteområde vendt mot vest og nord. Vedlagte 

plantegninger vider hvordan planløsningen tenkes løst med to ganger fire boenheter i hver etasje i 

bygget på to etasjer. I tillegg til selve boenhetene er det planlagt fellesareal i hver etasje, samt 

aktivitetsrom og personalrom. Hver leilighet er på 65 m2 og er utformet i hht gjeldende regelverk 

knyttet til universell utforming. Alle leilighetene er planlagt med samme planløsning, slik at det oppnås 

nødvendig fleksibilitet.  

Delen av bygget som er vendt mot øst er planlagt i 3 etasjer, hvor 1. etg kan brukes til næringsareal eller 

offentlig formål. I tillegg er det fire leiligheter hver i etasje 2 og 3, som planlegges som utleieboliger. 

Etter at løsningsforslaget forelå har prosjektet endret navn fra Rådhusvegen bofelleskap til Lena Park. 

Bakgrunnen for dette er at prosjektet inneholder både næringsareal og utleieboliger, i tillegg til boliger i 

bofellesskap. Arbeidsnavnet Lena Park ble valgt med bakgrunn i at bygget er planlagt realisert i 

Lenaområdet. 

 
Situasjonsplan for Lena Park 

 
 
 
 

2. Brukerinvolvering 

Brukere/pårørende: 
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Det har vært avholdt egne møter med pårørenderepresentanter til beboerne i hhv Rådhusvegen, 

Lenavegen og Lensmannsgården bofellesskap 14. og 15. oktober. På disse møtene ble utkastet til 

plantegninger presentert og det var dialog rundt plantegningene. Tilstede fra administrasjonen var 

prosjektleder fra Bygg og eiendom, kommunalsjef for helse og velferd og enhetsleder for Bo og 

avlastning. Til sammen 22 pårørende deltok på disse møtene, og det ble valgt 1-2 

pårørenderepresentanter fra hvert av bofellesskapene som vil delta i prosjektgrupper dersom prosjektet 

blir vedtatt. Pårørende- og ansattrepresentanter vil sammen med prosjektleder arbeide for å skape et 

bofellesskap med gode løsninger tilpasset brukergruppens behov. Fra pårørende ble det formidlet et 

sterkt ønske om at beboerne som i dag bor sammen i de tre bofellesskapene også kan bo sammen i det 

nye bygget.   

Ansatte:  

I starten av oktober ble det gjennomført møter mellom enhetsleder for Bo og avlastning og HMS-

utvalgene ved de tre berørte bofellesskapene hvor planskissene var tema. HMS-utvalgene består av 

avdelingsleder, tillitsvalgt og verneombud på det enkelte bofellesskap. I tillegg ble det også avholdt 

møter i midten av oktober hvor alle ansatte var invitert til å delta, hvor også prosjektleder fra Bygg og 

eiendom og kommunalsjef for helse og velferd deltok i tillegg til enhetsleder for Bo og avlastning. Til 

sammen deltok mer enn 40 ansatte fra de tre bofellesskapene på disse møtene.  

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne: 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne hadde saken med situasjonsplan og planløsning til 

orientering den 14.10.19. På møtet var rådet delt i sin oppfatning av forprosjektet og det ble fra et av 

medlemmene uttrykt skepsis over antallet som skal samlokaliseres i et større bygg. 

Komite for helse og omsorg: 

Komite for helse og omsorg hadde saken med situasjonsplan og planløsning til orientering den 16.10.19. 

3. Videre plan for prosjektet: 

Det er søkt Husbanken om investeringstilskudd, forutsatt kommunestyrets vedtak i saken. Dersom 

prosjektet blir vedtatt, vil vi komme tilbake med en egen sak som viser hvordan vi planlegger å 

organisere prosjektet videre på nyåret. Målet er å starte bygging i løpet av høsten 2020 og ferdigstille 

prosjektet i løpet av 2021. Videre involvering innebærer nedsettelse av en prosjektgruppe hvor 

representant fra helse, oppvekst- og kulturutvalget, pårørende- og ansatterepresentanter inviteres til å 

delta. 

Økonomi: 

Det totale byggeprosjektet har en kostnadsramme på kr 122 715 mill, hvorav det gis mulighet for 

tilskudd fra Husbanken på kr 38 416 mill. Dette vil medføre et lånebehov på kr 59 756 mill. Økte 

leieinntekter og besparelse på lønnskostnader vil gi en økonomisk besparelse på kr 2,7 mill pr år. 
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Diagrammet viser investeringsbehovet og finansieringsmulighetene som foreligger 

 

 
Diagrammet viser de årlige endringene i inntekter og utgifter på driften 
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Rådmannens vurdering og konklusjon:  
 

Det anbefales at byggeprosjektet vedtas og gjennomføres i hovedsak som beskrevet i saken. Tiltaket vil 

finansieres i tråd med fremlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, Lena Park (tidligere 

Rådhusvegen bofellesskap). Videre organisering av prosjektet fremmes som egen sak i kommunestyret i 

løpet av 1. kvartal 2020. 

 
 
Vedlegg:  

1. Samlet saksfremstilling - Rådhusvegen Bofellesskap 
2. Situasjonsplan 1. etg 
3. Plan 1. etg 
4. Plan 2.etg 
5. Parkeringskjeller 

 
 

 
 
 



Behandling i Kommunestyret 17.12.2019 PS 110/19

Tilleggsforslag fra SP, H, ML v/ forslagsstiller Fritz Arne Haugen
Norsk Forbund for Utviklingshemmede involveres.

Alternativt forslag fra AP, SV, KRF, PENSJ v/ forslagsstiller Anja Sterten
Sak om prosjekt Lena Park sendes tilbake til Rådmannen og det bes om at det gjøres en funksjonsanalyse
hvor brukerperspektivet og det helsefaglige perspektivet utredes nærmere. Saken behandles i råd for
personer med nedsatt funksjonsevne, utvalg for teknikk og miljø og utvalg for helse, oppvekst og kultur,
før det kommer en innstilling til formannskap og endelig behandling i Kommunestyret.
Andre relevante parter i saken høres og høringsuttalelser vedlegges.

Votering:
Formannskapets innstilling mot alternativt forslag, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot
15 stemmer. Tilleggsforslag fra Haugen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Før prosjektet Lena Park igangsettes bes det om en utredning for å se på mulighetsrommet for

videreutvikling av prosjektet. Denne utredningen skal inneholde
- Utnyttelsesgrad av tomta
- Byggehøyde
- Type leiligheter
- Muligheter for slag/ utleie
- Videre bruk av frigjort bygningsmasse

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, brukerutvalg/ pårørendeutvalg, Norsk Forbund for
Utviklingshemmede, Utvalg for helse, oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø involveres.

2. Tiltaket finansieres i tråd med fremlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, Lena
Park (tidligere Rådhusvegen bofellesskap).



Behandling i Formannskapet 10.12.2019 PS 155/19

Orientering ved kommunalsjef Trude Wikdahl.

Endringsforslag ved SP, ML og H v/ forslagsstiller Fritz Arne Haugen
Nytt pkt 1: Før prosjektet Lena Park igangsettes bes det om en utredning for å se på mulighetsrommet for
videreutvikling av prosjektet. Denne utredningen skal inneholde

- Utnyttelsesgrad av tomta
- Byggehøyde
- Type leiligheter
- Muligheter for slag/ utleie
- Videre bruk av frigjort bygningsmasse

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, brukerutvalg/ pårørendeutvalg og Utvalg for helse,
oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø involveres.
Pkt 3: Utgår

Alternativt forslag fra AP, Krf, SV og MDG v/ forslagsstiller Einar Gimse- Syrstad
- Saken utsettes
- Saken må belyses mer med tanke på brukerperspektivet
- Saken behandles i råd for personer med nedsatt funksjonsevne, utvalg for teknikk og miljø og

utvalg for helse, oppvekst og kultur, før det kommer innstilling til formannskapet og endelig
behandling i kommunestyret.

Votering:
Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer og falt.
Gimse-Syrstads forslag mot Haugens forslag, der Haugens forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Vedtak:
1. Før prosjektet Lena Park igangsettes bes det om en utredning for å se på mulighetsrommet for

videreutvikling av prosjektet. Denne utredningen skal inneholde
- Utnyttelsesgrad av tomta
- Byggehøyde
- Type leiligheter
- Muligheter for slag/ utleie
- Videre bruk av frigjort bygningsmasse

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, brukerutvalg/ pårørendeutvalg og Utvalg for helse,
oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø involveres.

2. Tiltaket finansieres i tråd med fremlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, Lena
Park (tidligere Rådhusvegen bofellesskap).



  
Rutiner og prosedyrer ved utarbeidelse av forprosjekt - orientering 
til kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 28.05.2020 20/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/220 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - rutiner og prosedyrer for å utarbeide et forprosjekt 
Sak om Lena Park til kontrollutvalget 
Brukermedvirkning Lena Park 
Behandling i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 05.05.2020, sak 7/20 
Brev fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner - Varsel om mulig ulovlig vedtak i 
sak 110/2019 – Lena Park 
Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.10.2019, sak 17/19 
Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur 07.05.2020, sak 24/20 
Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.02.2020, sak 12/20 
Behandling i Komite for helse og omsorg 16.10.2019, sak 27/19 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 13. februar 2020 ble det under sak 10/20 Eventuelt, vedtatt å be 
rådmannen om en orientering om rutiner og prosedyrer for å utarbeide et forprosjekt. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan kommunestyrets bestilling av 
forprosjekt i sak 72/2018 er fulgt opp. Hvordan er kommunens rutiner og prosedyrer for å 
utarbeide et forprosjekt ? Hvordan er rutinene for prosess, involvering og politisk behandling i råd 
og utvalg for slike saker? 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 03.03.2020 bedt rådmannen om at skriftlig orientering 
om rutiner og prosedyrer for å utarbeide et forprosjekt sendes kontrollutvalgets sekretariat 
innen 3. april 2020, samt at en muntlig orientering gis på kontrollutvalgets møte 23. april 
2020. 
Rådmannens skriftlige orientering er vedlagt kontrollutvalgets sak. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget 
å ta redegjørelsen til orientering. 
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Orientering til kontrollutvalget - rutiner og prosedyrer for å utarbeide et 
forprosjekt  
På kontrollutvalgets møte 13. februar 2020 ble det under sak 10/20 Eventuelt, vedtatt å be rådmannen 
om en orientering om rutiner og prosedyrer for å utarbeide et forprosjekt. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan kommunestyrets bestilling av 
forprosjekt i sak 72/2018 er fulgt opp. Hvordan er kommunens rutiner og prosedyrer for å 
utarbeide et forprosjekt ? Hvordan er rutinene for prosess, involvering og politisk behandling i 
råd og utvalg for slike saker? 
 
Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 3. april 2020. Muntlig 
orientering gis på kontrollutvalgets møte 23. april 2020. 
 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til torsdag 23.04.2020 på rådhuset. Orienteringen fra 
rådmannen kan gis etter kontrollutvalgets sak vedr. utarbeidelse av ny plan for 
forvaltningsrevisjon. Tidspunkt for orientering fra rådmannen anslås til ca. 11:30. 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 10/20, ber vi herved om at rådmannen i 
Melhus kommune sender en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen 3. april 
2020, samt orienterer på kontrollutvalgets møte 23.04.2020.  

 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
 
Kopi til: 

Kontrollutvalgets leder 
Ordfører 
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Bakgrunn for saken 

Kontrollutvalget vedtok følgende 13.02.20:  

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan kommunestyrets bestilling av 

forprosjekt i sak 72/2018 er fulgt opp. Hvordan er kommunens rutiner og prosedyrer for å utarbeide 

et forprosjekt? Hvordan er rutinene for prosess, involvering og politisk behandling i råd og utvalg i 

slike saker? 

Kommunens rutiner og prosedyrer for å utarbeide et forprosjekt 

Melhus kommune har følgende rutiner knyttet til utarbeidelsen av et forprosjekt: 

1. Etter at det fattes et politisk vedtak arrangeres det en konkurranse for å anskaffe en 

rådgiver/arkitekt som skal bidra med utarbeidelse av forprosjekt (mulighetsstudie). 

Forprosjektet skal gjenspeile vedtaket fra kommunestyret. 

2. Representant fra Bygg og Eiendom, kommunalsjef/enhetsleder og tillitsvalgt/verneombud 

ved aktuell enhet danner en prosjektgruppe sammen med rådgiver/arkitekt som utarbeider 

en skisse som presenteres for brukergruppene. Brukergruppene kan bestå av ansatte ved 

aktuell enhet/enheter, representanter for drift og vedlikehold, pårørende og tillitsvalgte. 

Gjennom møtene justeres skissene i hht til gruppenes ønsker og synpunkter. 

3. På bakgrunn av disse interne møtene legges det fram et endelig forslag til løsning for politisk 

behandling samt behandling i aktuelle utvalg og råd. Dette forslaget skal ligge innenfor de 

økonomiske rammene som er gitt samt oppfylle de øvrige føringene for vedtaket. 

Bygg og eiendom har utarbeidet følgende punkter knyttet til nybygg: 

 

Vanlig praksis er at det legges frem en sak til politisk behandling om bygging etter at et forprosjekt er 

gjennomført. Med bakgrunn i at de reviderte investeringskostnadene og netto besparelse ble lagt inn 

i ØHP 2020-2023, ble dette i saken om Lena Park forsert. Del to av forprosjektet, som gjaldt 

medvirkningsprosessene var ikke ferdigstilt før ØHP 2020-2023 var vedtatt. På bakgrunn av dette 

kom saken opp på et tidligere tidspunkt enn den vanligvis ville gjort, i og med at ØHP 2020-2023 ble 

behandlet i desember 2019.  

  



Saksgang Lena Park 

1. Økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022 

I Økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022, kapittel 6 var det lagt inn kr 375 000,- i 

investeringskostnader knyttet til forprosjekt for eventuell realisering av bofellesskap. I kapittel 10 om 

sektor Helse og velferd ble dette utdypet:  

Som følge av veksten i helse- og omsorgstjenestene, er det valgt følgende hovedsatsningsområder 
som vil utløse behov for investeringer i den kommende fireårsperioden: 

1. Velferdsteknologi i tjenestene 
2. Utvidelse av bofellesskap 
3. Helseplattformen som felles journalsystem 

 
Når det gjelder utvidelse av bofellesskap, har Melhus kommune utfordringer knyttet til både 

boligstruktur og tjenestestruktur innen tjenester til funksjonshemmede. Agenda Kaupang påpekte 

både i 2015 og 2017 at dette har særlig sammenheng med mange små boliger, som innebærer høy 

grad av smådriftsulemper og høyere kostnader for kommunen. Enhet for Bo og avlastning benytter 

om lag 18,5 årsverk på natt, noe som ikke alene kan knyttes til brukernes behov, men også må sees i 

sammenheng med kommunens boligstruktur. I tillegg til at bofellesskapene ligger spredt, begynner 

også flere av boligene å bli utdaterte teknisk og standardmessig. Rådhusvegen bofellesskap er et 

eksempel på dette og i 2019 legges det opp til et forprosjekt for å se på mulig utvidelse og nybygg på 

denne tomten, som vil kunne føre til et mulig byggeprosjekt i 2020.  

 

 
Tiltak om forprosjekt bofellesskap i ØHP 2019 – 2022, kapittel 6 

 



Forprosjektet Lena Park 

Etter at Økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2018, ble 

forprosjektet Lena Park inndelt i to faser, med skisseprosjekt og kunnskapsinnhenting i fase 1 og 

medvirkningsprosesser i fase 2. Fase 1 varte fra utlyst konkurranse i februar til september 2019 og 

fase 2 fra oktober 2019 til mai 2020. Investeringskostnadene knyttet til Lena Park var lagt inn i ØHP 

2019-2022 og videreført i ØHP 2020 – 2023. Det ble senhøsten 2019 utlyst stilling som assisterende 

prosjektleder som skulle bistå i den brede medvirkningsprosessen av prosjektet, men denne ble 

trukket tilbake i november med bakgrunn i at prosjektet ennå ikke var vedtatt politisk i ØHP 2020-

2023. 

 
Forprosjekt Lena Park 

 

Når det gjelder politisk medvirkning har råd for personer med nedsatt funksjonsevne hatt sak om 

Lena Park til behandling 14.10.19, 11.02.20 og 05.05.20. Komite for helse og omsorg/utvalg for helse, 

oppvekst og kultur har hatt saken til behandling 16.10.19, 12.02.20 og 07.05.20. Utvalg for teknikk og 

miljø vil ha saken 20.05.20. Formannskap har hatt saken til behandling 10.12.19 og 26.05.20 og 

kommunestyret behandlet saken 17.12.19. I tillegg til dette kommer behandling av Økonomi- og 

handlingsplan 2019-2022 og Økonomi- og handlingsplan 2020-2023 i råd og utvalg i forkant av 

kommunestyrets vedtak i desember 2018 og desember 2019. Det vises ellers til vedlagte oversikt 

over samlet medvirkning i prosjektet.   

 



2. Økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023 

I Økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023, kapittel 7.1 om Helse og velferd står det følgende om Lena 

Park: 

Som følge av det økte behovet for helse- og omsorgstjenester, er det valgt ut tre 
hovedsatsningsområder for de kommende årene: 

1. Heltidskultur 

2. Digitalisering 

3. Nytt bofellesskap 

Melhus kommune har store utgifter knyttet til bolig- og tjenestestruktur til personer med 

utviklingshemming. Som følge av boligstrukturen med 7 bofellesskap, bruker kommunen 18,5 årsverk 

alene på natt. I tillegg ble det vist til at kommunen har flere bofellesskap med gammel og uegnet 

bygningsmasse. På bakgrunn av dette planlegges det et nytt bofellesskap med 16 boenheter på 

tomta hvor Rådhusvegen bofellesskap i dag ligger. Dette bofellesskapet vil erstatte tre av dagens 

bofellesskap i Melhus sentrum og vil sikre mer effektive tjenester og et større fagmiljø. I tilknytning til 

bofellesskapet vil det etableres et annet bygg som inneholder næringsareal og 8 ordinære 

utleieboliger. Totalt lånebehov for byggeprosjektet vil ligge på 60 millioner. Byggeprosjektet har fått 

Lena Park som et foreløpig navn.  

Tiltaket Lena Park ble videre utdypet i kap 7.4 som omhandler tjenester til utviklingshemmede: 

Boligstrukturen til mennesker med utviklingshemming er spredt og bare i Melhus sentrum er det 

lokalisert 5 bofellesskap med mellom 4 og 8 leiligheter i hver. Dette er svært ressurskrevende å drifte, 

samtidig som at de ansatte får et lite kompetansemiljø. På bakgrunn av dette og et behov for en 

utskifting av eksisterende bygningsmasse i Rådhusvegen bofellesskap, planlegges det et nytt 

bofellesskap med 16 leiligheter, kombinert med 8 utleieleiligheter og næringsareal, på samme tomt. 

Dette vil igangsettes i 2020 og ferdigstilles i 2021 og har fått foreløpig navn Lena Park. 

Investeringskostnadene er lagt inn som tiltak i Økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023, kap 13, jf 

tabell på enste side. 



 
Tiltak om Lena Park i ØHP 2020 – 2023, kapittel 13 

 

Vedlegg: 

• Oversikt over medvirkning i Lena Park 

• Vedtak fra råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

• Vedtak fra komite for helse og omsorg/utvalg for helse, oppvekst og kultur 



Brukermedvirkning Lena Park 
Dato Type møte Brukerrepresentasjon Tema i møtet Tilstede fra administrasjonen 

03.10.19  Møte med HMS-utvalg i 
berørte bofellesskap 

Avdelingsleder, verneombud og 
tillitsvalgte i berørte bofellesskap 

Orientering om planer for Lena Park Enhetsleder Bo og avlastning 

14.10.19 Møte i råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Representanter i råd for personer 
med nedsatt funksjonsevne 

Orienteringssak om Lena Park, med 
gjennomgang av skisser 

Kommunalsjef og 
prosjektleder 

14.10.19 Møte med pårørende fra 
involverte bofellesskap 

12 pårørende fra Rådhusevegen 
bofellesskap 

Orientering om Lena Park og 
gjennomgang av skisser 

Kommunalsjef, prosjektleder, 
enhetsleder og rådgiver 

14.10.19 Møte med ansatte fra 
involverte bofellesskap 

18 ansatte fra Rådhusvegen 
bofellesskap 

Orientering om Lena Park, gjennomgang 
av skisser og innspill fra deltakerne 

Enhetsleder og rådgiver 

15.10.19 Møte med pårørende fra 
involverte bofellesskap 

4 pårørende fra Lenavegen  
bofellesskap 

Orientering om Lena Park, gjennomgang 
av skisser og innspill fra deltakerne  

Kommunalsjef, prosjektleder, 
enhetsleder og rådgiver 

15.10.19  Møte med pårørende fra 
involverte bofellesskap 

6 pårørende fra Lensmannsgården 
bofellesskap 

Orientering om Lena Park, gjennomgang 
av skisser og innspill fra deltakerne 

Kommunalsjef, prosjektleder, 
enhetsleder og rådgiver 

15.10.19 Møte med pårørende fra 
involverte bofellesskap 

15 ansatte fra Lenavegen 
bofellesskap 

Orientering om Lena Park, gjennomgang 
av skisser og innspill fra deltakerne 

Enhetsleder og rådgiver 

15.10.19 Møte med ansatte fra 
involverte bofellesskap 

9 ansatte fra Lensmannsgården  
bofellesskap 

Orientering om Lena Park, gjennomgang 
av skisser og innspill fra deltakerne 

Enhetsleder og rådgiver 

22.10.19 Personalmøte  11 ansatte fra Lenavegen 
bofellesskap 

Orientering om planer for Lena Park Enhetsleder og rådgiver 

13.12.19 Møte med Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede 

Leder og 2 medlemmer i NFU 
lokallag 

Orientering om Lena Park, gjennomgang 
av skisser og innspill fra deltakerne 

Kommunalsjef, prosjektleder, 
enhetsleder og rådgiver 

04.02.20 Møte med 
pårørenderepresentanter  

3 pårørenderepresentanter fra 
involverte bofellesskap 

Gjennomgang av justerte skisser for 
bygget ved arkitekt/innspill fra deltakerne 

Kommunalsjef, prosjektleder, 
enhetsleder, rådgiver og 
arkitekt 

11.02.20 Møte i råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Representanter i råd for personer 
med nedsatt funksjonsevne 

Gjennomgang av justerte skisser for 
bygget ved arkitekt/innspill fra deltakerne  

Kommunalsjef og arkitekt 

11.02.20  Møte med representanter fra 
Legesenter 

3 representanter fra legesenter Gjennomgang av justerte skisser for 
bygget ved arkitekt/innspill fra deltakerne 

Kommunalsjef, prosjektleder 
og arkitekt 

12.02.20 Møte med representanter fra 
voksenopplæring 

Representanter fra 
voksenopplæring 

Gjennomgang av justerte skisser for 
bygget ved arkitekt/innspill fra deltakerne 

Enhetsleder flyktningetj. og 
voksenopplæring og arkitekt 



18.02.20 Møte med Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede 

Nestleder NFU Trøndelag, Leder og 
2 medlemmer i NFU lokallag 

Tilbakemelding fra NFU. Gjennomgang av 
justerte skisser for bygget ved 
arkitekt/innspill fra deltakerne 

Kommunalsjef, prosjektleder, 
enhetsleder, rådgiver og 
arkitekt 

 
26.02.20 

 
Åpent møte i regi av NFU 

 
Brukere, ansatte og 
organisasjoner.  

Åpent møte vedrørende tilbud og 
tjenester til mennesker med 
utviklingshemming 

Politisk og administrativ 
ledelse var invitert og deltok 

 

Det var planlagt ytterligere møter med pårørenderepresentanter, ansatte-representanter og NFU i starten/midten av mars, men disse ble 

avlyst grunnet covid-19-epidemien. 
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Forslag:
Til kommunestyret i Melhus kommune
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne råder kommunestyret til å arrangere et folkemøte om
samlokaliseringen av Lena park. Gjerne nå til høsten.

På dette møtet ønsker vi forelesere fra NIBR, NTNU ved samfunnsforskning og NAKU. Disse
forskningsmiljøene holder til i Trondheim, det vil derfor være kortreist kunnskap i disse koronatider. FHI
har også nå åpnet opp for litt større arrangement.

Stortinget har brukt mye ressurser på stortingsmeldinger og NOUer, som nettopp handler om bolig,
inkludering og medbestemmelse for personer med funksjonsnedsettelser. Som «Bolig for velferd» (2014)
og nå «På lik linje, 8 løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming»
(2016).
Rådet ble også oppnevnt av regjeringen, der formålet er «å sikre en bred, åpen og tilgjengelig
medvirkning i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Administrasjonen viser til Vennesla, der var rådet med helt fra starten og hadde reell innflytelse. Fordelen
Melhus har er nærheten til det ypperste vi har av forskning på dette feltet, kanskje i verden.
Vi bygger nå boliger for fremtiden. Det er viktig å lytte til hva forskning viser. Det kan bli dyrt om vi etter
noen år finner ut at dette ikke fungerer og det blir samlivsbrudd med skilsmisse.

Pandemien viser oss hvor lett smitte smitter og eget hjem blir en institusjon. Det er mange pårørende
som har ventet i mange uker på å få besøke sine egne barn og søsken, som bor i egen bolig. Rådet har
vært i kontakt med forskningsmiljøene og de er villige til å stille.
Vi råder derfor kommunestyret til å utsette saken til vi har fått den belyst av våre beste forskere på et
folkemøte her på Melhus til høsten.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Uttalelse til kommunestyret i Melhus kommune
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne råder kommunestyret til å arrangere et folkemøte om
samlokaliseringen av Lena park. Gjerne nå til høsten.

På dette møtet ønsker vi forelesere fra NIBR, NTNU ved samfunnsforskning og NAKU. Disse
forskningsmiljøene holder til i Trondheim, det vil derfor være kortreist kunnskap i disse koronatider. FHI
har også nå åpnet opp for litt større arrangement.

Stortinget har brukt mye ressurser på stortingsmeldinger og NOUer, som nettopp handler om bolig,
inkludering og medbestemmelse for personer med funksjonsnedsettelser. Som «Bolig for velferd» (2014)
og nå «På lik linje, 8 løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming»
(2016).



Rådet ble også oppnevnt av regjeringen, der formålet er «å sikre en bred, åpen og tilgjengelig
medvirkning i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Administrasjonen viser til Vennesla, der var rådet med helt fra starten og hadde reell innflytelse. Fordelen
Melhus har er nærheten til det ypperste vi har av forskning på dette feltet, kanskje i verden.
Vi bygger nå boliger for fremtiden. Det er viktig å lytte til hva forskning viser. Det kan bli dyrt om vi etter
noen år finner ut at dette ikke fungerer og det blir samlivsbrudd med skilsmisse.

Pandemien viser oss hvor lett smitte smitter og eget hjem blir en institusjon. Det er mange pårørende
som har ventet i mange uker på å få besøke sine egne barn og søsken, som bor i egen bolig. Rådet har
vært i kontakt med forskningsmiljøene og de er villige til å stille.
Vi råder derfor kommunestyret til å utsette saken til vi har fått den belyst av våre beste forskere på et
folkemøte her på Melhus til høsten.



Til kontrollkomiteen i Melhus kommune  

 

Varsel om mulig ulovlig vedtak i sak 110/2019 – Lena Park. 

 

17.12.2019 ble saken om Lena Park behandlet i kommunestyret, uten at Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne ble involvert på forhånd. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Melhus mener dette bryter med kommuneloven 
og Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdom §2:  

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre 
folkevalgte organer forelegge for rådene. 

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et 
så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke 
utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge 
saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig 

  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fikk ikke mulighet til å uttale seg i saken og vi tror 

at vår uttalelse ville kunne endret vedtaket. Vi mener vedtaket om å bygge en bolig med 16 enheter 

for personer med utviklingshemming vil bryte både FN konvensjonen for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og flere nasjonale føringer på området.  

 

I FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne står det (Artikkel 19):  

"Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som 

andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og 

hensiktsmessige tiltak for at mennesker med nedsatt funksjonsevne lettere skal kunne bruke denne 

rettighet fullt ut, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre:  

a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem 

de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform. "  

Personer med utviklingshemming skal i likhet med andre kunne bestemme hvordan, hvor og med 

hvem de vil bo. Når kommunen bygger boliger hvor det ikke gis mulighet for alternativer, vil dette 

bryte FN konvensjonen som Norge har underskrevet.   

Dette strider også mot intensjonen i HVU-reformen som i sin tid førte til nedleggelse av alle 

institusjoner. Rettighetsutvalget som ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014 leverte 

sin NOU "På lik linje" 3. oktober 2016. Utvalget foreslår der en begrensing på seks samlokaliserte 

boliger.  

Husbanken har krav i sitt investeringstilskudd som ikke harmonerer med disse planene. Husbanken 

sier at prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og 

planlegging. Boligene skal ikke ha institusjonsliknende preg, bør bli plassert i ordinære og gode 



bomiljøer, bør ikke være for mange og for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en 

uheldig måte.  

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har så langt ikke fått saken til behandling, men kun 

som orienteringssak. Vi ber kontrollkomiteen uttale seg om kommunen har brutt forskriftens krav 

om å «etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken». 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at rådets henvendelse til kontrollkomiteen 

vedlegges den videre saksgangen.  

Saken har følgende videre behandling, og vi håper på en avklaring før vårt neste møte.   

24.03.20: Sak til behandling/uttalelse i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

25.03.20: Sak til behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

25.03.20: Sak til behandling i Utvalg for teknikk og miljø 

14.04.20: Sak til behandling i Formannskap 

21.04.20: Sak til behandling i Kommunestyret 

 

 

 

 



Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.10.2019 PS 17/19

Rådmannen orienterte i møtet.

Protokolltilførsel:
Ragnhild Urdshals Høyem uttrykker bekymring for planen om bygging av større enheter for
utviklingshemmede.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak:
Saken tas til orientering.



Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur 07.05.2020 PS 24/20

Omforent forslag:
Videre behandling av saken utsettes inntil man har fått arrangert møte hvor forelesere fra relevante
forskningsmiljøer i Trondheim deltar. Møtet arrangeres for medlemmer av Kommunestyre, Utvalg for
helse, oppvekst og kultur og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Saken tas opp i neste møte i
utvalget.

Omforent forslagble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Videre behandling av saken utsettes inntil man har fått arrangert møte hvor forelesere fra relevante
forskningsmiljøer i Trondheim deltar. Møtet arrangeres for medlemmer av Kommunestyre, Utvalg for
helse, oppvekst og kultur og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Saken tas opp i neste møte i
utvalget.



Melhus kommune 
 

 
 

Sak 12/20   
Rådhusvegen Bofellesskap / Lena Park - orienteringssak  
 
 
 

Innstilling til Utvalg for helse, oppvekst og kultur: 
Saken tas til orientering. 
 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur: 
Protokolltilførsel fra Ap, PP, Rødt og Krf v/ Pernille Wahlberg: 
Vi er skeptisk til prosjektets gjennomføring på grunn av manglende medvirkning av 
brukere/pårørende. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Utvalgets vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
  



Behandling i Komite for helse og omsorg 16.10.2019 PS 27/19

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.



  
Prosjekt trepartssamarbeidet - orientering til kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 28.05.2020 21/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/135 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - Prosjekt trepartssamarbeidet 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 13.februar 2020 ble det under sak 07/20 Oppfølging av politiske 
vedtak i Melhus kommune, vedtatt å be rådmannen om en orientering om prosjekt 
trepartssamarbeidet. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjekt trepartssamarbeidet, 
orienteringen gis på utvalgets møte 28.05.2020. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 03.03.2020 bedt rådmannen om å gi 
kontrollutvalget en orientering om prosjekt trepartssamarbeidet. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 
 
 



 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Melhus kommune 
Rådhuset 
7224 MELHUS 

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf.  468 51 950 
E-post: eva.bekkavik@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/135-2     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 03.03.2020 

 

 
 
Orientering til kontrollutvalget - Prosjekt trepartssamarbeidet  
På kontrollutvalgets møte 13.februar 2020 ble det under sak 07/20 Oppfølging av politiske vedtak i 
Melhus kommune, vedtatt å be rådmannen om en orientering om prosjekt trepartssamarbeidet. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjekt trepartssamarbeidet, orienteringen gis 
på utvalgets møte 28.05.2020. 
 
 
 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til torsdag 28. mai 2020 kl. 09:00 på rådhuset. 
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet. 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 07/20, ber vi herved om at rådmannen i Melhus 
kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 28.05.2020.  
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kontrollutvalgets leder 
Ordfører 

 

mailto:post@konsek.no


       
Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - rådmannens 
oppfølging av vedtak  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 28.05.2020 22/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/136 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - orientering til kontrollutvalget 
Tilbakemelding knyttet til enhetene Teknisk drift og Bygg og eiendom 
Tilbakemelding på forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon, november 2019 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 3. juni 2019 (sak 18/2019) ble rapport fra forvaltningsrevisjon om 
innbyggerkommunikasjon behandlet. 
 
Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten. 
Revisjon Midt-Norge SA formulerte følgende problemstillinger for prosjektet: 
• Fremmer organiseringen og arbeidsfordelingen mellom servicesenteret og enhetene god 

service og veiledning? 
• Følger ansatt opp målsettinger og rutiner for service- og veiledningsarbeidet innen egen 

enhet? 
• Hvordan sikrer kommunen at henvendelser fra innbyggerne blir fulgt opp og besvart 

innen rimelig tid? 
 
Revisjonens konklusjon 
Revisors konklusjon er at organiseringen og arbeidsfordelingen mellom Servicesenteret og 
enhetene i det vesentlige fremmer god service og veiledning. Dette må ses på bakgrunn av 
at kommune har valgt å legge få oppgaver på vegne av enhetene til Servicesenteret, utover 
det å videreformidle henvendelser til riktig enhet og riktig saksbehandler/ansatt. Et 
forbedringspunkt kan imidlertid være at Servicesenteret i større grad bør få oversikt over 
hvilke ansvarsområder som ligger til de enkelte enhetene og hvilken kompetanse den 
enkelte saksbehandler besitter. Dette i likhet med hva som er gjort i samarbeid med Teknisk 
enhet. 
 
Revisors konkluderer videre med at ansatte innen de utvalgte enhetene i varierende grad 
følger opp målsettinger og rutiner for arbeidet med service og veiledning, samt at enkelte 
enheter i noen tilfeller har utfordringer med å sørge for at henvendelser følges opp og 
bevares innen rimelig tid. 
 
Enhet for Bygg og eiendom kan ut fra enhetslederne vi har vært i kontakt med, se ut til å ha 
utfordringer med å besvare henvendelser fortløpende, herunder på e-post. Revisors 
oppfatning er at det vil være viktig å opprettholde en god dialog underveis i 
saksbehandlingen og samtidig veilede og skape forståelse hos enhetsledere for selve 
saksgangen. 
 
Når det gjelder Teknisk enhet ser det ut fra tjenestemottakerne å foreligge et 
forbedringspotensial når det gjelder å besvare henvendelser fortløpende, samt å gi 
forutsigbare svar. At enkelte tjenestemottakere har erfart problemer med sin saksbehandling, 
samt opplever at enkelte saksbehandlere har liten erfaring innen saksfeltet, er også med på 



å reflektere synet tjenestemottakerne har av enhetens kompetanse. 
 
For Hjemmetjenesten er de negative tilbakemeldingene som har kommet i hovedsakelig vært 
begrunnet ut fra manglende avklaringer av forventninger til de pårørende, samt at 
henvendelser ikke alltid oppleves å komme frem til rette vedkommende i hjemmetjenesten. 
 
Revisors anbefaling 
Revisor anbefaler rådmannen om at: 
− Servicesenteret i større grad bør få oversikt over hva som omfattes av enhetenes 

ansvarsområde, samt den enkelte saksbehandler sin kompetanse 
− Det bør vurderer hvordan enhetene kan oppnå større grad av måloppnåelse innen 

service og veiledningsarbeidet, dette vedrørende: 
o Fortløpende besvarelse av henvendelser til Bygg og eiendom 
o Forløpende og tilstrekkelige svar på henvendelser til Teknisk enhet, samt å 

fremstå for tjenestemottakerne som kompetent i enhver sak 
o Avklaring av forventninger, samt besvarelse og oppfølging av generelle 

henvendelser til Utadrettet Hjemmetjeneste 
 
Politisk behandling 
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte 
18.06.2019 i sak 57/2019 og gjorde følgende vedtak:  
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.  
3. Kommunestyret ber rådmannen om å forbedre innbyggerkommunikasjonen i alle enheter 

i kommunen.  
4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.  
 
Rådmannens oppfølging 
Rådmannen ga i brev av 12.11.2019 en tilbakemelding til kontrollutvalget (vedlegg) 
Wormdal,  IT-sjef, orienterte på kontrollutvalgets møte 9. desember 2019 i sak 37/19, 
kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering om status på gjennomførte og 

igangsatte tiltak på sitt møte i juni 2020. 
 
Rådmannen har gitt en skriftlig tilbakemelding knyttet til enhetene Teknisk drift og Bygg og 
eiendom (vedlegg) 
Morten Bostad, kommunalsjef, og Geir Wormdal,  IT-sjef, vil orientere om status på 
gjennomførte og igangsatte tiltak på dagens møte. 
 
Konklusjon 
Melhus kommune har gjennomført og satt i gang mange tiltak for å forbedre 
kommunikasjonen med innbyggerne.  
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt arbeid med å 
få på plass punktene i kommunestyrets vedtak eller om de anser kommunestyrets vedtak 
som fulgt opp. 
Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak. 
 
 



 
 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Melhus kommune 
Rådhuset 
7224 MELHUS 

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf.  468 51 950 
E-post: eva.bekkavik@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/136-2     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 06.05.2020 

 

 
 
 

Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - orientering til 
kontrollutvalget  
På kontrollutvalgets møte 09.12.2019 ble det i sak 37/19 Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon 
- rådmannens oppfølging av vedtak, vedtatt å be rådmannen om en ny orientering om oppfølging av 
kommunestyrets vedtak i sak 27/19. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering om status på gjennomførte og 

igangsatte tiltak på sitt møte i juni 2020. 
 
 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til torsdag 28.05.2020 kl. 09:00 på rådhuset.  
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 37/19, ber vi herved om at rådmannen i Melhus 
kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 28.05.2020.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 

 
Kopi til: 

Kontrollutvalgets leder 
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Kontrollutvalget: Møte 09.12.2019 

Saksnr. Sakstittel 37/19 Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - rådmannens oppfølging av 

vedtak 

Vedtak:  

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering om status på gjennomførte og igangsatte 

tiltak på sitt møte i juni 2020. 

 

Rådmannens tilbakemelding knyttet til enhetene Teknisk drift og Bygg- og eiendom. 

Bygg og eiendom 
 
 
Bygg og eiendom har fra og med 14. januar 2020 har innført digital arbeidsbok som skal benyttes ved 
bestilling av våre tjenester. 
Denne erstatter boken, eposten eller den muntlige forespørselen til driftsleder som enhetenes 
bestillingsmåte tidligere var på.  
Alle arbeidsoppgaver er med denne knyttet til hvert enkelt bygg. 
 
Digital arbeidsbok kan benyttes på mobiltelefon eller nettbrett og lastes ned fra APP store eller  
Android. Navnes – MittBygg. Utviklet av NKF – Norsk kommunalteknisk Forening for kommunene. 
 
Fordelen er at dette er en enkel måte å registrere arbeidsoppgaver på og enhetene kan følge med på 
egne saker og se når ting er påbegynt og avsluttet. Bestiller har full oversikt over sine bestillinger og 
kan purre hvis behov.  
 
Bygg og eiendoms fordel er at alle saker blir registrert og kan følges opp, vi får et system som 
registrerer alle oppgavene vi utfører, hvor lang tid vi reagerer og avslutter arbeidene. Vi vet hvem 
bestiller er og i tillegg kan større vedlikeholdsoppgaver registreres og benyttes i en vedlikeholdsplan.   
 
Bilde viser hvordan forsiden i Appstore ser ut, samt brukersiden. 
Velg bygning og beskriv arbeidsoppgaven, velg prioritet og send. 
Oppgaven kommer da som oppgave i driftsleders APP og som varsel på dennes epost. 
«Mine saker» vises da nederst på siden. 
 
 



                                    
 
Foreløpig er det flest ledere som har tilgang til dette, men De kan gi oss tilbakemelding på andre 
innen Deres enhet som skal kunne bestille på dette.  
Hovin skole og barnehage er ikke operativt på dette ennå da vi venter til driftsleder har gått av med 
pensjon til høsten 2020. 
 
Utfordring er at hverken enhetene eller driftslederne er vant med å benytte digitale verktøy i 
hverdagen og det tar tid å innføre dette. Vi er avhengig av at alle enhetene starter med å benytte 
dette og se at dette er nyttig for Dem. Noen enheter er flinke og benytter dette aktivt så som 
Presttrøa barnehage, Gåsbakken skole, Lundamo skole og barnehage, Høyeggen skole, Kosekroken 
og Gimsøya barnehage. 
 
Fremtidig planer er at alle arbeidsoppgaver, egenkontroller og sjekklister for våre driftsledere som i 
dag består av papirutgaver skal inn i dette systemet og slik får vi god sporbarhet og dokumentasjon 
på at alle våre oppdrag og lovpålagte oppgaver. 
 

Teknisk drift 
 
 

PROBLEMSTILLINGER: 
 
Fremmer organiseringen og arbeidsfordelingen mellom servicesenteret og enhetene 
god service og veiledning.  

Følger ansatte opp målsettinger og rutiner for service- og veiledningsarbeidet innen 
egen enhet  

Hvordan sikrer kommunen at henvendelser fra innbyggerne blir fulgt opp og besvart 
innen rimelig tid.  
 

1. I sammendraget står det at Teknisk drift har forbedringspunkt når det gjelder kompetanse,  

men i selve rapporten står det «De aller fleste av tjenestemottakerne gir også tilbakemelding 

om at de anser saksbehandlere ved Teknisk enhet som kompetente.», og «Når det gjelder 



inntrykket av kompetansen er de aller fleste enige i at saksbehandlerne har god 

kompetanse.» 

Svarene kan påvirkes av at det har vært mange som har sluttet og mange nye er ansatt. 

 

2. Som revisor sier så kan flere av de som er med i brukerundersøkelsen ikke med sikkerhet si at 

merknadene er knyttet til Teknisk drift. Dette pga. at tjenestemottakerne ikke klarer å skille 

mellom Planavdelingen, Byggesakskontoret og Teknisk drift. 

 

3. Hvis en summerer resultatene fra brukerundersøkelsen i tabell 3 på side 31 er det oppgitt et 

snitt for Melhus på 4,7 og et snitt på 4,9 for Norge. Dette stemmer ikke hvis en summerer 

tallene, da er snittet for begge 4,8. 

 

4. Plan VVA på Teknisk drift har et stort press på utbyggingssaker, med bl.a. overordnede planer 

og tekniske planer, samt utbyggingsavtaler. Gjentatte ganger leser ikke utbyggerne 

kommunens VA-norm eller veiledning om hva planene skal omfatte før de sender de inn. 

Planene er mangelfulle og de satser på at kommunen skal rette opp mangler i planene. Dette 

påvirker saksbehandlingen. 

 

 

MERKNADER FRA ENHETSLEDER: 

Fungerende enhetsleder hadde kun hatt jobben i 2 uker før revisjonen, og var ikke med på de 

innledende møtene med Revisjon Midt Norge SA.  Han har tidligere jobbet i mange år med å 

gjennomføre revisjoner og tilsyn.  

Det er svært spesielt at de intervjuede ikke ble informert om at alt de sa under intervjuet ble 

gjentatt i rapporten. Vanligvis i en revisjonsrapport står det hvilke avvik som er registrert og 

hva det er avvik imot, samt evt. forbedringspunkter, men denne rapporten framstår på 

mange måter som uklar og lite konkret. 

Parallelt med denne revisjonen ble det også gjennomført en revisjon som omfattet 

investeringsprosjekt. Denne revisjonen ble gjennomført på en langt mer profesjonell og 

ryddig måte. 

 

Hva har Teknisk drift forbedret etter revisjonen: 

 

- Bemanningen på avd. Plan VVA er styrket. Det samme på Veg, VA og Prosjekt. 

 

- Det utarbeides bedre veiledning og rutiner i forhold til bedre kvalitet på planene fra 

utbyggere, og dermed raskere saksbehandling. 

 

- Det vurderes å legge et gebyr for behandling av utbyggingssaker, for å få bedre kvalitet på 

innkomne planer (som bl.a. Skaun og flere andre kommuner har). 

 

- Det har blitt gjennomført regelmessige møter med Servicekontoret for rydde opp i 

etterslepet på ESA, som har oppstått når mange har sluttet. Restanselistene er vesentlig 

redusert/fjernet. Dette tas opp som tema på kontormøtene et par ganger i året. 

 

- Hjemmesiden blir regelmessig oppdatert.  



 

- Vi jobber aktivt med klarere målstyring i Stratsys.  

 

- Vi har satt mål på at vi skal gjennomføre internrevisjoner på enheten. 

 

- Enheten er godt i gang med å få på plass et Kvalitetsstyringssystem i EQS, med bl.a. flere 

rutiner. 

 

- Den nye omorganiseringen av Teknisk drift medfører en langt bedre ansvars- og 

rolleavklaring. 

 



Forvaltningsrevisjon - Oppfølging 

Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon baserte seg på intervjuer, eksisterende 

brukerundersøkelser samt dokument- og mappegjennomgang. I tillegg ble det gjennomført egne 

brukerundersøkelser. Datagrunnlaget belyser både ansatte- og brukerperspektivet. 

Resultatene fra revisjonen har vært behandlet i ledermøte, og er brukt som ett av flere 

styringsverktøy for å kunne tilby mer tilpassede tjenester til innbyggerne. 

Servicesenteret som førstelinje – Service og veiledning 

Det har de siste årene skjedd en omstrukturering av servicesenteret både fysisk og 

bemanningsmessig. Dette er ofte innbyggerens første møte med kommunen før de rutes videre i 

organisasjonen, og det har vært økt fokus på service, veiledning og hvordan alle våre 

informasjonskanaler må henge sammen. Det er etablert flere rutiner i det som utgjør selve 

skranketjenesten, og det har vært en bevisst holdning til å innhente riktig kompetanse til førstelinje 

ved ansettelser. I og med at servicesenteret er lokalisert på rådhuset, ligger det opplagte muligheter i 

å skape et godt samarbeidsklima med utadrettede virksomheter på huset. Det er de senere årene 

lagt vekt på å styrke dette samarbeidet, og dette skal det jobbes videre med. Dette vil forhåpentligvis 

slå positivt ut for servicegraden både i skranke og hos de enkelte enhetene. I servicesenteret er det 

foretatt en rollejustering, hvor én person i større grad får hovedansvaret for arbeidet med å styrke 

den jevnlige dialogen og samhandlingen med enhetene og avdelingene; Det skal utarbeides flere 

rutiner og tjenestebeskrivelser, det skal i større grad arbeides for å avklare forventinger knyttet til 

service og veiledningsarbeidet der hvor dette er mulig, og det skal etableres enda flere lister over 

hvilke saksbehandlere som kan svare ut henvendelser for bestemte saksområder. Basert på blant 

annet dette arbeidet skal det etableres en plan for videreutvikling av servicesenteret. Dette handler 

om trygghet, tydeliggjøring og evnen til å se det helhetlige utfordringsbildet, samt å kunne jobbe mer 

dynamisk og gjennomføringsorientert på løpende basis. Det er også gjort vurderinger knyttet til 

kommunens postmottak ut fra denne undersøkelsen, og man har etablert enda tydeligere rutiner 

også der. 

Av konkrete endringer den siste tiden, hvor vi opplever at det har skjedd en forenkling og forbedring 

for innbyggerne ved kontakt per telefon, er etableringen av helse- og velferdskontoret i Melhus 

(HVK). Dette betyr i praksis én dør inn for alle henvendelser til kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Opprettelsen av HVK oppleves tydeliggjørende og svært positivt innad i 

organisasjonen, og med tanke på servicetilbudet overfor innbyggerne er det blitt en langt mer 

oversiktlig situasjon. Med «én dør inn», er sjansen også større for at de ulike tilbudene kan 

presenteres enda bedre på en kanal som f.eks nettsidene til kommunen. 

Nettsider og digitalisering 

Arbeidsoppgavene i servicesenteret er svært omfattende, fra skrankeoppgaver og politisk sekretariat 

til post, annonsering, nettsider og informasjonsoppgaver. Når det gjelder nettsider er det jobbet 

systematisk og konkret med resultatene fra blant annet kommunebarometeret, både for å forbedre 

det som kom godt ut og for å styrke det som kom dårligere ut.   

Byggesak er et konkret eksempel hvor det er igangsatt dialog rundt forbedringer av hjemmesidene til 

avdelingen, og hvor resultatene fra kommunetesten vil være sentrale punkter å se på. Byggesak var 



en av de avdelingene som ble nøye ettergått i kommunetesten 2019. De siste tallene fra 

kommunebarometeret viser en positiv trend på saksbehandlingstid på byggesak, hvor Melhus 

kommune har klatret med 128 plasser fra 2018 til 2019. På «behandlingstid saker med 3 ukers frist», 

ligger Melhus kommune på 1. plass, med karakteren 6. Målet må være å følge opp denne positive 

utviklingen på flere områder og i flere kanaler. Her blir arbeidet med å styrke den jevnlige dialogen 

og samhandlingen med avdelingene viktig. 

 

Innenfor området helse er det allerede gjennomført store endringer på nettsidene. Arbeidet som er 

gjort er basert på resultater fra undersøkelsen, men også organisatoriske endringer. 

 

Nettsidene er for øvrig under kontinuerlig utvikling, gjerne i samarbeid med leverandør, som sitter på 

selve infrastrukturen og nye løsninger. Målet er at innbyggerne i stadig større grad skal kunne være 

selvhjulpne, og finne det de trenger digitalt. Fremdriften her avhenger både av økonomi og tekniske 

løsninger som finnes hos leverandørene. Det kan i denne sammenheng nevnes at Melhus kommune 

er i dialog med leverandør av systemet «Kommune-Kari» for implementering på nettsidene. Dette er 

en chatrobot som hjelper kommunenes innbyggere med henvendelser som i dag går til 

servicesenteret og andre deler av organisasjonen. 

Gjennom «Smartere Melhus» har kommunen også fått mange verdifulle tilbakemeldinger og innspill 

fra innbyggerne. Flere blir fulgt opp gjennom ulike deler av prosjektet, og vil potensielt kunne bidra 

til bedre innbyggerdialog. Årets barnehageopptak i Melhus er et godt eksempel på en prosess som 

har blitt digitalisert og effektivisert, til nytte for både innbyggerne og kommunen. 

I forbindelse med arbeidet med Melhus kommune sin digitaliseringsstrategi og prosjektet «Smartere 

Melhus» ble det gjennomført flere såkalte workshops. Her var det særlig fokus på såkalte personas 

(dybdeprofiler). Tanken er at dette kan være nyttig når vi utvikler våre tjenesteleveranser, både i 

analoge og digitale flater. 

Veien videre?  

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av service og innbyggerdialog, på ulike nivå og i ulike kanaler. 

God service overfor innbyggerne er forankret i flere planer og strategier. Melhus kommune 

gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser, og har nylig bestilt en borgerundersøkelse. Sammen 

med tidligere tester og undersøkelser vil denne kunne gi oss et godt grunnlag for det videre arbeidet, 

ikke minst inn mot kommuneplanens samfunnsdel.  
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
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Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 13. februar 2020 ble det under sak 10/20 Eventuelt, vedtatt å be 
rådmannen om en orientering om personvern. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om Melhus kommune sine rutiner og prosedyrer når 
det gjelder personvern (GDPR). Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat 
innen 8. mai 2020. Muntlig orientering gis på kontrollutvalgets møte 28. mai 2020. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 03.03.2020 bedt rådmannen om å gi 
kontrollutvalget en orientering om personvern (GDPR). 
Rådmannens skriftlige tilbakemelding er vedlagt saken. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler 
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Orientering til kontrollutvalget - personvern  
På kontrollutvalgets møte 13. februar 2020 ble det under sak 10/20 Eventuelt, vedtatt å be rådmannen 
om en orientering om personvern. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om Melhus kommune sine rutiner og prosedyrer når 
det gjelder personvern (GDPR). Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat 
innen 8. mai 2020. Muntlig orientering gis på kontrollutvalgets møte 28. mai 2020. 

 
 
 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til torsdag 28. mai 2020 kl. 09:00 på rådhuset. 
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet. 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 10/20, ber vi herved om at rådmannen i Melhus 
kommune sender en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen 8. mai 2020, 
samt orienterer på kontrollutvalgets møte 28.05.2020.  
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
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Hauge <egil.johannes.hauge@melhus.kommune.no 
<mailto:egil.johannes.hauge@melhus.kommune.no>> 
Emne: Orientering til kontrollutvalget - personvern 
 
Kontrollutvalget fattet i møte 13.2.2020 bl.a. følgende vedtak: 
«Kontrollutvalget ønsker en orientering om Melhus kommune sine rutiner og prosedyrer når det gjelder 
personvern (GDPR). Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 8. mai 2020. Muntlig 
orientering gis på kontrollutvalgets møte 28. mai 2020.» 
  
Ny lov om behandling av personopplysninger ble iverksatt 20.7.2018. Sentralt i den nye loven ligger 
forordning fra EU (2016/679) - personvernforordningen. Den legger premissene for den nye loven og 
gjelder for alle stater tilsluttet  EU og EØS. Personopplysningsloven har implementert 
personvernforordningen i sin helhet med noen tilpasninger og lovteksten viser i meget stor grad til 
forordningen. 
  
Personopplysningsloven stiller en rekke krav til behandlingsansvarlig (rådmannen) ved behandling av 
personopplysninger.  Kort kan nevnes: 
  
Godt personvern sikrer at behandling av personopplysninger skjer innenfor fastsatte krav om: 
• Tilgjengelighet (for rett person, til rett tid, i rett form og på rett sted) 
• Integritet (at informasjonen er korrekt og ikke forfalsket eller ødelagt eller feilaktig) 
• Konfidensialitet (at informasjonen sikres mot uvedkommende innsyn, herunder utilsiktet utlevering) 
• Robusthet (at organisasjonen og systemene er motstandsdyktige, og evner å gjenopprette 

normaltilstand ved hendelser) 
  

Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper 
(personvernprinsippene). Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse 
prinsippene: 
• Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig 
• Formålsbegrensning 
• Dataminimering 
• Riktighet 
• Lagringsbegrensning 
• Integritet og konfidensialitet 
• Ansvarlighet 
  
Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene (de 
registrertes rettigheter) sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden 
og innen 30 dager: 
• Rett til innsyn 
• Rett til retting 



• Rett til sletting 
• Rett til begrensning 
• Rett til å protestere 
• Rettigheter ved automatiske avgjørelser 
• Rett til dataportabilitet 
• Rett til informasjon 
  
For å ivareta sikker og god behandling av personopplysninger har Melhus kommune utarbeidet rutiner 
og prosedyrer som omfatter bl.a.:  
• Styrende dokument 
• Ansatte og sikkerhetskultur 
• Personvernerklæring, de registrertes rettigheter settes i fokus. 
• Protokoll over behandlingsaktiviteter 
• Oversikt over behandlingsaktiviteter 
• Databehandleravtale 
• ROS 
• Personvernombud 
• Avvikssystem 
• Opplæring 
• Omtale av hver enkelt kommer nedenfor. 
  
For å ivareta krav om en systematisk tilnærming skal  virksomhetene opprette system for 
internkontroll. Denne består gjerne av tre hovedelementer: 
  
Styrende elementer, som i hovedsak retter seg mot ledelsen, herunder hvilke beslutninger og føringer 
de legger for internkontroll. 
  
Gjennomførende elementer, som i hovedsak retter seg mot ansatte. Her finner man beskrivelse av 
rutiner som er tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. 
  
Kontrollerende elementer, som bidrar til å fange opp avvik fra systemet og til at det gjennomføres 
periodiske gjennomganger. 
Internkontroll kalles i ulike sammenhenger et kvalitetssystem, styringssystem eller ledelsessystem for 
etterlevelse av regelverk. 
  
Styrende dokument 
Datatilsynet skriver i sin veiledning: 
«Styrende dokumentasjon gir en systembeskrivelse som inneholder policy og målsetning, identifiserte 
krav og plikter, intern organisering, ansvar og myndighet. Styrende dokumentasjon er overordnet i sin 
form og er spesielt ledelsesorientert. 
  
Styrende dokumentasjon bør inneholde: 
• virksomhetens mål og retningslinjer for vern av personopplysninger. Se spesielt 

personvernforordningen artikkel 1. 
• identifisering av at tiltenkt lagring og behandling av personopplysninger samsvarer med lovens 

grunnkrav, se artikkel 5 og 6 i personvernforordningen. Det legges spesielt vekt på saklig behov og 
konkret definering av formål, herunder at opplysningene som lagres samsvarer med formålet. 

• identifisering av hvilke generelle forpliktelser som er relevant for virksomheten, se artikkel 24-43 i 



personvernforordningen 
• organisering av virksomheten der intern delegering av ansvar og myndighet skal være entydig 

definert, se spesielt artikkel 24, 26, 28, 32, 37-39. 
• beskrivelse av hvordan virksomheten ivaretar informasjonssikkerheten. Se artikkel 32-34. 
• beskrivelse av hvordan ledelsen vil sørge for at virksomhetens aktiviteter er i samsvar med kravene i 

regelverket. En slik beskrivelse vil normalt ende opp i behov for gjennomførende dokumentasjon og 
kontrollerende dokumentasjon.» 

  
Melhus kommune har i lengre tid hatt styrende dokumentasjon som er formulert i dokumentet Policy,  
regelverk rutiner og prosedyrer. Dette dokumentet er under en større revisjon for å tilpasses nytt 
lovverk og gi bedre veiledning til kommunens ledere, jf. Vedlegg. Forventes ferdigstilt i løpet av Mai 
måned. 
  
Dokumentet beskriver de tre hovedelementene, styrende, gjennomførende og kontrollerende. 
  
Ansatte og sikkerhetskultur 
Dokumentet ansatte og sikkerhetskultur, jf vedlegg,  er et opplæringsdokument for alle ansatte i 
Melhus kommune. Dokumentet er tilgjengelig  på kommunens kvalitetssystem EQS. Dokumentet har 
implementeringsstøtte, dvs. at ansatte må kvittere ut at de har lest og forstått dokumentet. Ansatte og 
sikkerhetskultur er også under revisjon for å ivareta endringene som skjer i forbindelse med prosjektet 
Smartere Melhus med blant annet ny velferdsteknologo innføring av Microsoft 365 og Teams. 
  
Personvernerklæring 
Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene (de 
registrertes rettigheter) sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden 
og innen 30 dager.  
Melhus er kommune har utarbeidet Personvernerklæring som gir veiledning til brukere/kunder (de 
registrerte) om sine rettigheter og veiledning til disse. Personvernerklæringen er lagt ut  på 
kommunens hjemmeside lenke ligger nederst på framsiden: 
<https://www.melhus.kommune.no/personvernerklaering.5740350.html> 
 
Protokoll over behandlingsaktiviteter 
Personvernforordningen (art. 30) pålegger alle virksomheter som behandler personopplysninger å føre  
protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar. 
For å sikre god internkontroll skal behandlingsansvarlig ha oversikt over hvilke behandlinger og hvilke 
personopplysninger som behandles. Disse skal inngå i Protokoll over behandlingsaktiviteter.  
Personvernforordningen fastsetter hvilken informasjon protokollen skal inneholde. Det vises til 
vedlagte protokoll. Protokollen skal være skriftlig, elektronisk og på anmodning være tilgjengelig for 
tilsynsmyndigheten. Protokollen er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem EQS. 
 
Oversikt over behandlingsaktiviteter 
Det skal føres en sumarisk oversikt over behandlingsaktivitetene. Dette skal være en oversikt over 
protokollene og skal være tilgjengelig på kvalitetssystemet EQS.  
 
Databehandleravtale 
En databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet 
organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige (personvernforod. 
Art.4) 



Melhus kommune har i dag databehandleravtaler med en rekke eksterne leverandører.  Dette er 
leverandører som lever programvare hvor personopplysningen blir lagret hos leverandør, altså utenfor 
våre servere på Melhus rådhus. Disse må inngå avtale at de kun behandler personopplysningene etter 
våre retningslinjer. Dette for å unngå misbruk som bl.a. sal av opplysninger. Databehandleravtalene er 
tilgjengelig på kommunens kvalitetssystem EQS. 
 
ROS/DPIA 
Virksomheten skal gjennomføre en risikovurdering før personopplysninger behandles og før man tar i 
bruk et informasjonssystem. Virksomheten skal også gjennomføre risikovurdering ved endringer i forhold 
som kan påvirke informasjonssikkerheten, for eksempel endringer i behandlinger, endringer av 
informasjonssystem eller endringer i trusselbildet.  
En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) skal sikre at 
personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. 
Melhus kommune gjennomfører risikoanalyser (ROS)  av informasjonssikkerhet ved bruk av 
risikomodulen i kommunes krisehåndteringssystem CIM. Kommunen har utarbeidet egne kriterier for 
vurdering av konsekvenser, jf. eget vedlegg. Der er vedriene: Liv og helse, Konfidensialitet, Integritet, 
Tilgjengelighet og Omdømme lagt til grunn. Disse er verdsatt i en matrise. 
 
Personvernombud 
Et personvernombud skal gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta 
personverninteressene. Offentlig virksomhet har plikt til å ha ombud. Foruten å gi råd til 
behandlingsansvarlig, skal ombudet bistå de registrerte og være kommunens kontaktpunkt til 
Datatilsynet. 
Melhus kommune har opprettet eget personvernombud som også innehar rollen som rådgiver for 
rådmannen (behandlingsansvarlig). 
 
Avvikssystem 
Melhus kommune har utarbeidet egen avviksmodul for å behandle avvik. Avvikssystemet er en del av 
kommunens ordinære avvikssystem, men er tilpasset kravene om avviksmelding til Datatilsynet. Alle 
avvik som skyldes brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet. Unntak fra dette gjelder hvis 
det er usannsynlig at avviket medfører en risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern. 
Meldingsfrist til Datatilsynet er senest 72 timer etter at avvik ble oppdaget. Det er derfor innført en 
rutine om at alle avvik om brudd på datasikkerheten skal meldes til personvernombud/rådgiver. Er 
denne ikke tilgjengelig overføres meldingen automatisk til rådmannen etter 24 timer. 
 
Opplæring 
Opplæring av ansatte i informasjonssikkerhet i Melhus kommune skjer i hovedsak på disse områdene: 

• Heftet Ansatte og sikkerhetskultur er tilgjengelig på kommunens kvalitetssystem. Det 
forutsettes at alle ansatte har gjennomgått materialet og kvittert ut at det er lest og forstått 

• Ved personalmøte i enhetene 
• I samband med opplæring av ansatte innen Helse og omsorg 
• Egne opplæringsvideoer (planlegges gjennomført i løpet av mai måned. 

  
 
Håper denne skriftlige orienteringen gir en grei oversikt over de rutiner og prosedyrer som gjelder for 
arbeidet med personvern. Ser fram til å gi en nærmere orientering på kontrollutvalgets møte 28.mai 
2020.05.08 
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Godt personvern - din rettighet, vår plikt 

Godt personvern sikrer at behandling av personopplysninger skjer innenfor fastsatte krav om: 

• Tilgjengelighet 

• Integritet 

• Konfidensialitet 

• Robusthet 

 

 

Grunnleggende personvernprinsipper 

Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper. 

Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene: 

• Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig 

• Formålsbegrensning 

• Dataminimering 

• Riktighet 

• Lagringsbegrensning 

• Integritet og konfidensialitet 

• Ansvarlighet 

 

De registrertes rettigheter 

Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene 

sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden og innen 30 

dager: 

• Rett til innsyn 

• Rett til retting 

• Rett til sletting 

• Rett til begrensning 

• Rett til å protestere 

• Rettigheter ved automatiske avgjørelser 

• Rett til dataportabilitet 

• Rett til informasjon 



 

Innhold 

1.0 STYRENDE DOKUMENTASJON ....................................................................................................... 5 

1.1 Innledning .......................................................................................................................................... 5 
1.2 Om sikkerhetshåndboken ................................................................................................................. 5 

2.0 OM INFORMASJONSSIKKERHET ........................................................................................................... 6 

2.1 Mål med IKT i Melhus kommune ...................................................................................................... 7 
2.2 Hvorfor informasjonssikkerhet i Melhus kommune? ........................................................................ 7 
2.2.1 Spesielt om personopplysninger .................................................................................................... 8 
2.3 Hovedkravene til informasjonssikkerhet ......................................................................................... 10 
2.4 Norm for informasjonssikkerhet ..................................................................................................... 11 
2.5 Begrunnelse for behandling av personopplysninger....................................................................... 12 
2.6 Ledelsens ansvar .............................................................................................................................. 12 
2.7 Sikkerhetsmål .................................................................................................................................. 12 

3.0 SIKKERHETSSTRATEGI .......................................................................................................................... 13 

3.1 Organisering av sikkerhet ................................................................................................................ 14 
3.2 Egenkontroll .................................................................................................................................... 17 
3.3 Personell og sikkerhet ..................................................................................................................... 17 
3.4 Partnere og leverandører ................................................................................................................ 17 
3.5 Fysisk sikkerhet ................................................................................................................................ 17 
3.6 Tilgang til IKT-løsninger ................................................................................................................... 17 
3.7 Dokumentsikkerhet ......................................................................................................................... 18 
3.8 Endringskontroll .............................................................................................................................. 18 
3.9 Beredskap ........................................................................................................................................ 18 
3.10 Avvikshåndtering ........................................................................................................................... 18 
3.11 Systemteknisk sikkerhet ................................................................................................................ 18 
3.12 Anskaffelse av fagsystemer og annen virksomhetskritisk programvare ....................................... 18 
3.13 E-post ............................................................................................................................................. 19 

4.0 RISIKOSTYRING ........................................................................................................................................ 19 

4.13 Risikovurdering .............................................................................................................................. 19 
4.2 Forholdsmessighet ved valg av tiltak .............................................................................................. 20 
4.3 Akseptkriterier ................................................................................................................................. 20 
4.3.1 Konfidensialitet: ........................................................................................................................... 20 
4.3.2 Integritet/kvalitet: ........................................................................................................................ 20 
4.3.3 Tilgjengelighet/Robusthet: ........................................................................................................... 20 
4.5 Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)................................................................................ 21 

5.0 SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER ................................................................................................ 22 

5.1 Protokoll over behandlingsaktiviteter ............................................................................................. 22 
5.2 Formål med behandling av personopplysninger ............................................................................. 22 
5.3 Behandlingsgrunnlag ....................................................................................................................... 23 
5.4 Personvernombud ........................................................................................................................... 25 

6.0 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER - GJENNOMFØRENDE DOKUMENTASJON ..... 25 

6.1 Iverksettelse eller opphør av behandling ........................................................................................ 25 
6.2 .......................................................................................................................................................... 26 
6.3 Sletting av personopplysninger ....................................................................................................... 26 



Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 

4 

 

 

6.4 Utlevering av personopplysninger til andre behandlingsansvarlige ............................................... 26 
6.5 Kvalitetssikring av personopplysninger ........................................................................................... 27 
6.6 Innhenting og kontroll av samtykke ................................................................................................ 27 
6.7 Oppfyllelse av plikt til informasjon .................................................................................................. 27 
6.8 Innsyn, retting og supplering ........................................................................................................... 27 
6.9 Innsyn i e-post og private filområder .............................................................................................. 29 
6.10 Ny behandling ................................................................................................................................ 29 

7.0 OPPLÆRING OG KOMPETANSE ........................................................................................................... 31 

8.0 DATABEHANDLERAVTALE .................................................................................................................... 32 

9. KOMMUNENES UTLEGGING AV DOKUMENTER PÅ INTERNETT................................................ 32 

9.1 Bruk av video- og fotokamera ......................................................................................................... 33 
9.2 Personvern i skolen og barnehagen ................................................................................................ 33 
9.3 Klasselister, fødselsnummer og bilder ............................................................................................ 33 
9.4. Lagring av sensitive personopplysninger i skole og barnehage ..................................................... 35 

10.0 AVVIKSHÅNDTERING ............................................................................................................................ 35 

11.0 FYSISK SIKKERHET ............................................................................................................................... 36 

12.0 LEDELSENS GJENNOMGANG .............................................................................................................. 36 

VEDLEGG 1: DEFINISJONER ........................................................................................................................ 39 

VEDLEGG 2: SENTRALE LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER ....................................... 40 

VEDLEGG 3: PERSONVERNERKLÆRING MELHUS KOMMUNE ....................................................... 42 

VEDLEGG 4: AUTORISASJON FOR TILGANG TIL DATASYSTEMER - TAUSHETSERKLÆRING

 .............................................................................................................................................................................. 45 

VEDLEGG 5:KONSESJONS- ELLER MELDEPLIKT FOR PERSONOPPLYSNINGENE? .................. 46 

 
 
 
Revisjonsliste 

Dato Versjon Skrevet av Endring i forhold til forrige versjon 

4.9.2013 2.0 Rodo Ny utgave, sikkerhetshåndboken delt 2  

5.11.2013 2.0 Rodo Godkjent av rådmannen 

9.3..2013 2.1 Rodo Revidert utgave  

16.5.2014 2.1 Rodo Gjennomgått i ledermøte 

 
  



Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 

5 

 

 

1.0 Styrende dokumentasjon 

1.1 Innledning 

 
Formålet med styringssystemet for informasjonssikkerhet er å sikre at all behandling av 
personopplysninger og annen informasjon i Melhus kommune samt bruk av IT-hjelpemidler, skjer 
innenfor fastsatte krav. Dette er krav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, og robusthet. Krav 
i henhold til lover og forskrifter, samt inngåtte avtaler og interne krav i Melhus kommune.  
 
Styringssystemet for informasjonssikkerhet er utformet med basis i de veiledninger som Datatilsynet 
har publisert på www.datatilsynet.no, særlig veiledningene om internkontroll som ble publisert 

november 2009. https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-

plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/ 
 
Personvernforordningen stiller krav til den behandlingsansvarliges ansvar. Det innebærer å sette i 
verk egnede tiltak, både tekniske og organisatoriske, for å sikre og påvise at personopplysninger 
behandles i samsvar med regelverket (internkontroll). Internkontrollen dokumenteres gjennom 
sikkerhetshåndboken(styrende dokument). 

 
EUs personvernforordning (GDPR) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 
personopplysninger er en del av personopplysningsloven.  
 
Personvernforordningen inneholder både rettigheter og plikter knyttet til behandling av 
personopplysninger. Felles for alle reglene er at de bygger på noen grunnleggende prinsipper for 
personopplysningsvern (personvernprinsippene) som er beskrevet i forordningen.  
 
Prinsippene gir på ulike måter uttrykk for at behandling av personopplysninger skal skje på en måte 
som i størst mulig grad sikrer forutsigbarhet og forholdsmessighet for enkeltmennesket, se pkt 3.1, 
datansavarliges ansvar. 

1.2 Om sikkerhetshåndboken 

 
Sikkerhetshåndboken utgjør 3 hefter som basis for Melhus kommunes styringssystem for 
informasjonssikkerhet. Systemet bygger på et felles grunnlag for informasjonssikkerhet med særlig 
vekt på behandling av personopplysninger i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer.  
 
Styringssystemet bidrar til å sikre et felles nivå på informasjonssikkerhet på tvers av virksomhetene i 
kommunen, og gir felles føringer for kommunens ansatte, eksterne brukere, borgere og 
samarbeidspartnere. 
 
Sikkerhetshåndboken er delt inn i 3 hefter: 
 

• Ansatte og sikkerhetskultur (for alle ansatte) 

• Policy, regelverk, rutiner og prosedyrer (for ledere) 

• IT-løsning – drift (for IKT-ansatte og sikkerhetsansvarlig) 
 
Målgruppen for dette dokumentet er ledere og ansatte i IT- og digital samhandling. 
 
 
For definisjoner se vedlegg 1 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/
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2.0 Om informasjonssikkerhet  

2.1 Grunnleggende personvernprinsipper 

Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper. 

Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene.  

 

Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig 

Behandling av personopplysninger må være lovlig. Det må finnes et rettslig grunnlag for den 

behandlingen en virksomhet ønsker å gjøre.  

Behandling av personopplysninger må skje rettferdig. Behandlingen av personopplysninger 

skal gjøres i respekt for de registrertes interesser og rimelige forventninger. Behandlingen skal 

dessuten være gjennomsiktig og forståelig for de registrerte, den skal ikke foregå på fordekte 

eller manipulerende måter.  

Behandling av personopplysninger skal være gjennomsiktig. Behandling av 

personopplysninger skal være oversiktlig og forutsigbar for den registrerte. Den det behandles 

opplysninger om skal være informert om dette. 

 

Formålsbegrensning 

Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime 

formål. Ethvert formål med behandling av personopplysninger skal identifiseres og beskrives 

presist. Alle formål skal være forklart på en måte som gjør at alle berørte har samme 

entydige forståelse av hva personopplysningene skal brukes til. At formålet skal være 

legitimt innebærer at det i tillegg til å ha et rettslig grunnlag også skal være i samsvar med 

øvrige etiske og rettslige samfunnsnormer. 

Personopplysninger kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenlig med det opprinnelige. 

Hvis personopplysninger skal gjenbrukes må behandlingen enten være lovfestet eller det må 

innhentes nytt samtykke. 

 

Datminimering 

Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamlede personopplysninger 

til det som er nødvendig for å realisere innsamlingsformålet. 

 

Riktighet 

Personopplysninger som behandles skal være korrekte. Opplysningene skal også oppdateres 

hvis det er nødvendig. Dette betyr at behandlingsansvarlig må sørge for å straks slette eller 

rette personopplysninger som er uriktige med hensyn til de formål de behandles for. 

 

Lagringsbegrensning 

Prinsippet om lagringsbegrensning innebærer at personopplysninger skal lagres slik at de 

slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for formålet de ble innhentet for. 

Melhus kommune er i det alt vesentligste regulert av arkivloven og ………………… Dette 

innebærer at spørsmålet om lagringsbegrensning stort sett vil gjelde tjenester som ikke er 

lovpålagt f.eks. billettsalg. 

 

Integritet og konfidensialitet 

Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet og konfidensialitet 

beskyttes. 
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Ansvarlighet 

Prinsippet om ansvarlighet understreker den behandlingsansvarliges ansvar for å opptre i 

samsvar med reglene for behandling av personopplysninger.  

Det er ikke nok å bare ha ansvaret – man må vise at man tar ansvaret. Den 

behandlingsansvarlige må opptre proaktivt og etablere alle nødvendige organisatoriske og 

tekniske tiltak for å sikre at regelverket etterleves til enhver tid. Virksomheten må også kunne 

vise at den faktisk opptrer i samsvar med reglene. 

 

2.2 Mål med IKT i Melhus kommune 

 
• Vi skal sette brukernes behov i sentrum når vi skal vurdere digitale løsninger 

• Vi skal utvikle tjenester, og øke produktiviteten i våre tjenester gjennom bruk av digitale 
verktøy 

• Vi skal sikre at alle brukere av digitale verktøy klarer å benytte seg av disse 

• Vi skal sikre at digitaliseringsprosjekter gjennomføres på en effektiv måte 

• Vi skal sørge for å ha sikre IT-systemer, og behandle personopplysninger på en forsvarlig 
måte 

2.3 Hvorfor informasjonssikkerhet i Melhus kommune? 

Innbyggere, brukere, ansatte, politikere og samarbeidspartnere har krav på at Melhus kommune 
behandler informasjon, herunder personopplysninger, i tråd med de krav som stilles i norsk lov og 
regelverk. 
 
En viktig del av dette er det personvernforordningen art. 32 kaller personopplysningssikkerhet. Det 
er det samme som informasjonssikkerhet for personopplysninger. 

 
Informasjonssikkerhet handler om å håndtere risiko relatert til informasjon og behandling av 
personopplysninger. Informasjonens integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet skal sikres. God 
informasjonssikkerhet er viktig for å kunne utøve forsvarlige tjenester. 
 
Med «integritet» menes at personopplysninger må være sikret mot utilsiktet eller uautorisert 
endring eller sletting.  
 
Med «tilgjengelighet» menes at helse- og personopplysninger som skal behandles, er tilgjengelig til 
den tid og på det sted det er behov for opplysningene.  
 
Med «konfidensialitet» menes at personopplysninger må være sikret mot at uvedkommende får 
kjennskap til opplysningene. Konfidensialitet bidrar til ivaretakelse av taushetsplikt og personvern.  
 
Personvernforordningen bruker også begrepet robusthet i tillegg til integritet, tilgjengelighet og 
konfidensialitet. Med «robusthet» menes organisasjonens og informasjonssystemenes evne til å 
gjenopprette normaltilstand etter for eksempel en fysisk eller teknisk hendelse.  
 
Personopplysningsloven har som formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket 
gjennom behandling av personopplysninger. Personopplysninger skal behandles i samsvar med 
grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og 
tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene. Personvern er derfor nær knyttet til enkeltindividers 
muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse. 
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Personopplysninger skal behandles etter prinsippene i personvernforordningen art. 5, 
(personvernprinsippene se pkt 3.1) og de registrertes rettigheter skal sikres. 
 
Krav til informasjonssikkerhet er også nedfelt i andre lover, f eks forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helsetjenesten, offenteglov, sosialtjenestelov, barnevernslov etc., se vedlegg 2 
 
. 
 
Alle har rett til å vite hvilke opplysninger Melhus kommune bruker om dem. En forutsetning for at de 
kan benytte seg av innsynsretten er at kommunen forteller hva de bruker opplysningene til. Alle 
behandlinger kommer tydelig frem i Personvernerklæring, se vedlegg 3. Denne erklæringen er gjort 
tilgjengelig på kommunens nettsted. 

2.4 Spesielt om personopplysninger 

2.4.1 Tilgjengelighet 

Hovedmål: 
Personopplysninger skal være tilgjengelig og anvendelig for autorisert personell slik at oppgaver kan 
utføres til planlagt tid.   
 
Delmål  
Kritiske systemer for behandling og lagring av personopplysninger skal som hovedregel være 
kontinuerlig tilgjengelig for sluttbruker. 
Strategi 
IKT- løsninger som behandler personopplysninger, skal som hovedregel være dupliserte. Ved avvik 
fra hovedregel skal risikovurderinger legges til grunn.  
IKT-systemene skal være dimensjonert for å ivareta kontinuerlig tilgjengelighet til kritiske systemer 
målt hos sluttbruker. 
Det skal etableres beredskapstiltak for kritiske systemer. 
Det skal etableres prosedyrer for sikkerhetskopiering og tilbakelegging av all elektronisk lagret 

informasjon og konfigurasjoner og sikker oppbevaring av disse. 

2.4.2 Integritet 

Hovedmål 
Alle personopplysninger i kommunen skal til enhver tid være relevante, korrekte, oppdaterte og et 
resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter.  
Delmål 
Det skal være samsvar mellom informasjonen ved informasjonskilden og gjengivelsen av denne 
informasjonen i systemer som behandler personopplysninger. 
Alle registreringer, endringer og slettinger i systemer som behandler personopplysninger skal være et 
resultat av autoriserte og kontrollerte handlinger. 
Alle registreringer og endringer i systemer som behandler personopplysninger skal kunne spores til 
opprinnelse. 
Strategi 
Registre med personopplysninger skal lagres på sentrale servere 
Det skal etableres prosedyrer for  

• behandling av avvik  

• logging og oppfølging av logger 

Endringer ved systemer som behandler personopplysninger skal kunne følges tilbake til rett bruker.  
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Historikk skal alltid bevares ved endring av informasjon i systemer som behandler 
personopplysninger. 
Sletting av informasjon i systemer som behandler personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende 
lover og forskrifter. 

2.4.3 Konfidensialitet 

Hovedmål: 
Personopplysninger skal ikke være tilgjengelig for eller bli kjent for uautorisert personell eller 
uvedkommende internt eller eksternt. Ved konflikt mellom konfidensialitet og tilgjengelighet skal 
konfidensialitet prioriteres når de to sikkerhetselementene vurderes som like viktige1. 
Delmål: 
Personopplysninger skal kun være tilgjengelig for autorisert personell.  
Utlevering eller overføring av sensitive personopplysninger som kommunen er 
databehandlingsansvarlig for til andre, skal kun gjøres på spesifisert forespørsel og etter samtykke fra 
registrert person i henhold til relevante lovkrav. 
Kommunen skal sikre at pliktige rapporter og meldinger blir sendt til riktig mottaker.  
Bruk av personopplysninger i kommunen, skal godkjennes av sikkerhetsleder.  
Bruk av personopplysninger som angår ansatte, skal godkjennes av sikkerhetsleder. 
Strategi 
Alle ansatte som gis tilgang til IT-systemer der det behandles personopplysninger skal autoriseres 
etter gjeldende rutiner. Autorisasjon skal skje på bakgrunn av dokumentert kompetanse i 
informasjonssikkerhet, dvs. lest og forstått instruksen Ansatte og sikkerhetskultur. 

2.4.4 Robusthet 

Hovedmål 
Vi skal ha sikre IT-systemer som er motstandsdyktige og behandler personopplysninger på en 
forsvarlig måte og som kan gjenopprette normaltilstand etter en fysisk eller teknisk hendelse. 
Delmål: 
Det må sikres at kun autorisert personell har adgang til det enkelte fagsystem. 
Sensitive personopplysninger sikres mot uautorisert tilgang. 
Lagrede personopplysninger sikres gjenopprettet innen rimelig tid.  
Strategi 
Tilgangskontroll til enkelte fagsystem gjennomføres hvert kvartal. 
Sensitive personopplysninger lagres på sikker sone. 
Tap av personopplysninger sikres ved hjelp av redundante løsninger og backup. 
 
Områder der personopplysninger databehandles skal sikres med adgangskontroll. 
Det skal finnes autorisasjonskontroll til systemer som inneholder personopplysninger.  
Alle som skal ha tilgang til områder hvor det behandles personopplysninger, skal signere 
taushetserklæring. 
 
Det skal etableres prosedyrer for: 

• tildeling, sletting og kontroll av autorisasjon, se pkt. 3.6 

• tilgang til sensitive personopplysninger for databehandler, se pkt. 4.5 

• innsyn, se pkt. 4.8 og 6.0 

• anonymisering, se pkt. 3.8 

• rapportering og behandling av sikkerhetsbrudd og avvik, se pkt. 10.0 

 
1 Generelle rettsprinsipper tilsier en tolkning hvoretter hensynet til konfidensialitet antas å gå foran hensynet til 

tilgjengelighet  
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• utlevering eller overføring av sensitive personopplysninger, se pkt. 4.4 og 3.7. 

• bruk av eksterne tjenesteleverandører, se pkt. 3.4 

• gjennomgang og oppfølging av logger, se pkt. 3.11 (nedenfor) 

• utfylling og signering av taushetserklæring, se pkt. 3.3 

• risikovurderinger se pkt. 8.0 
 
Ekstern datakommunikasjon skal krypteres for sensitive personopplysninger. 
 

2.5 Hovedkravene til informasjonssikkerhet 

Informasjonssikkerhet 

Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge 
for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.  

For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal den behandlingsansvarlige og 
databehandleren dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal 
være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. 
Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.  

En behandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til personopplysninger, f.eks. en databehandler eller 
andre som utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet, skal påse at disse oppfyller kravene 
i første og annet ledd.  

Kongen kan gi forskrift om informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, herunder 
nærmere regler om organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.  

Internkontroll 

Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er 
nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre 
personopplysningenes kvalitet.  

Den behandlingsansvarlige skal dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for 
medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også 
være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.  

Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om internkontroll.» 

 
Eksempler på handlinger som normalt er krenkelser av personvernet: 

• At personopplysninger behandles skjult for oss. 

• At flere og mer inngående personopplysninger enn nødvendig, samles inn. 

• At personopplysninger ikke slettes når det ikke lengre er behov for dem. 

• At den registrerte ikke får innsyn i opplysningene om seg selv. 

• At personopplysningene som behandles, er feilaktige. 

• At personopplysningene tilflyter uvedkommende. 
 
Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. 
For eksempel en persons navn, adresseinformasjon og lønn, referanseuttalelser om en person hos et 
rekrutteringsfirma, oppgavebesvarelser fra skoleelever, klientopplysninger ved krisesentre, 
skyldneropplysninger i inkassoselskaper, kundeopplysninger i nettbokhandler og klientopplysninger i 
advokatselskaper. Noen av de nevnte opplysningene vil også være sensitive personopplysninger 
(sensitive personopplysninger). 
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 «Særlige kategorier av opplysninger samt personopplysninger knyttet til straffedommer og 
straffbare forhold» refererer til definisjoner i peronvernforordningens artikkel 9 og 10: 
 
Sensitive opplysninger/særlige kategorier av personopplysninger: 

• rasemessig eller etnisk opprinnelse 

• politisk oppfatning 

• religiøs eller filosofisk overbevisning 

• fagforeningsmedlemskap 

• behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig 
identifisere en fysisk person 

• helseopplysninger 

• opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle legning 
 

Straffbare forhold: 

• personopplysninger i forbindelse med straffedommer og straffbare forhold eller tilknyttede 
sikkerhetstiltak 

 

Sensitive personopplysninger er for eksempel informasjon om hvilke sykdommer en person har hatt, 
medisiner vedkommende bruker, straffedommer, tidligere og pågående rusmisbruk og seksuell 
legning. 
Årsaken til at det er en egen kategori for sensitive personopplysninger, er at det knytter seg et særlig 
behov for vern rundt disse. Disse personopplysningene ses normalt på som mer inngripende for den 
enkelte, og regelverket stiller strengere vilkår for at disse kan behandles. Misbruk eller spredning av 
slike personopplysninger vil også normalt få større konsekvenser for den enkelte, og det er et behov 
for ekstra sikring av slike opplysninger. 
 
Det tillattes ikke samtidig behandling av sensitive personopplysninger og bruk av for eksempel 
kontorstøttesystemer(for eksempel e-post, internett), uten at det etableres tekniske og 
administrative sikkerhetsløsninger som forhindrer at en bruker uforvarende sender sensitive 
personopplysninger (for eksempel ved bruk av ”klipp og lim” funksjon mellom ulike programmer).  

2.6 Norm for informasjonssikkerhet 

Normen for informasjonssikkerhet er et sett med krav til informasjonssikkerhet som er felles for alle 
aktører i helsesektoren. Normen har spesiell fokus på elektronisk behandling av helse- og 
personopplysninger, og er juridisk bindende for alle brukere av helsenettet.  

Normen ble utarbeidet i 2020, i et samarbeid med flere sentrale aktører i sektoren, blant disse Norsk 
Helsenett.  

Normen er utarbeidet for å sikre tillit til at alle sider ved informasjonssikkerhet i helsesektoren blir 
tilfredsstillende ivaretatt. Den skal være en veileder for hver enkelt aktør i deres arbeid med 
informasjonssikkerhet. 

Alle brukere av helsenettet er juridisk forpliktet til å følge kravene i denne normen. Dette er en del av 
avtalen om tilknytning til helsenettet. På denne måten kan vi oppnå større sikkerhet for alle brukere 
av helsenettet. 

Kravene i Normen for informasjonssikkerhet er innarbeidet i sikkerhetshåndbøkene for Melhus 
kommune. 

http://normen.no/
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2.7 Begrunnelse for behandling av personopplysninger 

Kommunen har behov for å behandle opplysninger om enkeltpersoner i en rekke sammenhenger for 
å utføre sine oppgaver. Eksempler er tjenester som ytes til innbyggerne i Melhus kommune i 
tilknytning til  

• Barnehage 

• Frivillighetssentralen 

• Helse 

• Kultur og fritid 

• Landbruk 

• Pleie og omsorg 

• Skole 

• Sosiale tjenester 

• Tekniske tjenester 

• Voksenopplæring 
 
Behandlingene er i hovedsak med hjemmel i lov. Det er i 2020 registrert et trettitalls programmer i 
kommunen hvor personopplysninger behandles, lagres og formidles. Behandlingene omfatter vanlige 
og sensitive personopplysninger. 

2.8 Ledelsens ansvar 

Rådmannen i Melhus kommune er ansvarlig for at lovverket, herunder personopplysningsloven, 
følges og at internkontroll etableres og følges, og er den behandlingsansvarlige i forhold til 
personopplysningsloven.   
 
Personvernforordningen stiller krav til den behandlingsansvarliges ansvar. Det innebærer å sette i 
verk egnede tiltak, både tekniske og organisatoriske, for å sikre og påvise at personopplysninger 
behandles i samsvar med regelverket (internkontroll) 
 
Rådmannens ansvar omfatter blant annet å 

• bestemme formålet med behandlinger av personopplysninger 

• påse at behandlingene er lovlige (gyldig behandlingsgrunnlag) 

• påse at det er utarbeidet rutiner både for oppfyllelse av Melhus kommunes plikter og de 
registrertes rettigheter 

• utpeke personvernombud 
 
Rådmannen skal videre sørge for at blant annet følgende er på plass; 

• Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. 

• Sikkerhetsorganisasjon. 

• Dokumenterte rutiner og tekniske tiltak for oppfyllelse av sikkerhetsstrategi. 
 
Ansvaret omfatter også at det årlig avsettes tilstrekkelige ressurser, både personalmessige og 
økonomiske, slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet og internkontroll av 
informasjonssikkerheten opprettholdes. 
Rådmannen kan delegere operativt ansvar for daglige arbeidsoppgaver i forbindelse med 
informasjonssikkerhet og internkontroll, men kan ikke delegere ansvaret i forhold til loven. 

2.9 Sikkerhetsmål  

Sikkerhetsmålene omfatter ledelsens beslutninger om til hva og hvordan informasjonsteknologien 
skal benyttes i Melhus kommune for å nå kommunens øvrige mål. Sikkerhetsmål vil således utgjøre 
en del av Melhus kommunes beskrivelse av sin totale målsetting. 

http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=15&kat=Barnehage
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=60&kat=Frivillighetssentralen
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=17&kat=Helse
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=18&kat=Kultur+og+fritid
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=19&kat=Landbruk
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=21&kat=Pleie+og+omsorg
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=22&kat=Skole
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=23&kat=Sosiale+tjenester
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=24&kat=Tekniske+tjenester
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=25&kat=Voksenoppl%E6ring
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Melhus kommune skal behandle personopplysninger i samsvar med kravene i 
personopplysningsloven, jf. helseregisterloven og andre særlover for de ulike fagprofesjoner med 
tilhørende forskrifter. Ingen helse- og personopplysninger skal samles inn, bearbeides, lagres eller 
slettes uten at den opplysningene omhandler har gitt sitt samtykke, eller det er fastsatt i lov at det er 
adgang til slik behandling. 
 
Sikkerhetsmålene skal understøtte og sikre Melhus kommunes drift, allmenne tillit og omdømme i 
det offentlige rom. Dette gjøres ved å forebygge og begrense konsekvensene av uønskede tilsiktede 
og utilsiktede hendelser internt og eksternt. Sikkerhetsmålene beskriver Melhus kommunes 
overordnete mål for beskyttelse av kommunens informasjonsbehandling mot interne og eksterne 
trusler og hendelser av tilsiktet og utilsiktet art.  
 
Følgende 15 sikkerhetsmål er definert: 

1. Melhus kommune skal sikre at informasjon behandles iht. krav i relevante lover og 
forskrifter.  

2. Sikkerheten skal ha forankring i ledelsen i Melhus kommune. 
3. Sikkerheten skal ivaretas som en integrert del av hele Melhus kommunes organisasjon. 
4. Den fysiske sikkerhet ved Melhus kommune skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler 

der beskyttelsesverdig informasjon og sensitive personopplysninger lagres og behandles. 
5. Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere etter behov.  
6. Tilgang til systemer og informasjon for uvedkommende skal forhindres. 
7. Melhus kommune skal sikre at informasjonsbehandling er korrekt og at informasjon ikke 

forandres uten lovlig tilgang.  
8. Melhus kommune skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid 

for de personer som er autorisert. 
9. Det skal være mulig å spore uønskede hendelser. 
10. Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede og virksomhetskritiske hendelser. 
11. Det skal være tatt i bruk systematiske læreprosesser ved uønskede hendelser slik at 

sannsynlighet for tilsvarende eller gjentatte hendelser reduseres 
12. Det skal forhindres at personer eller systemer i Melhus kommune bevisst eller ubevisst er 

årsak til sikkerhetsmessig uønskede hendelser mot egen eller andre virksomheter eller 
privatpersoner.  

13. Melhus kommune skal sikre at medarbeidere som bruker kommunens informasjonssystemer 
har en tilstrekkelig kompetanse for å ivareta Melhus kommunes sikkerhetsbehov/krav. 

14. Melhus kommune skal sikre at personopplysninger som behandles blir ivaretatt på en trygg 
måte. 

15. Personer som ber om det, skal få generell informasjon om Melhus kommunes behandlinger 
av personopplysninger. 

3.0 Sikkerhetsstrategi 
Sikkerhetsstrategien vil omfatte grunnleggende beslutninger om organisering og gjennomføring av 
sikkerhetsarbeidet. Sikkerhetsstrategi skal gjøre rede for organisatoriske og tekniske strategiske valg. 
Sikkerhetsstrategien skal være utformet på en måte som gjør at de ansatte forstår hva ledelsen har 
bestemt. 
 
Strategien beskriver hvilke virkemidler Melhus kommune velger å bruke for å nå målene ovenfor.  
I dette delkapittelet er de ulike strategivalgene oppsummert. En del av områdene er videre utdypet 
fra delkapittel 3.8 og utover. 
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Sikkerhetsstrategien dekker følgende områder 
1. Organisering 
2. Egenkontroll 
3. Personell 
4. Leverandører 
5. Fysisk sikkerhet 
6. Tilgang til IT-løsninger 
7. Dokumentsikkerhet 
8. Endringskontroll 
9. Beredskap 
10. Avvikshåndtering 
11. Systemteknisk sikkerhet (Hefte 3) 
12. Anskaffelser av IT-verktøy og IT-løsninger 
13. E-post 
14. Risikovurderinger (Hefte 3) 
15. Ledelsens gjennomgang 

3.1 Organisering av sikkerhet 

Personopplysningsforskriften (§ 2-7) stiller krav til at det skal bestemmes klare ansvars- og 
myndighetsforhold for bruk av informasjonssystemer som behandler personopplysninger. Dvs. det 
skal besluttes en sikkerhetsorganisasjon og denne skal dokumenteres. Ansvar og myndighet relatert 
til drift av informasjonssystemet (driftsledelse) og for oppfølging av sikkerhetsarbeid 
(sikkerhetsledelse) må klarlegges.  
 
Operativt ansvar for drift er en utøvende funksjon som omfatter å sikre at informasjonssystemet 
fungerer som besluttet. Operativt ansvar for å følge opp sikkerhetsarbeidet er en kontrollerende 
funksjon som omfatter etterprøving av at informasjonssystemet benyttes som besluttet. 
Sikkerhetsorganisasjonen skal forvalte og styre organiseringen av sikkerhetsarbeidet, og bør baseres 
på tverrfaglig samarbeid.  
 
Med dette som utgangspunkt har Melhus kommune etablert en sikkerhetsorganisering som består av 
følgende funksjoner: 

• Rådmann (behandlingsansvarlig) 

• Kommunalsjef, enhetsleder, systemeier og systemansvarlig 

• Sikkerhetsleder 

• Personvernombud 

• Arkivleder 

• Leder med personalansvar  
• Bruker/medarbeider 

• IKT-drift/databehandler 
 
Med sikkerhetsorganisering menes oppgaver og ansvar med betydning for informasjonssikkerheten 
og ikke en egen organisasjon. Nevnte funksjoner skal ivareta sikkerhetsansvaret som en del av sitt 
totale ansvar. 
Funksjonsbeskrivelser2 
 
Rådmannen 
er databehandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger herunder ansvarlig for å 
bestemme formålet med databehandlingene og ha dokumentert oversikt over disse: 

 
2 Funksjonsbeskrivelsene er begrenset til sikkerhetsmessige aspekter. 
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Dataansvarlig er den som alene eller sammen med andre virksomheter bestemmer formålet med 
behandlingen av helse- og personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. 
 
I personvernforordningen benyttes begrepet behandlingsansvarlig, som er det samme som 
dataansvarlig i helsesektoren. 
 
Dataansvarlig 

• har det overordnede ansvar for informasjonssikkerheten og skal sikre at tjenester er 
tilgjengelig for å gjennomføre tiltak 

• har ansvar for at styringssystemet for informasjonssikkerhet blir implementert og 
vedlikeholdt 

• har ansvar for at det fastsettes akseptabelt risikonivå og gjennomføre risikovurderinger og 
personvernkonsekvensvurderinger der det er nødvendig (jf. kap. 3) 

• skal sikre den registrertes rettigheter (jf. kap. 4) 

• skal etablere og dokumentere tekniske og organisatoriske tiltak (jf. kap. 5) 

• skal håndtere avvik (jf. kap. 5.8) 
 
Dataansvarlig er ansvarlig for å opptre i henhold til personvernprinsippene. Dette innebærer at 
personopplysninger skal (jf. kap. 2.1): 

• behandles på en lovlig måte (gyldig behandlingsgrunnlag) 

• behandles på en rettferdig måte (med respekt for de registrertes interesser og rettigheter) 

• behandles på en åpen måte (oversiktlig, forutsigbar og forståelig informasjon) med hensyn til 
den registrerte (brukeren) 

• bare registreres for bestemte formål som skal være legitime  

• bare benyttes til de formål de er registrert for, med mindre det finnes behandlingsgrunnlag 
for andre formål 

• være relevante, adekvate, korrekte og om nødvendig oppdaterte for de formål de er 
registrert for 

• lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er 
nødvendig for formålene 

• sikres mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse og spredning 
 

Kommunalsjef, enhetsleder, systemeier og systemansvarlig 
har ansvar for å stille krav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, robusthet og kvalitet for det 
system vedkommende er systemeier for, slik at det oppfyller lovbestemte og andre krav: 

• definerer tilgangsroller for sitt system innenfor rammene gitt av AD og gjøre disse kjent  

• skal sørge for at det inngås skriftlige avtaler med IKT-leverandør/databehandler med krav til 
tjenestenivå og forvaltning 

• skal sørge for at nødvendig opplæring blir gitt  

• overvåker risiko forbundet med informasjonsbehandling og å forestå risikovurdering ved 
behov 

 
Sikkerhetsleder 
Har det utøvende ansvar for Melhus kommunes sikkerhetsarbeid samt å forberede ledelsens årlige 
gjennomgang og følge opp iverksetting av tiltak som er besluttet. 

• lage årlig revisjonsplaner og forestå gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner 

• vurdere og rapporterte avvik og meddele avvik til kommunens ledelse i samsvar med rutine 
for avviksbehandling 

• forestå gjennomføring av risikovurderinger 

• drive opplysningsvirksomhet om informasjonssikkerhet 
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• være rådgiver i sikkerhetsspørsmål 

• utvikle og vedlikeholde overordnede styrende dokumenter 

• iverksette og delta i revisjoner, risikovurderinger og egenkontroll 

• avgjøre om nye løsninger eller endringer er innenfor akseptabelt risikonivå 

• stille krav til nye/endrede sikkerhetsløsninger ved IKT drift, både for etablerte og nye behov 
som oppstår ved at nye IKT-løsninger innføres 

• påse at avvikshåndtering, forbedringsprosesser og vedlikehold av informasjonssikkerheten 
gjøres i alle ledd, herunder om nødvendig å gi pålegg 

• iverksette korrektive og andre sikkerhetsrelaterte tiltak 
 

Personvernombud 
Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har 
etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de 
ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger: 

• Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket 

• Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) 

• Samarbeid med Datatilsynet og funksjon som kontaktpunkt 

• Bidra til å få oversikt over behandlingene i virksomheten 
 
Leder med personalansvar 
Enhver leder er ansvarlig for informasjonssikkerhet innen egen organisasjonsenhet. Ledere skal sørge 
for at underlagte enheter og ansatte der det er relevant: 

• er kjent med og etterlever sitt ansvar, kommunens styringssystem for informasjonssikkerhet 
og sikkerhetsbestemmelser som er relevante 

• gjennomfører tilstrekkelig sikkerhetsopplæring av eget og innleid personell, slik at disse har 
en forståelse av hva som er forventet av dem  

• innhenter taushetserklæringer for alle ansatte og innleid personell og påser at disse er kjent 
med og etterlever styrende dokumenter som regulerer brukeratferd  

• tildeler og kontrollerer personellets tilgang til informasjon etter fastsatt tilgangsregime  

• rapporterer og formaliserer registre, prosjekter og øvrige databehandlinger inneholdende 
person- og helseopplysninger iht. kommunens rutiner 

• følger opp det daglige sikkerhetsarbeidet gjennom et etablert system for avviksbehandling, 
nødvendige kontroller og iverksette relevante tiltak 

• er ansvarlig for resultater, fremdrift og rapportering av sikkerhetsarbeidet innen eget 
ansvarsområde 

• er ansvarlig for at beredskapsplaner ved bortfall av informasjonssystemer finnes 
 
Bruker/medarbeider: 
Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å: 

• følge Melhus kommunes sikkerhetsbestemmelser  

• ha en forståelse av hva som er forventet av dem (atferd) 

• søke informasjon ved usikkerhet eller tvil 

• forhindre eller rapportere hendelser som kan innebære avvik 

• rapportere avvik når disse oppstår til nærmeste leder eventuelt sikkerhetsleder 
 
Enhver ansatt oppfordres til å bidra aktivt med synspunkter og komme med forslag til forbedringer 
knyttet til sikkerhet. 
 
IKT-drift/databehandler 
IKT-drift/databehandler har ansvar for at kommunens informasjonssystem er tilgjengelig og at det 
oppfyller lovbestemte og andre krav samt fungerer som besluttet. Dette inkluderer å 
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• overvåke risiko forbundet med informasjonsbehandling og forestå risikovurderinger ved 
behov 

• utarbeide beredskapsplan for IKT-området 

• følge opp partnere, leverandører og andre databehandlere som har betydning for 
informasjonssikkerheten 

• håndtere meldte avvik 

• å sørge for at bruk av personopplysninger begrenses til det som er avtalt 

• sørge for å utvikle og etterleve driftsdokumentasjon  

• sørge for å utvikle og etterleve dokumentasjon for konfigurasjons- og endringskontroll 

• å etablere tiltak for å hindre uautorisert bruk og adgang til informasjonssystemene 

• å etablere tiltak for å registrere sikkerhetsavvik, hindre forsøk på uautorisert bruk og 
tilhørende avvikshåndtering 

• å etablere tiltak for å motstå angrep fra ondsinnet programvare  

3.2 Egenkontroll 

Melhus kommune skal ha rutiner for kontroll av at rutiner for håndtering av personopplysninger og 
for kontroll av informasjonssikkerhetstiltak er i bruk og fungerer etter hensikten. 
Sikkerhetsleder er ansvarlig for at egenkontrollskjema blir oppdatert etter ledelsens gjennomgang og 
forøvrig ved behov som følge av avviks- og endringshåndtering. 
 
Resultatene fra egenkontrollene og fra andre områder, inngår i ledelsens årlige gjennomgang av 

informasjonssikkerhet. 

Egenkontroll er nærmere beskrevet i IT-løsning - drift pkt. 7.0. 

3.3 Personell og sikkerhet 

Det vises til uttømmende behandling av temaet i heftet Ansatte og sikkerhetskultur. 

3.4 Partnere og leverandører 

Eksterne partnere og leverandører til Melhus kommune skal forplikte seg gjennom avtale til å følge 
relevante krav i lovgivningen (personopplysningsloven med forskrift og annen, relevant lovgivning). 
Videre vil kravene i styringssystem for sikkerhet være gjeldende. 
 
Leverandørers ansatte som har oppdrag i Melhus kommune og som får tilgang til IT-tjenestene, skal 

underskrive egen autorisasjon og taushetserklæring, jf. vedlegg 4. 
 
Det vises ellers til eget kapittel i IT-løsninger-drift om Sikkerhetsregler for eksterne brukere av IKT-
tjenester fra Melhus kommune.  

3.5 Fysisk sikkerhet 

Se egen omtale i pkt. 11.0 

3.6 Tilgang til IKT-løsninger 

Virksomhetsleder er ansvarlig for å klarlegge og autorisere en ansatts behov for tilgang og formidle 
dette til IKT-seksjonen ved ansettelse eller endringer i ansvar.  

Virksomhetsleder er ansvarlig for å melde til IT-seksjonen at personell slutter slik at 
tilgangsrettigheter fjernes.  

IKT-seksjonen er ansvarlig for å vedlikeholde tilgangsrettigheter samt holde oversikt over de 
tilgangsrettigheter som er gitt. 
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3.7 Dokumentsikkerhet 

Alle dokumenter og lagringsmedia som inneholder beskyttelsesverdig informasjon, skal oppbevares, 
forsendes og destrueres på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende.  

Med beskyttelsesverdig forstås her informasjon som er underlagt krav om beskyttelse gjennom 
regelverk (for eksempel personopplysningloven) eller informasjon med særlig behov for beskyttelse 
(for eksempel informasjon som blir ansett som samfunnskritisk eller virksomhetskritisk).  

Dokumenter som inneholder sensitive opplysninger skal registreres og lagres i sikker sone. Der det 
ikke er tilgang til å lagre i sikker sone, må dokumentet lagres i eget fysisk arkiv. 

Dersom beskyttelsesverdig informasjon skal transporteres utenom kommunens IKT-system, skal 
denne anonymiseres og sendes som rekommandert post. Det skal utarbeides Databehandleravtale, 
se punkt 6.0. I denne skal det bl.a. gå fram hvordan informasjonen skal behandles, sletting av 
informasjon og at informasjonen ikke brukes til andre formål.  

3.8 Endringskontroll 

Ved endringer i Melhus kommunes informasjonssystemer skal alltid beskyttelsesbehov vurderes, og 
om endring kan ha konsekvenser for sikkerheten. 

Endringer som kan ha konsekvenser for informasjonssikkerheten, skal godkjennes av sikkerhetsleder. 

For endringer som kan ha sikkerhetsmessig konsekvens, skal IKT-seksjonen utarbeide en 
risikovurdering inkludert forslag til tiltak som oversendes sikkerhetsleder som en del av 
endringsforespørsel. 

Sikkerhet skal være et vurderingspunkt gjennom alle faser av en endring. 

Krav til sikkerhet og overordnet vurdering av risiko skal inngå i eventuelle forprosjekt. 

Ved en eventuell kontrakt med tredjepart skal krav til sikkerhet inngå i kontrakten. 

Produksjonsdata som inneholder sensitive personopplysninger skal anonymiseres før de benyttes 
ved tester knyttet til endringer, se ellers punkt 3.7 siste avsnitt. 

Sikkerhetsnivå skal verifiseres før endringer settes i drift. 

3.9 Beredskap 

Melhus kommune har en beredskapsordning hvor ansatte i IKT-seksjonen arbeider i en 
turnusordning slik at kommunen, rent driftsmessig, har tilgjengelig IKT-kompetanse i den ordinære 
arbeidstiden.  
Det er videre satt opp en beredskapstelefon slik at brukerstøtte kan nås i ordinær arbeidstid. 

3.10 Avvikshåndtering 

Se om avvikshåndtering i pkt. 10.0. 

3.11 Systemteknisk sikkerhet 

Systemteknisk sikkerhet er beskrevet i IT-løsning-drift. 

3.12 Anskaffelse av fagsystemer og annen virksomhetskritisk programvare 

For fagsystemer og annen virksomhetskritisk programvare gjelder: 

Ansvaret for håndtering av sikkerhetsbehov i det enkelte fagsystem ligger hos virksomhetsleder. 
Utøvende ansvar kan delegeres til systemansvarlig for fagsystemet eller andre navngitte personer. 
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All programvare skal anskaffes eller utvikles på bakgrunn av detaljerte kravspesifikasjoner der også 
krav til sikkerhet inngår. 

Teknisk sikkerhetsnivå skal verifiseres i alle prosjektets faser ved utvikling og anskaffelse.  

Før programvaren/systemer settes i produksjon, skal teknisk sikkerhetsnivå verifiseres. Ved feil eller 
mangler, skal retting av eventuelle feil/mangler gjennomføres før systemet settes i produksjon. 
Rettelser av feil og mangler skal verifiseres. 

Før programmer eller systemer settes i produksjon skal rutiner for drift, proaktiv overvåkning og 
beredskap være iverksatt. 

Verifikasjon av sikkerhet gjennom test skal utføres av andre personer enn de som har vært med på å 
utvikle systemet eller personer som drifter systemer.  

Sikkerhetsleder har ansvaret for selve gjennomføringen av testen og formidler resultatene tilbake til 
prosjektet. 

3.13 E-post 

Se hefte 1, Ansatte og sikkerhetskultur pkt. 3.7 om bruk av e-post og hefte 2 Policy, regelverk, rutiner 
og prosedyrer pkt. 4.9 om innsyn i e-post. 

4.0 Risikostyring 
Risikostyring er koordinerte aktiviteter for å rettlede og kontrollere kommunen med hensyn til risiko. 
Det omfatter å få oversikt over informasjon og teknologi i virksomheten, identifisere trusler og 
mulige uønskede hendelser for både virksomheten og de registrerte, analysere risikoen og etablere 
tiltak for å opprettholde nivå for akseptabel risiko. 
 
Melhus kommune skal etablere tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet for å håndtere risiko 
på en tilfredsstillende måte. Dette inkluderer å sikre både konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet 
og robusthet i informasjonssystemene. Disse hensynene skal balanseres. 
 
Det skal tas hensyn til den tekniske utviklingen, gjennomføringskostnader og 
informasjonsbehandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, når et akseptabelt 
risikonivå vurderes. Arbeidet med risikostyring skal ta hensyn til for eksempel type og mengde 
opplysninger, virksomhetens størrelse og behandlingens kompleksitet. 
 

4.13 Risikovurdering 

Melhus kommune skal gjennomføre risikovurdering ved endringer i forhold som kan påvirke 
informasjonssikkerheten, for eksempel endringer i informasjonssystemet eller endringer i 
trusselbildet.  
 
Risiko betegner forholdet mellom sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil inntreffe og 
konsekvenser av en slik hendelse. 
 
Risikovurderingen baseres på blant annet personopplysningsforskriften § 2-1, Forholdsmessige krav 
om sikring av personopplysninger. Opplysninger av ulike typer/kategorier skal beskyttes "godt nok". 
Beskyttelsestiltak koster penger og innsats samt reduserer ofte tilgjengelighet.  
 
Formålet med risikovurdering er å undersøke hvorvidt den risiko som avdekkes er innenfor de 
akseptkriterier Melhus kommune har fastlagt. Risikovurderingen danner grunnlag for iverksetting av 
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nødvendige sikkerhetstiltak, og inngår i underlaget for ledelsens gjennomgang av 
informasjonssystemet og informasjonssikkerheten. 

4.2 Forholdsmessighet ved valg av tiltak 

Ved valg av egnede tekniske og organisatoriske tiltak skal tiltakene vurderes opp mot virksomheten, 
art og omfang for behandling av personopplysninger, brukersikkerhet, risikobildet mv. 
 
Dette gjelder særlig i vurderingen av egnet sikkerhetsorganisasjon, arbeidsoppgaver, 
kontrolloppgaver og tiltak innen informasjonssikkerhet (for eksempel tilgangsstyring, logging, fysisk 
sikring, beredskap mv.). 
 
Virksomheten skal sørge for at det er forholdsmessighet mellom risiko og tiltakets kostnad. 
 

4.3 Akseptkriterier 

 
I Melhus kommune er akseptkriteriene som følger: 

4.3.1 Konfidensialitet: 

 Indikator: 

Antall avvik hvor person- og/eller helseopplysninger er blitt utleverte til uautoriserte. 

Antall personer som har fått uautorisert tilgang til opplysningene. 

 Akseptkriterier: 

Sensitive personopplysninger om innbygger/bruker eller ansatt skal alltid gis til rett person – null 

toleranse. 

Utilsiktet utlevering av sensitive personopplysninger om innbygger/bruker skal hindres med tekniske 

tiltak og kompetansemessige tiltak. 

Uautorisert tilgang til sensitive personopplysninger om innbygger/bruker skal hindres med tekniske og 

kompetansemessige tiltak. 

4.3.2 Integritet/kvalitet: 

Indikator: 

Antall avvik der det er oppdaget brudd på integritet som har opphav i feil eller mangler ved 

informasjonssystemer eller pga. menneskelige feil 

Akseptkriterier: 

Feil behandling av innbygger/bruker eller ansatt som følge av feil i data (personopplysninger ikke 

korrekte eller ufullstendige) skal ikke forekomme - null toleranse. 

Feil i personopplysninger skal hindres med tekniske tiltak, med gode rutiner og god opplæring. 

 

4.3.3 Tilgjengelighet/Robusthet: 

Indikator: 

Antall tilgjengelighetsbrudd i virksomhetskritiske IT-systemene målt fra sluttbruker. 

Tilgjengelighetsbrudd omfatter også responstid ut over angitt krav.  

Nedetid på virksomhetskritiske IT-systemer. Det skilles mellom planlagt og ikke-planlagt nedetid 
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Akseptkriterier: 

Ikke-planlagte avbrudd: 

Antall ikke-planlagte avbrudd i virksomhetskritiske systemer skal ikke overstige 1 pr. måned og ikke 

mer enn tre ganger pr. år i det enkelte system. Avbruddets varighet skal ikke overstige 15 minutter i 

tidsrommet 0700 – 1800 mandag – fredag og 1 time i tidsrommet 1800 - 0700 hverdager og i helger 

(målt hos bruker).  

 

Planlagte avbrudd: 

Antall planlagte avbrudd i virksomhetskritiske systemer skal gjennomføres i avtalt servicevindu og 

ikke overstige 1 pr. måned. Avbruddets varighet skal ikke overstige 4 timer og gjøres i tidsrommet 

2200 – 0700 (målt hos bruker).  

Planlagte avbrudd i de enkelte virksomhetskritiske kritiske systemer ut over 4 timer pr. måned (målt 

hos bruker) skal ikke overstige 2 pr år. Utover dette skal det avtales i hvert enkelt tilfelle. 

Varsling til bruker ved planlagt avbrudd i kritiske systemer skal skje minimum 14 dager på forhånd. 

 

Responstid: 

Responstid skal ikke overstige definerte krav for virksomhetskritiske system. Krav til responstid skal 

nedfelles i avtaleverket for hver enkelt applikasjon.  

Responstid som overskrider definerte krav, defineres som uplanlagt nedetid    

 
Melhus kommunes ledelse har ansvar for iverksetting av risikovurdering. Resultat fra analysen 
rapporteres til Melhus kommunes ledelse, se pkt. 12. 
 

4.5 Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) 

Virksomheter skal alltid vurdere hvilke konsekvenser behandling av helse- og personopplysninger 
medfører for den registrerte. Virksomheten skal dokumentere lovligheten av behandlingen, formålet, 
hvordan personvernet til den registrerte er ivaretatt, og at det er gjort tilstrekkelige tiltak for å 
håndtere risikoen. Hvis det er sannsynlig at en behandling medfører høy risiko for de registrerte, skal 
virksomheten gjennomføre en mer grundig personvernkonsekvensvurdering, også kalt DPIA14. 
 
Personvernkonsekvensvurderingen skal gjøres før behandlingen av personopplysninger starter. 
 
Høy risiko for personvernet kan oppstå: 

• når personopplysninger behandles i stor skala 
• ved bruk av ny teknologi 
• når personopplysninger behandles på en automatisert, systematisk og omfattende måte, og 

dette danner grunnlag for avgjørelser som har rettsvirkning eller påvirker den registrerte i 
betydelig grad 

• dersom behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, tilsier det 
 
Datatilsynet har laget en liste over behandlingsaktiviteter som alltid krever at det gjennomføres en 
personvernkonsekvensvurdering. 
 
Personvernkonsekvensvurdering skal minst inneholde: 

• en systematisk beskrivelse av behandlingsaktivitetene av helse- og personopplysninger 
• beskrivelse av formålet med behandlingen av personopplysninger 
• en vurdering av om behandlingene av helse- og personopplysninger er nødvendige og står i 

rimelig forhold til formålet 
• en vurdering av risikoen for personvernet til den registrerte 
• planlagte risikoreduserende tiltak for ivaretakelse av personvernet 
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Den behandlingsansvarlige skal rådføre seg med personvernombudet i forbindelse med utførelsen av 
en personvernkonsekvensvurdering. 
 
Det skal planlegges tiltak som reduserer risikoen for personvernet. Dersom behandlingen av 
personopplysninger medfører en høy risiko som ikke kan reduseres ved hjelp av rimelige tiltak, skal 
den dataansvarlige be om forhåndsdrøftelse med Datatilsynet før behandlingen av opplysningene 
starter. 

5.0 Sikring av personopplysninger  

5.1 Protokoll over behandlingsaktiviteter 

 
Melhus kommune skal ha en protokoll over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas, 
og hvilke opplysninger som inngår i disse. Protokollen er sentral for at Melhus kommune skal være i 
stand til å ivareta pliktene sine. Protokollen danner også grunnlag for utarbeidelse av Melhus 
kommunes sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, og vil være underlag ved risikovurderinger. 
Protokoll over behandlinsaktiviteter.doc 
 
For annen informasjon som behandles elektronisk i den enkelte enhet, må man følge det lov- og 
regelverk som er relevant for den enkelte informasjonskategori, i hovedsak offentlighetslov, 
forvaltningslov og eventuelle særlover og tilhørende regelverk. 
 
Prorokollen over behandlingsaktiviteter skal gi kortfattet informasjon om: 

• System/dataeier 

• Funksjonsområde/ansvarlig 

• Databehandler 

• Formålet med behandlingen? 

• Behandlingsgrunnlag 

• Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?  

• Kategorier av registrerte og personopplysninger 

• Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier). 

• Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 

• Personvernkonsekvensvurdering/ROS 

• Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 

• Kort om hvordan programmet brukes 
 

5.2 Formål med behandling av personopplysninger 

Fastsette formål 
 
Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål 
Ethvert formål med behandling av personopplysninger skal identifiseres og beskrives presist. Alle 
formål skal være forklart på en måte som gjør at alle berørte har samme entydige forståelse av hva 
personopplysningene skal brukes til. At formålet skal være legitimt innebærer at det i tillegg til å ha 
et rettslig grunnlag også skal være i samsvar med øvrige etiske og rettslige samfunnsnormer. 
 
Før ei verksemd set i gang med å behandle personopplysningar, må det liggje føre eit eller fleire klart 
formulerte formål. 
 

file://///S-MERADINFIL01/felles/Informasjonssikkerhet/Informasjonssikkerhet2014/Elektroniske%20dataregistre/Oversikt%20over%20behandling%20av%20personopplysninger.docx
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Ei verksemd kan aldri samle eller lagre personopplysningar utan eit formål. Dette vert slått fast i eit 
av personvernprinsippa i personvernforordninga. Personopplysningar skal berre nyttast for 
spesifikke, uttrykkelege, angitte og legitime formål. 
 
Det at opplysningane kan vise seg å komme til nytte ein dag, er ikkje eit godt nok formål. Verksemda 
må ha eit reelt formål med opplysningane, og det må vere klart uttrykt og bestemt på førehand. 
Dette inneber at dersom verksemda ønskjer å bruke personopplysningar, må ho starte med å 
formulere formålet skriftleg først. 
 
Når ein skal formulere formålet, er det viktig å vere konkret og open. Vide eller vage formuleringar er 
ikkje tillatne. Verksemda har plikt til å gje den einskilde informasjon om formålet med behandlinga av 
personopplysningar på ein forståeleg måte. 

 

5.3 Behandlingsgrunnlag 

 
All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det betyr at 
virksomheten på forhånd må ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag. Hvis ikke det 
finnes, er behandlingen ulovlig   
 
5.3.1 Vanlige personopplysninger 
 
Behandlingen er bare lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

• den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere 
spesifikke formål, 

• behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å 
gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse, 

• behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den 
behandlingsansvarlige, 

• behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale 
interesser, 

• behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, 

• behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av 
den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller 
grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig 
dersom den registrerte er et barn. 
 

5.3.2 Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) 
 
I utgangspunktet er det forbudt å behandle visse kategorier av personopplysninger. Mange omtaler 
disse opplysningstypene som sensitive personopplysninger.  
 
De kategoriene av opplysninger dette gjelder er: 
 
Sensitive opplysninger/særlige kategorier av personopplysninger: 

• rasemessig eller etnisk opprinnelse 

• politisk oppfatning 

• religiøs eller filosofisk overbevisning 

• fagforeningsmedlemskap 
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• behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig 
identifisere en fysisk person 

• helseopplysninger 

• opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle legning 
 

Straffbare forhold: 

• personopplysninger i forbindelse med straffedommer og straffbare forhold eller tilknyttede 
sikkerhetstiltak 

 
Det finnes imidlertid mange unntak fra forbudet. Lovens system er at det må foreligge et særskilt 
grunnlag i tillegg til behandlingsgrunnlag for å behandle denne typen opplysninger. 
 

• Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke. 

• Behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige eller den registrerte skal kunne 
oppfylle og utøve sine arbeidsrettslige, trygderettslige og sosialrettslige plikter og rettigheter 
i den grad behandlingen er tillatt etter lov eller tariffavtale. 

• Behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen persons vitale 
interesser hvis den registrerte ikke er i stand til å gi samtykke. 

• Behandlingen utføres av en stiftelse, sammenslutning eller ideelt organ som har mål av 
politisk, religiøs eller fagforeningsmessig art, så lenge det er snakk om personopplysninger 
om medlemmer og liknende, det foreligger nødvendige garantier og opplysningene ikke 
utleveres uten samtykke. 

• Behandlingen gjelder personopplysninger som det er åpenbart at den registrerte har 
offentliggjort. 

• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med rettskrav eller domstolene handler innenfor 
rammen av sin domsmyndighet. 

• Behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser og har hjemmel i lov. 

• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med forebyggende medisin, medisin i arbeidslivet, 
vurdering av en arbeidstakers arbeidskapasitet, medisinsk diagnostikk, ytelse av helse- eller 
sosialtjenester, sosialfaglig eller medisinsk behandling eller forvaltning av helse- eller 
sosialtjenester og -systemer. Dette gjelder imidlertid bare dersom opplysningene behandles 
av en fagperson underlagt taushetsplikt, og behandlingen av personopplysninger må ha 
hjemmel i lov eller følge av avtale med helsepersonell. 

• Behandlingen er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn. 

• Behandlingen er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til 
vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål, på visse betingelser og 
under forutsetning av at behandlingen har hjemmel i lov. 
 

Der forordningen sier at en behandling av personopplysninger krever hjemmel i lov, stiller den også 
visse krav til loven eller ting loven skal inneholde. Det vil si at en hvilken som helt lovhjemmel i seg 
selv ikke nødvendigvis er tilstrekkelig. 
 
De ulike behandlingene som er identifisert, må vurderes mot aktuelle behandlingsgrunnlag. 
Hvis en av behandlingene ikke faller innenfor eksisterende behandlingsgrunnlag, må Melhus 
kommune avvikle behandlingen eller sørge for at det etableres et behandlingsgrunnlag, eksempelvis 
ved innhenting av samtykke. 
 
Det skal føres oversikt over alle behandlingsaktiviteter som omfatter personopplysninger, inkludert 
oversikt over behandlingsgrunnlaget for slik behandling. ..\..\Elektroniske dataregistre\Oversikt over 
behandling av personopplysninger.docx  
 

file://///intern.melhus.kommune.no/melhus_kommune/Elektroniske%20dataregistre/Oversikt%20over%20behandling%20av%20personopplysninger.docx
file://///intern.melhus.kommune.no/melhus_kommune/Elektroniske%20dataregistre/Oversikt%20over%20behandling%20av%20personopplysninger.docx
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Den registrerte skal informeres om sine rettigheter til innsyn, retting og sletting av 
personopplysningene. For retten til sletting må dette vurderes om annet er grunngitt i lov. 
 

5.4 Personvernombud 

Behandlingsansvarlige og databehandlere skal utpeke personvernombud dersom behandlingen 
utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ. Ombudet har som oppgave å bidra til at 
den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift. 
 
Virksomheten skal sikre at personvernombudet ikke mottar instrukser om utførelsen av oppgavene 
sine, hverken fra den behandlingsansvarlige eller andre. Dette innebærer at ombudet ikke skal få 
instrukser om hva utfallet av en sak som er til vurdering hos ombudet skal være, hvordan ombudet 
skal undersøke en klage, eller hvorvidt ombudet skal rådføre seg med Datatilsynet. Ombudet skal 
heller ikke instrueres i sitt syn på regelverket, slik som for eksempel hvordan en 
personvernregelverket skal tolkes. 

6.0 Behandling av personopplysninger - gjennomførende 
dokumentasjon 
Melhus kommune skal ha rutiner for iverksettelse og opphør av behandling av 
personopplysninger. Det skal for den enkelte behandling av personopplysninger etableres rutiner for: 
 

1. Iverksettelse og opphør av behandling, 
2. Overholdelse av melde- og eventuell konsesjonsplikt, 
3. Sletting av personopplysninger, 
4. Utlevering av personopplysninger til andre, 
5. Kvalitetssikring av personopplysninger, 
6. Innhenting og kontroll av samtykke, 
7. Oppfyllelse av plikt til informasjon, 
8. Innsyn, retting og supplering, 
9. Innsyn i e-post og private filområder 
10. Ny behandling 

6.1 Iverksettelse eller opphør av behandling 

Følgende er elementer i rutine for iverksettelse av behandling: 

• Vurdere behov for ny behandling av personopplysninger. 

• Vurdere formål mot behandlingsgrunnlag. 

• Vurdere type opplysninger. 

• Gjennomføre risikovurdering. 

• Gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak. 

• Utarbeide rutiner eller oppdatere rutiner. 

Følgende er elementer i rutine for opphør av behandling og må konkretiseres av den ansvarlige: 

• Kontroller at oversikten over opplysninger stemmer. 

• Er det grunnlag for videre oppbevaring med et nytt behandlingsgrunnlag? 



Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 

26 

 

 

• Slette lagrede relaterte personopplysninger. 

6.2  

6.3 Sletting av personopplysninger 

Krav til sletting av personopplysninger er beskrevet i § 28 i personopplysningsloven. 
 
Bestemmelsen forbyr lagring av unødvendige personopplysninger. Bestemmelsen slår fast at "den 
behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å 
gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i 
henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes." 
 
Vær oppmerksom på at en særlov kan gi andre regler for sletting. 
 
Melhus kommune skal ha rutiner for sletting av personopplysninger som det ikke er nødvendig å 
lagre lenger. Krav til sletting kan inntreffe på grunn av en organisatorisk endring, f.eks. bortfall av 
formål eller på grunn av at et tidskrav for lagring utløper. Det kan være grunner relatert til historiske, 
statistiske eller vitenskapelige formål som åpner for lengre lagring under visse forutsetninger. Se 
nevnte paragraf for detaljer. 
 
Følgende er elementer i rutine for sletting av personopplysninger og må konkretiseres av 
den behandlingsansvarlige: 

• Vurdere krav til sletting av personopplysninger ved endringer i tjenester som ytes av Melhus 

kommune, ved endringer i organisering og ved endringer av informasjonssystemer. 

• Vurdere krav til sletting av personopplysninger månedlig basert på oversikt over 

opplysninger og lagringstid. 

• Behandlingsansvarlig har ansvar for godkjenning av sletting av utvalgte opplysninger. 

• Godkjenne sletting av utvalgte opplysninger i alle kopier. 

• Verifisere sletting ved kontroll av logger for sletting av opplysninger i alle kopier. 

6.4 Utlevering av personopplysninger til andre behandlingsansvarlige 

Dette kapitlet omfatter rutiner for utlevering av personopplysninger til andre behandlingsansvarlige. 
Utleveringen er i seg selv en ny behandling som krever behandlingsgrunnlag (hjemmel) etter 
personopplysningsloven. Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag finnes, må den 
behandlingsansvarlige som ønsker å utlevere data, ha samtykke fra de(n) registrerte for å utlevere 
opplysningene. 
Utlevering omfatter ikke bruk av eksisterende personopplysninger til ny behandling innenfor samme 
virksomhet. I dette tilfellet må man sørge for et behandlingsgrunnlag. 
Utlevering omfatter heller ikke oversendelse av personopplysninger til databehandlere. 
Utlevering etter dette kapitlet omfatter ikke innsyn i egne personopplysninger. Innsyn er behandlet 
nedenfor. 
Følgende er elementer i rutine for utlevering av personopplysninger og må konkretiseres av 
den behandlingsansvarlige: 
 

• Virksomhetsleder kan delegere myndighet til leder eller medarbeider i Melhus kommune 

som skal godkjenne utlevering av personopplysninger. Dersom dette ikke er gjort, skal kun 
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virksomhetsleder selv godkjenne utlevering. Slik delegering av myndighet skal være 

dokumentert. 

• Det skal bestemmes hvem som skal utføre oppgaven, eventuelt oppgavene, i forbindelse 

med utlevering. 

• På forespørsel om utlevering skal det vurderes om forespurte personopplysninger kan 

utleveres. Som ved andre behandlinger, skal utleveringen være formålsbestemt og 

tilfredsstille krav til behandlingsgrunnlag i personopplysningslovens § 8 eller § 9 (inkl. § 8). 

6.5 Kvalitetssikring av personopplysninger 

Opplysningene skal holdes korrekte og oppdaterte i forhold til formålet med behandlingen 
(personopplysningsloven § 11). 

6.6 Innhenting og kontroll av samtykke 

Behandling av personopplysninger bør i størst mulig utstrekning basere seg på samtykke fra den 
registrerte. Dette gir godt personvern ved at den registrerte har bedre kontroll med egne 
opplysninger. Samtykket må være frivillig, uttrykkelig og informert, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 
7. Loven stiller ingen formkrav til samtykket, men Datatilsynet anbefaler at det innhentes skriftlig. 
Skriftlighet vil lette bevisproblemer i situasjoner hvor det reises tvil om hva den registrerte har 
samtykket til. 
Et samtykke kan trekkes tilbake når som helst. 

6.7 Oppfyllelse av plikt til informasjon 

Den behandlingsansvarlige er pålagt å informere den registrerte om behandlingen før den tar til 
(personopplysningsloven §§ 19 og 20). Informasjon skal gis av eget tiltak, uten at den registrerte 
krever det, og uten kostnader for den registrerte, jf. personopplysningsloven § 17. 

6.8 Innsyn, retting og supplering 

Innsyn 
Rett til innsyn i personopplysninger er beskrevet i personopplysningsloven § 18 (se også vedlegg 3-
Personvernerklæring): 
"Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en 
behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type 
behandling: 
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, 
b) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter, 
c) formålet med behandlingen, 
d) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles, 
e) hvor opplysningene er hentet fra, og 
f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker. 
 
Dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om 
a) hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, og 
b) sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten. 
 
Den registrerte kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen i første ledd 
bokstav a - f i den grad dette er nødvendig for at den registrerte skal kunne vareta egne 
interesser. 
 



Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 

28 

 

 

Retten til informasjon etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom personopplysningene 
behandles utelukkende for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål og behandlingen ikke får 
noen direkte betydning for den registrerte." 
 
Plikt til å informere når det samles inn opplysninger fra den registrerte er beskrevet i 
personopplysningsloven § 19: 
"Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av 
eget tiltak først informere den registrerte om 
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, 
b) formålet med behandlingen, 
c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker, 
d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og 
e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best 
mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å kreve 
retting, jf. § 27 og § 28. 
Varsling er ikke påkrevd dersom det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til 
informasjonen i første ledd." 
 
Plikt til å informere når det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte, er 
beskrevet i personopplysningsloven § 20: 
"En behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den 
registrerte selv, skal av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som 
samles inn og gi informasjon som nevnt i § 19 første ledd så snart opplysningene er 
innhentet. Dersom formålet med innsamling av opplysningene er å gi dem videre til andre, kan den 
behandlingsansvarlige vente med å varsle den registrerte til utleveringen skjer. 
Den registrerte har ikke krav på varsel etter første ledd dersom 
 
a) innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov, 
b) varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller 
c) det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen varslet skal 
inneholde. 
Når varsling unnlates med hjemmel i bokstav b, skal informasjonen likevel gis senest når det gjøres 
en henvendelse til den registrerte på grunnlag av opplysningene." 
 
Melhus kommune skal ha rutine for behandling av forespørsel om innsyn fra registrert. 
Følgende er elementer i rutine for behandling av forespørsel om innsyn og må konkretiseres 
av den behandlingsansvarlige: 

• Mottak av forespørsel om innsyn for mulig registrert person. 

• Eventuelt be om skriftlig bekreftelse på forespørsel. 

• Formidling av forespørselen til aktuelle system- eller dataeiere. 

• Melding til forespørrer dersom forespørselen ga negativt resultat. 

• Dersom forespørrer er registrert; skrive ut eventuelt utarbeide i henhold til intern rutine, 

informasjon fra aktuelle systemer som spesifisert i personopplysningsloven 

• §18, a) - f). 

• Samle informasjon fra aktuelle systemer og oversende til den som forespør. 
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Retting og supplering 
Personopplysninger skal være tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen 
(personopplysningsloven § 11). Kravet til relevans trekker opp en ytre grense for hvilke 
personopplysninger som kan tas med i behandlingen, og kan ikke fravikes gjennom samtykke fra den 
registrerte. Kravet til tilstrekkelighet innebærer at man må ha nok opplysninger for å kunne ivareta 
formålet med behandlingen. 
 
Melhus kommune skal ha rutine for behandling av forespørsel om retting og supplering av 
registrert. 
 
Det kan også være behov for retting i henhold til lovens § 27. Bestemmelsen slår blant annet fast: 
"Dersom det er behandlet personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er 
adgang til å behandle, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak eller på begjæring av den 
registrerte rette de mangelfulle opplysningene." 
 
Melhus kommune skal også ha rutine for retting når det avdekkes feil internt i kommunen. 
Den behandlingsansvarlige skal da gjennomføre følgende prosedyre: 
 

• Registrere forespørsel om retting eller supplering. 

• Formidle forespørsel til aktuelle system-/dataeiere. 

• Verifisere korrekthet av forespurte endringer av opplysninger. 

• Utstede arbeidsordre for oppdatering av system(er). 

• Bekrefte skriftlig til den som forespurte om endringer som er gjort.  

6.9 Innsyn i e-post og private filområder 

I utgangspunktet er det ikke adgang for arbeidsgiver til å gjøre innsyn i ansattes personlige e-
postkasse og filer på personlige filområder. For e-post forutsetter dette at den ansatte har e-
postadresse med eget navn eller initialer ved Melhus kommune eller annen adresse ved Melhus 
kommune som bare disponeres av henne. 
 
Regler om innsyn i ansattes e-post er nærmere beskrevet her: 
http://datatilsynet.no/Sektor/Arbeidsliv/Innsyn-i-ansattes-e-post/  
 
I Melhus kommune gjelder følgende rutine: 
Arbeidstakeren skal varsles før innsyn. Disse tre punktene skal i tillegg gjennomføres: 
1. Arbeidstakeren må få tilbud om å være tilstede ved åpningen selv, eller selv få utpeke en 
representant som kan være tilstede. 
2. Metoden for innsyn må være beskrevet før man setter i gang. 
3. Innsynet skal dokumenteres, inklusive hvorfor innsynet ble foretatt, hvem som fattet beslutningen, 
hvem som var tilstede, metode for innsyn og resultatet. 
 
Personopplysningsloven opphører ved dødsfall og arbeidsgiver kan gjennomgå vedkommendes e-
post. Dette gjøres av sikkerhetsleder, IKT-sjef, arkivleder og personvernombud. 

6.10 Ny behandling 

Når nye behandlinger planlegges og før de iverksettes skal tabellen nedenfor fylles ut og gjennomgås 
med virksomhetsleder, sikkerhetsleder og personvernombud. 

http://datatilsynet.no/Sektor/Arbeidsliv/Innsyn-i-ansattes-e-post/
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En protokoll over de personopplysningskategoriene som behandles i Melhus kommune foreligger hos 
sikkerhetsleder og på Intranett og EQS. Opplysningene omfatter: 
 

Spørsmål Besvarelse 

1. Hva heter programmet som 
anvendes til behandling av 
personopplysningene?  

 

2. Hvor lenge har kommunen hatt 
programmet?  

 

3. Synspunkter på programmet   

4. Forhold til leverandør av 
programmet  

 

5. Planer og behov i tilknytning til 
program og bruk  

 

6. Kort om hvordan programmet 
brukes  

 

7. Hvor ligger program? I kommunen 
eller hos ekstern leverandør  

 

8. Hva slags personopplysninger 
behandles i programmet?  

 

9. Er personopplysningene sensitive, 
ref personopplysningslov?  

 

10. Mengde av personopplysninger – f 
eks antall individer, klienter  

 

11. Hvor lagres personopplysningene? 
Elektronisk og fysisk.  

 

12. Registreres og lagres 
personopplysninger i andre 
programmer og på andre 
lagringssteder? F eks Office og i 
filsystemet i mapper.  

 

13. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn 
for behandling av 
personopplysningene?  

 

14.   

15. Hvem har ansvar for 
brukeradministrasjon av 
programmet?  

 

16. Hvilke brukere har tilgang til  
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Spørsmål Besvarelse 

programmet  

17. Hvordan vurderer du kompetanse 
hos brukerne av programmet?  

 

18. Har brukerne fjernaksess til 
programmet?  

 

19. Utveksles personopplysningene 
elektronisk med andre 
instanser internt eller eksternt? 
Hvis ja, hvordan og med hvem? Er 
personopplysningene kryptert i 
forsendelsen?  

 

20. Brukes personopplysningene 
mobilt? Brukes bærbar PC? 
Minnepinne? Er 
personopplysningene kryptert når 
de er ”på farten”?  

 

21. Andre sikkerhetsaspekter du vil 
nevne?  

 

22. Har det forekommet 
sikkerhetsbrudd, hendelser?  

 

7.0 Opplæring og kompetanse 
 
Melhus kommune har en strategi for informasjonssikkerhet, hvor det er iverksatt tiltak for å ivareta 
Personopplysningslovens og Datatilsynets krav til personsikkerhet. 
 
Melhus kommune har gjennomført en rekke tekniske tiltak som har løftet sikkerheten og stabiliteten 
på infrastruktur og driftsmiljø. Fokus fremover blir å videreføre tekniske sikkerhetstiltak som sørger 
for at rett person får tilgang til rett informasjon til rett tid. 

 
Personopplysningsloven pålegger den behandlingsansvarlige å sørge for tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Dette omfatter å sørge for at 
tilstrekkelig sikkerhetsfaglig kompetanse er tilgjengelig hos den behandlingsansvarlige. I tillegg til 
ansvar for sikkerheten i egen organisasjon, må den behandlingsansvarlige også forsikre seg om at 
informasjonssikkerheten er tilfredsstillende hos kommunikasjonspartnere og leverandører. 
 
Tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal oppnås ved hjelp av planlagte og systematiske tiltak.. 
 
Det er særlig to typer ansvar som det må skilles mellom når noen publiserer personopplysninger i 
sosiale medier. Det ene dreier seg om ansvaret for Melhus kommunes egne innlegg, mens det andre 
gjelder ansvaret for innhold som brukerne publiserer i Melhus kommunes kanaler. 
 
Melhus kommune skal derfor: 
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• vektlegge kompetanse og utnyttelsesgrad ved anskaffelse, endringer og utvidelse av IKT-

løsninger,  

• gi opplæring, slik at ansatte og folkevalgte får nødvendig kompetanse til å ta i bruk og 

effektivt utnytte de respektive systemer. 

• gjennomføres opplæring i informasjonssikkerhet på alle nivå 

• årlig gjennomføre ledelsens gjennomgang 

• gjennomføre KOMPIS-programmet i kommunen 

• presentere heftet Ansatte og sikkerhetskultur i personalmøter 

• legge ut Personvernerklæring på Melhus kommunes hjemmeside 

• risikovurdere behandling av personopplysninger. 

8.0 Databehandleravtale 
Hvis hele eller deler av behandlingen av personopplysninger settes ut til andre virksomheter/ 
databehandler, skal forholdet mellom kommunen (behandlingsansvarlig) og databehandleren være 
regulert i en avtale – databehandleravtale. Dette reguleres av personopplysningsloven § 13, jf. § 15. 
Tilsvarende gjelder for helseregisterlovens § 16, jf. § 18. 

En databehandleravtale kan være en frittstående avtale mellom partene, eller en integrert del av 
annet avtaleverk. En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på en annen måte enn 
det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. Den behandlingsansvarlige skal forsikre 
seg om at databehandleren har tilstrekkelig sikkerhetsnivå, jf. personopplysningslovens § 15 
(helseregisterlovens § 18).  

Behandling av sensitive personopplysninger vil antagelig kreve en mer detaljert avtale enn en avtale 
om et enkeltstående faktureringsoppdrag.  

For mer informasjon se: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Databehandleravtale/  

9. Kommunenes utlegging av dokumenter på Internett 
Må forvaltningen ta personvernhensyn ved utlegging av dokumenter på internett? 

Datatilsynet sendte i 2003 en forespørsel til Justisdepartementets lovavdeling om tolkning av 
personopplysningsloven i forhold til offentlighetsloven. Nå foreligger svaret fra lovavdelingen. 

Personvernhensyn må tas 
Lovavdelingen kom i sitt svar til at forvaltningens internett-publisering av dokumenter også omfattes 
av personopplysningsloven. Dette vil si at personvernhensyn må veies mot forhold som taler for 
publisering.  

Bakgrunn for saken 
Datatilsynet så at flere offentlige instanser begynte å legge ut alle inn- og utgående dokumenter på 
internett, bortsett fra dokumenter unntatt ved taushetsbestemmelser. Offentliggjøringen ble ikke 
vurdert i forhold til personopplysningsloven. Det ble dermed, etter Datatilsynet oppfatning, bare 
taushetsplikten i særlovene som regulerte hvorvidt opplysninger kunne publiseres eller ikke. 
Datatilsynet mente at dette ikke var i samsvar med intensjonene i personopplysningsloven, og ba om 
Justisdepartementets vurdering.  

Personopplysningsloven skal ikke begrense innsynsretten etter offentlighetsloven. Men 
innsynsretten etter offentlighetsloven er knyttet opp mot en bestemt, avgrenset sak eller dokument: 
Den som ber om innsyn i en bestemt sak skal få det så sant ikke taushetsbestemmelsene som gjelder 
for saken, gjør at saken likevel ikke kan gis ut. Meroffentlighetsprinsippet sier i tillegg at 

http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Databehandleravtale/
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forvaltningen skal vurdere om dokumenter som kan unntas likevel kan utleveres, for eksempel ved å 
sladde enkelte opplysninger.  

9.1 Bruk av video- og fotokamera 

Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom mennesker, 
regnes ikke som sensitive opplysninger. Denne bruken vil derfor verken være melde- eller 
konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om for eksempel lærere tar bilder av elever 
for å henge opp i klasserommet eller for å gi til de foresatte.  

Om man filmer eller fotograferer enkeltindivider for å eksempelvis studere atferdsvansker, vil det 
derimot kunne anses som sensitive opplysninger. Slik bruk krever samtykke fra de foresatte, og den 
vil være meldepliktig.  

Ved bruk av digitalt kamera og lagring på PC må man være oppmerksom på at behandlingen som 
regel vil være konsesjonspliktig.  

Slik dokumentasjon lagres derfor ikke på PC, men på minnebrikke (en brikke pr. behandling) som 
lagres i fysisk arkivmappe. 

9.2 Personvern i skolen og barnehagen 

Utgangspunktet er at fødselsnummer berre kan innhentast når ein har eit sakleg behov for ei 
sikker identifisering og dette er umogeleg å oppnå ved bruk av andre metodar.  

- I dei fleste tilfella er det nok å bruke namn, adresse og fødselsdato for å sikre ei riktig identifisering, 
seier Christine Ask Ottesen, juridisk fyrstekonsulent i Datatilsynet. Ho understrekar at det ikkje er eit 
argument for bruk av fødselsnummer at systemet er tilrettelagt slik eller at det er praktisk i somme 
samanhengar. 

Barn sitt fødselsnummer 
Det vil vere enkelte tilfelle der faren for forveksling av barna er spesielt stor, og der fødselsnummer 
bør nyttast. Dette kan for eksempel gjelde ved kommunale samordna opptaksprosessar. Ulike 
rapporteringsplikter knytt til karakterar i grunnskulen vil også krevje større tryggleik når mange 
elevar blir handterte. Konsekvensane av ei forveksling vil i denne samanhengen kunne få særs 
uheldige konsekvensar. Dette gjer at bruk av fødselsnummer kan vere nødvendig for ei sikker 
identifisering av kvar enkelt elev. 

Føresette sitt fødselsnummer 
Når det gjeld bruk av fødselsnummer til dei føresette, vil utgangspunktet vere det same som for 
barna. Det vil seie at normalt vil andre måtar å identifisere dei føresette på vere tilfredsstillande, og 
at det derfor ikkje er sakleg behov for å bruke fødselsnummer.  

I barnehagesamanheng vil det likevel finnast spesielle forhold som taler for bruk av fødselsnummer. 
For eksempel er det spesielt viktig med ei sikker identifisering for å kontrollere føresette sitt 
inntektsforhold i samband med søknad om redusert betaling. For offentleg eigde barnehagar vil bruk 
av fødselsnummer kunne vere nødvendig dersom dei føresette ønskjer automatisk frådrag i 
sjølvmeldinga. I samband med kontantstønadordninga vil innhenting av dei føresette sine 
fødselsnummer også vere tillate.  

9.3 Klasselister, fødselsnummer og bilder 

I forbindelse med barns opphold i barnehage og skole, melder det seg ofte spørsmål som gjelder 
barnas personopplysninger. Når kan opplysninger utleveres, og hvilke opplysninger er det greit å gi? 
Datatilsynet har utformet noen retningslinjer. 

Klasselister og lister over barn i barnehageavdelinger o.l.  
Man kan få utdelt lister over klasser man er eller tidligere har vært elev i uten samtykke fra hver 
enkelt elev eller dennes foresatte. Dette gjelder kun dersom opplysningene skal brukes til private 
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formål, og dersom de ikke skal videredistribueres. Om man er foresatt til en elev i en klasse har man 
også rett til å få utlevert klasseliste for denne elevens klasse. Det samme gjelder opplysninger om 
barn i samme barnehageavdeling.  

NB! Fødselsnummer (alle 11 sifre) skal ikke gis ut på slike lister.  

Klasselistene som deles ut i en klasse, eller til foresatte, kan inneholde:  

• Elevenes og foresattes navn, adresse og telefonnummer  

Klasselister som deles ut til tidligere elever (for eksempel i anledning av invitasjoner til jubileum) kan 
inneholde:  

• Elevenes navn i tillegg til daværende adresse og telefonnummer  

Klasselister for klassestyrere, skolestyret, skolelege, skoletannlege og klassekontakter kan inneholde:  

• Elevens navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato  
• Foresattes navn, adresse og arbeidsadresse  
• Klasseangivelse, klasserom og klassestyrers navn  

Datatilsynet sa i utgangspunktet at lister over avgangselever i grunnskolen ikke kunne utleveres til 
private skoler. Fylkesmannen, bl.a. i Oslo, kom til et annet resultat. Datatilsynet har bedt 
Kunnskapsdepartementet ta stilling til spørsmålet.  

Kan skolen kreve å få elevens og foresattes fødselsnummer? 
Skolen må ha elevens fødselsnummer (11 siffer) i sitt register. Denne opplysningen trengs til entydig 
identifisering av elevene.  

Skolen kan registrere foresattes fødselsnummer dersom skolen har saklig behov for dette i 
forbindelse med administrasjon av skolen. For eksempel kan dette være aktuelt i forbindelse med 
betaling for skolefritidsordningen. Dette er fordi utgiftene kan trekkes fra på skatten, og derfor 
innberettes til skattemyndighetene. Dersom fødselsnummer registreres kun fordi systemet er lagt 
opp slik, er ikke kriteriet om saklig behov oppfylt. Hvis den som ber om fødselsnummer ikke kan vise 
til en lovhjemmel, eller ikke har et saklig behov, kan man nekte å gi fra seg opplysningene.  
Les mer om skolers og barnehagers bruk av fødselsnummer her 

Kan barnehager og skoler filme og fotografere barna? 
Det må presiseres at det her er snakk om håndholdt kamera. Regelmessig kameraovervåking med 
fastmontert kamera blir noe annet, og vil reguleres av personopplysningsloven. En slik type 
overvåking må også meldes til Datatilsynet.  

Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne, 
regnes ikke som sensitive opplysninger. Denne bruken vil derfor verken være melde- eller 
konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om lærere tar bilder av elever for å henge 
opp i klasserommet eller for å gi til de foresatte.  

Om man filmer eller fotograferer enkeltelever for å for eksempel studere atferdsvansker, vil det 
derimot kunne anses som sensitive opplysninger. Slik bruk krever samtykke fra de foresatte, og den 
vil være meldepliktig.  

Ved bruk av digitalt kamera og lagring på PC må man være oppmerksom på at behandlingen som 
regel vil være konsesjonspliktig.  

Kan skolen legge ut bilder av elevene på Internett? 
Bilder av elever er likestilt med personopplysninger. Dersom man publiserer bilder på Internett 
krever dette samtykke fra den enkelte elev, eller fra elevens foresatte dersom eleven er under 15 år. 

http://datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Fodselsnummer-i-skule-og-barnehage/
http://datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Fodselsnummer-i-skule-og-barnehage/
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(Samtykke kreves forøvrig også for publisering av bilder av ansatte på Internett.)  
Mer detaljerte retningslinjer om bilder på Internett kan leses her 

Kan skolen loggføre og kontrollere elevenes internettbruk?  
Hvis formålet med loggføringen er å kontrollere sikkerheten i datasystemet, trenger ikke skolen 
samtykke fra elever eller foresatte. Ved andre formål må skolen få samtykke fra den enkelte elev, 
eller fra foresatte om eleven er under 15 år. Skolen skal uansett informere elevene tydelig om at de 
legger igjen spor etter seg når de bruker maskinene. Det skal også opplyses om at sporene vil bli 
undersøkt, og hvorfor skolen gjør dette. Nye elektroniske læringsverktøy kan også gi vanskelige 
problemstillinger i forhold til personvern.  
 

Er skolen ansvarlig for publisering av opplysninger om elevene i pressen? 
Journalistisk virksomhet er unntatt store deler av personopplysningsloven. Ved intervju og 
fotografering er det eleven, og ikke skolen, som gir fra seg opplysninger. I slike tilfeller er det andre 
lover enn personopplysningsloven som gjelder. Pressens etiske komité og opplæringsloven kan blant 
annet være aktuelle her. Alle journalister må følge "Vær varsom plakaten", der det blant annet gis 
retningslinjer om intervju av barn. 

Kan foresatte fotografere barna på skolen eller i barnehagen? 

Ja, foresatte kan fotografere eller filme barna sine på arrangementer i skolen eller barnehagen, slik 
som adventsfest, luciafeiring, fremføringer osv. Skolen/barnehagen står imidlertid fritt til å lage egne 
retningslinjer som er tilpasset forholdene på det enkelte stedet. Det kan for eksempel være 
fotoforbud. 

Men; hvis bildene/filmen skal publiseres på Internett og det er med andre barn på bildene/filmen, 
må man ha samtykke fra disse barnas foresatte først. 

9.4. Lagring av sensitive personopplysninger i skole og barnehage 

Skolene og barnehagene i Melhus har i 2014 ikke tilfredsstillende elektronisk lagringsmedium for 
sensitive personopplysninger. Det er i arkivplanen for Melhus kommune lagt retningslinjer for lagring 
av sensitive personopplysninger. 
 
Sensitiv informasjon skal lagres i sikker sone. Sensitive opplysninger (IOP-er) kan inntil videre lagres 
elektronisk slik: 
Opplysningene skrives ut på papir og lagres i elevmappen. I tillegg kan om ønsket informasjonen 
lagres på minnepenn som oppbevares i elevens mappe. Sensitiv informasjon må deretter slettes fra 
andre lagringsmedier som PC.  

10.0 Avvikshåndtering  
Sikkerhetsleder har ansvar for oppfølging og beslutning av korrigerende tiltak som gjelder hendelser 
ved brudd på konfidensialitet eller integritet samt enkeltpersoners brudd på sikkerhetsreglene. 
Hvis personopplysninger er kommet på avveie eller det er mistanke om det samme, skal Datatilsynet 
orienteres. 
 
IT driftsansvarlig har ansvar for oppfølging og beslutning av korrigerende tiltak som gjelder hendelser 
relatert til tilgjengelighet, konfidensialitet eller integritet på IT-infrastruktur og tjenester. 
 
Fagsystemansvarlig har ansvar for oppfølging og beslutning av korrigerende tiltak som gjelder 
hendelser relatert til tilgjengelighet, konfidensialitet eller integritet på egne systemer. 
 
Dersom personopplysninger håndteres i strid med fastlagte rutiner eller ved mistanke om eller 
dokumentert brudd på informasjonssikkerhet, skal Melhus kommune iverksette 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/
http://melhus.arkivplan.no/
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avviksbehandling. 
 
Formålet med avviksbehandling er å bringe avviket til opphør, gjenopprette normal tilstand, og 
hindre gjentagelse. Dersom det ikke er samsvar mellom fastlagte rutiner og hvordan 
personopplysninger håndteres eller informasjonssystemet benyttes, skal resultatet fra 
avviksbehandling benyttes som grunnlag ved gjennomgang og endring av de aktuelle rutiner.  
 
Eksempler på situasjoner som gjør det nødvendig å iverksette avviksbehandling: 
 

• Ved utilsiktet utlevering av personopplysninger, eller ved mistanke om slik utlevering. 

• Ved lagring av personopplysninger uten samtykke eller annet behandlingsgrunnlag. 

• Når medarbeidere benytter informasjonssystemet uten autorisasjon. 

• Ved feil i utstyr eller program som kan ha innvirkning på informasjonssikkerheten eller 
driften av informasjonssystemet. 

• Henvendelse om innsyn har blitt avvist grunnet medarbeiderens manglende kjennskap til 
rutinene. 

 
Avviksbehandling skal dokumenteres i henhold til alminnelige rutiner for avviksbehandling i EQS. Se 
nærmere om prosedyrer: http://mk-sv-eqs01/eqs/?pid=melhus&DocumentID=2649  

11.0 Fysisk sikkerhet   
Adgang til Melhus kommunes lokaler for eksternt (og internt) personell skal godkjennes av aktuell 
linjeleder og følge retningslinjer for tildeling av adgang. Adgang skal begrenses til det minimum av 
lokaler som vedkommende har behov for.  

Adgangskontroll med bruk av adgangskort med personlig kode utenfor arbeidstid eller nøkkel, skal 
være montert. 

Arkiv, datarom og rom med annet sentralt IT-utstyr skal sikres og plasseres slik at det er mulig å 
begrense adgangen til området. Dør til slike områder skal alltid være låst. Dette gjelder også rom 
med sensitive personopplysninger og opplysninger gradert etter andre lover. 

Utrangerte harddisker beskyttes tilsvarende servere. 

Ytterdører skal være låst etter arbeidstidens slutt. 

Når kontor forlates skal kontordør låses. 

Reserve besøkskort, adgangskort, nøkler og passord skal lagres i safe eller på annen sikker måte. 

Alarmsystemer 
Melhus kommunes adgangskontrollsystem skal gi alarm ved forsøk på uautorisert adgang til 
vaktselskap. 

Melhus kommunes døgnkontinuerlig innbruddsovervåking skal gi automatisk alarm til egen vakt. 
Dette gjelder også for strømbrudd, brann og kjøling av datarom. 

12.0 Ledelsens gjennomgang 
Ledelsen i Melhus kommune skal årlig gjennomgå sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og organisering 
av sikkerhet i tilknytning til informasjonssystemene. Ledelsen skal kontrollere at disse er i samsvar 
med Melhus kommunes behov og eventuelt oppdatere mål, strategi og organisering. 
Gjennomgangen gjennomføres i henhold til rutine beskrevet i ledelsens gjennomgang. 
 

http://mk-sv-eqs01/eqs/?pid=melhus&DocumentID=2649
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Ved ledelsens gjennomgang deltar representanter fra Melhus kommunes øverste ledelse sammen 
med sikkerhetsleder og IT-leder. Praktisk organisering av gjennomgangen, utarbeidelse av rapport og 
iverksetting av eventuelle tiltak er lagt til sikkerhetsleder. 
 
I ledelsens gjennomgang av informasjonssystemet skal bl.a. følgende vurderes: 

• Resultater fra sikkerhetsrevisjoner og kontroller utført av offentlig myndighet. 

• Endringer med betydning for drift av informasjonssystemet eller for 
informasjonssikkerheten, herunder: 

• Endringer i offentlige sikkerhetskrav. 

• Endringer i de personopplysninger Melhus kommune skal behandle. 

• Endringer i trusselbildet som bl.a. beskrevet i rapport fra utførte risikovurderinger. 

• Om informasjonssystemet bør endres, eksempelvis som følge av ønske om ny funksjonalitet. 

• Overordnet behandling av alvorlige avvik og hendelser. 
 
Hensikten med ledelsens gjennomgang er: 

• Følge opp de mål som er satt 

• Gjøre korrigerende tiltak 

• Vurdere oppfølging av korrigerende tiltak 

• Endring av mål for prosess 

• Sørge for at internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet er hensiktsmessige, 
tilstrekkelige og effektive og at det tilfredsstiller relevante krav i personopplysningsloven og -
forskriften. 

 
Det er utarbeidet sikkerhetsmål for Melhus kommune. Sikkerhetsmålene gjennomgås og 
bakgrunnsmateriale for gjennomgangen vil være: 

• Resultater og hovedkonklusjoner fra risikoanalyser og egenkontroll 

• Endringer i offentlige sikkerhetskrav, som kan medføre vesentlig endringer for Melhus 
kommune 

• Vurdere om tilstrekkelige ressurser er tilgjengelige for å ivareta internkontroll og 
informasjonssikkerhet 

 
Det er ledelsen ved Melhus kommune som har ansvar for å gjennomføre ledelsens gjennomgang. 
Sikkerhetsleder har ansvar for å tilrettelegge gjennomgangen. Ledelsens gjennomgang gjøres 
normalt en gang pr. år.   
 
Revisjon av de elementer som er styrende for internkontroll og informasjonssikkerhet, som: 

• Internkontroll 
Vurdere endringer i omfang av dagens internkontroll 

• Sikkerhetsmål og -strategi 
Vurdere eventuelle forslag til endringer i sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, dersom 
endringene i vesentlig grad har økonomiske eller andre virksomhetsmessige 
konsekvenser 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Ønske om ny funksjonalitet som medfører vesentlige investeringer eller endringer i 
eksisterende sikkerhetskonsept 

• Virksomhetskritisk informasjon og/eller system 
Vurdering av endringer i hvilken informasjon eller hvilke systemer som er 
virksomhetskritisk for Melhus kommune 
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Ledelsen går detaljert gjennom de alvorligste hendelsene og avvikene som har vært gjennom året, 
kun summarisk gjennom de mindre alvorlige. Diskusjon bør omfatte årsaker til hendelser og avvik i 
vid forstand og hvordan hendelser og avvik er håndtert. 
 
Forbedringstiltak, gjennomføring av tiltak til fastsatte tidspunkter, utarbeides av sikkerhetsleder på 
bakgrunn av oppsatte mål, innen områdene: 

Organisering av sikkerheten 
Partnere og leverandører 
Personell og sikkerhet 
Fysisk sikkerhet 
Systemteknisk sikkerhet  
Dokumentsikkerhet 
Beredskap 

 
Forbedringstiltakene skal godkjennes av rådmannen. 
 
Oppfølging av sikkerhetsmål for å se om de nås og om forbedringstiltak og korrigerende tiltak virker, 
gjøres blant annet gjennom egenkontroll. En plan for egenkontroll må derfor utarbeides.  
 
Oppfølging av at forbedringstiltakene virker, gjøres i forbindelse med ledelsens gjennomgang, som 
gjennomføres normalt en gang pr. år. 
 
Sikkerhetsleder skriver referat fra ledelsens gjennomgang og dette distribueres til ledelsen ved 
Melhus kommune. I referatet skal det tydelig fremgå de avgjørelser og aksjoner som er bestemt og 
med hvilken begrunnelse. 
 
Eksempel på rapport fra ledelsens gjennomgang av informasjonssystemet og av 
informasjonssikkerheten er gjengitt nedenfor: 
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Vedlegg 1: Definisjoner 
Emne Definisjon 

Autorisert tilgang 

 

Behandlingsansvarlig 

(Innen IKT) Godkjent og tildelt tilgang til et eller flere 

informasjonssystemer. 

Den som bestemmer formålet med behandlingen av 

personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes 

Behandling av 

helseopplysninger 

Enhver formålsbestemt bruk av helseopplysninger, som f.eks. 

innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller 

en kombinasjon av slike bruksmåter. 

Databehandler En juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av 

den behandlingsansvarlige. 

Forsettelig Hendelsen skjer ved en bevisst handling hvor en har kunnskap om 

at det som gjøres kan forårsake et sikkerhetsbrudd. 

Helseopplysninger taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 

og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av 

betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson. 

Informasjonssikkerhet Personopplysningsloven (§13) stiller krav om at virksomheten «skal 

gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for at 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av 

personopplysninger». 

Informasjonssystemet Samlebetegnelse på alt PC-utstyr, systemer og 
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nettverkskomponenter som inngår i kommunens elektroniske 

databehandling. 

Integritet Å sikre at informasjonen og behandlingsmetodene er nøyaktige og 

fullstendige. 

Internkontroll Internkontroll er ledelsens verktøy for å styre aktivitet i 

virksomheten slik at driften skjer i overenstemmelse med lover og 

regler. Samtidig er styringssystemet medarbeidernes verktøy for å 

utføre oppgaver på en forsvarlig og sikker måte. 

Kompromittering Brudd på konfidensialitet, tilgjengelighet eller integritet. 

Konfidensialitet Å sikre at informasjonen er tilgjengelig bare for dem som har 

autorisert tilgang. 

Overlegg Systematisk eller planlagt aktivitet som kan medføre et 

sikkerhetsbrudd. 

Personopplysninger Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. 

Personopplysningsforskriften 

 

Forskrift til personopplysningsloven, 15. desember 2000 nr. 1265. 

Personopplysningsloven (POL) Lov om behandling av personopplysninger, 14. april 2000 nr. 31. 

  

Sikkerhetshendelse En hendelse som får konsekvenser for informasjonssikkerheten i 

kommunen 

Tilgjengelighet Å sikre autoriserte brukeres tilgang til informasjon og tilhørende 

ressurser ved behov. 

Uaktsomhet Hendelsen skjer ved uhell, feil, tilfeldighet, ukyndighet eller 

tilsvarende som kan medføre et sikkerhetsbrudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2: Sentrale lover, forskrifter og retningslinjer   
For kommunens informasjonssikkerhet gjelder en rekke lover, forskrifter og bestemmelser som bl.a. 
tar sikte på å hindre at noen uten lovlig hjemmel får tilgang til person-/ klientopplysninger og andre 
opplysninger som er unntatt offentlighet. Alle berørte ledere og medarbeidere skal gjøres kjent med 
og følge det til enhver tid gjeldende lovverk. 
 
Følgende lover og bestemmelser har relevans for så vel dokument- som databehandling i etaten: 
 
Personopplysningsloven (POL) gjeldende fra 1.1.2001, omhandler bl.a. krav til melde- og 
konsesjonsplikt i forbindelse med behandling av personopplysninger. Meldinger og 
konsesjonssøknader fylles ut via www.datatilsynet.no 
 
Forskrifter til POL, gjeldende fra 1.1.2001, omhandler bl.a. hvilke sikkerhetsløsninger som må 
iverksettes for at behandlingsansvarlig virksomhet skal ivareta kravet til konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet ved behandlingen av personopplysninger  
 

Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) av17. juli 1992. § 6-7. omhandler krav til 
taushetsplikt: ”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, en institusjon, et 
senter for foreldre og barn eller et omsorgssenter for mindreårige etter denne loven, har 
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taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 209. 
Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, 
yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om en klients oppholdssted kan likevel gis når det er klart at 
det ikke vil skade tilliten til barneverntjenesten, institusjonen eller senteret for foreldre og barn å gi 
slik opplysning. Opplysninger til andre forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan 
bare gis når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens, institusjonens, senteret for 
foreldre og barns eller omsorgssenteret for mindreåriges oppgaver, eller for å forebygge vesentlig 
fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Også yrkesutøvere i medhold av helsepersonelloven 
kan gis opplysninger etter denne bestemmelsen. Uten hinder av taushetsplikt skal barnevern 
tjenesten av eget tiltak gi opplysninger til helse- og omsorgstjenesten i kommunen når det er grunn 
til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at 
barnet vil bli født med skade, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. Også etter pålegg fra de 
organer som er ansvarlige for gjennomføringen av helse- og omsorgstjenesteloven, plikter 
barneverntjenesten å gi slike opplysninger. Er et barn bortført fra barnevernet, skal barnevern- 
tjenesten gi opplysninger til myndighetene i barnets oppholdsstat, med mindre det ikke er forsvarlig 
eller til barnets beste. Dersom et barns interesser tilsier det, kan fylkesmannen eller departementet 
bestemme at opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene har samtykket i at 
de gjøres kjent.» 

Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) av 18. desember 2009. § 45 omfatter 
opplysningsplikt til barneverntjenesten: Personell som arbeider innenfor rammen av denne loven 
skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side. 
Uten hinder av taushetsplikt skal personellet av eget tiltak gi opplysninger til barnevern- tjenesten, 
når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester §§ 4-10 til 4-12, eller når et barn har vist 
vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Organene som er ansvarlige for 
gjennomføringen av lov om barneverntjenester, kan også pålegge personellet å gi slike 
opplysninger». 

Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 
om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v.  

Lov om familievernkontorer (familievernkontorloven) av 19. juni 1997. § 5 – 7 omhandler krav til 
taushetsplikt: «Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for et familievernkontor har taushetsplikt 
etter helsepersonelloven §§ 21 og 23 med mindre noe annet fremgår av loven her. Overtredelse av 
taushetsplikt etter denne bestemmelsen kan straffes etter straffeloven § 209. Den som foretar 
mekling etter lov om ekteskap § 26 og barneloven § 51 og § 61 første ledd nr. 2 har taushetsplikt om 
det som kommer fram om personlige forhold i forbindelse med oppdraget. §§ 6, 7, 9 og 10 i loven 
her gjelder tilsvarende. Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for dem 
opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet 
samtykker. For barn under 16 år, skal samtykke gis av foreldre eller foresatte. Etter hvert som barnet 
utvikles og modnes skal barnets foreldre høre hva barnet har å si før samtykke gis. Det skal legges 
vekt på hva barnet mener. Er barnet mellom 12 og 16 år, skal det legges stor vekt på hva barnet 
mener. Dersom et barns interesser tilsier det kan fylkesmannen eller departementet bestemme at 
opplysningene skal være undergitt taushetsplikt selv om det foreligger samtykke etter annet ledd. 
Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for annet personell ved det enkelte 
kontor av hensyn til klientbehandlingen med mindre klienten motsetter seg dette, og det etter 
forholdene kan og bør respekteres». 
 
Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 
Lov om barneombud (barneombudsloven) av 6. mars 1981 
Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-065-0.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-065-0.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html#map0#map0
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Lov om adopsjon av 28.februar 1986 

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 inneholder bl.a. regler om taushetsplikt (§§13-13e), om 
informasjons- og veiledningsplikt, om varsling og innsyn og om klager og omgjøring av enkeltvedtak 
saksbehandlingsregler for forvaltningen, herunder regler om habilitet for saksbehandlere og andre 
som har med saken eller saksbehandleren å gjøre   
 
eForvaltningsforskriften omhandler regler for elektronisk kommunikasjon i og med forvaltningen. 
 
Offentleglova av 19. mai 2006 inneholder bestemmelser om i hvilken grad forvaltningens (etatens) 
saksdokumenter skal være tilgjengelige for offentligheten. Hovedregelen er at dokumentene er 
tilgjengelige, hvis ikke denne loven eller andre lover bestemmer noe annet. Offentlighetsloven har 
også en bestemmelse som sier at selv om forvaltningen kan hindre offentlig innsyn, skal det vurderes 
om dokumentene allikevel skal gjøres tilgjengelige hvis det kommer en forespørsel; dette kalles 
meroffentlighet 
 
Forskrift om internkontroll - Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS)  
 
Lov om offentlige anskaffelser  
 
Lov om arkiv av 4. desember1992 og tilhørende forskrifter 
 
Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.( åndsverkloven) av 12.5.1961, jfr. EUs direktiv om rettslig 
beskyttelse av edb-program 
 
Straffeloven av 20. mai 2005 der bl.a. § 209 om bl.a. taushetsplikt for bl.a. offentlig ansatte 
 
Lov om elektronisk (digital) signatur 
 
Sikkerhetsloven av 20. mars 1998, omhandler opplysninger som er av betydning for rikets 
selvstendighet og sikkerhet, dvs skjermingsverdig informasjon. Loven gjelder for alle 
forvaltningsorgan.  

Vedlegg 3: 
Personvernerklæring Melhus kommune  
 

Denne erklæringen redegjør for Melhus kommunes behandling av personopplysninger.  
Erklæringen er ment å gi informasjon til innbyggere og andre brukere av Melhus kommunes  
tjenester. Samtidig ønsker vi at erklæringen skal bidra til trygghet og tillit i forhold til at  
personopplysninger blir behandlet korrekt og sikkert i Melhus kommune.  

 
Informasjonssikkerhet  
Etter personopplysningsloven har vi ansvar for å sørge for at alle personopplysningene om deg er 
tilstrekkelig sikret. Vi har innført rutiner som skal gi nødvendig sikkerhet. Melhus kommune har et 
eget internkontrollsystem som følger opp dette.  
Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene om deg. Videre sikrer vi at 
opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Vi  
sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeids- 
oppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste. Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten  
til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke fungerer etter 
hensikten, følges dette grundig opp.  
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Personvern og taushetsplikt  
Ansatte i Melhus kommune plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige 
opplysninger om deg. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til 
ditt personvern. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.  

 
Personvernombud 

Melhus kommune har eget personvernombud som skal påse at kommunen behandler 
personopplysninger etter bestemmelser i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. 

 
Du har rett til innsyn  
Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre avdelinger og be om å få vite hva slags 
personopplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder 
både elektroniske og manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.  

Personopplysninger skal slettes når behovet for behandlingen faller bort og sletting kan foretas i 
medhold av arkivlovgivningen. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener behandlingen 
er i strid med reglene. 
 
Du kan kreve at feil blir rettet  
I utgangspunktet skal vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men oppdager 
du selv at noe er feil – gi beskjed til oss, så retter vi dette umiddelbart.  

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet Vi sletter eller sperrer 
opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke 
dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven 
og arkivloven.  
 

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis  
Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.  
 

Melhus kommunes internettsider  
Melhus kommune innhenter vanlig besøksstatistikk for sine nettsider. Opplysningene benyttes kun i 
forbindelse med drift og videreutvikling av Melhus kommunes nettsider.  

E-post og skjema på internett  
Det er sikkerhetsmessige svakheter ved bruk av e-post. Melhus kommune har derfor innført 
automatiske rutiner for viruskontroll av e-post. Det betyr at din e-post vil kunne bli stoppet 
automatisk. Dersom du ikke mottar svar på din e-posthenvendelse innen rimelig tid, ta kontakt for 
eksempel på telefon. Kontaktinfo finner du på vår webside: www.melhus.kommune.no. 

Vår e-postadresse postmottak@melhus.kommune.no kan benyttes til enkle spørsmål og  
henvendelser.  
 
Vær oppmerksom på at bruk av e-post og åpne skjema på internett har svakheter som gjør at 
opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med  
e-post eller via internettskjema.  
 

Partsinnsyn etter forvaltningsloven  
Dersom du henvender deg til oss med en klage, vil Melhus kommune normalt vise til, eller legge ved, 
din henvendelse når Melhus kommune tar kontakt med den innklagede parten. Du kan be om at 
Melhus kommune ikke oppgir hvem du er ved henvendelser til den andre parten. Det skal imidlertid 
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svært mye til å nekte en part innsyn i saken dersom han ber om det. Melhus kommune kan derfor 
ikke garantere anonymitet ved slike henvendelser.  
 

Pressens og allmennhetens innsyn etter offentlighetsloven  
Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig 
tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med 
innholdet i kommunens saksdokumenter. Din henvendelse til Melhus kommune vil dermed også 
være offentlig, enten den kommer i form av brev, telefaks eller e-post.  
Melhus kommune håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte  
opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt fra offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas  
offentligheten.  
 

Oversikt over personopplysninger  
Melhus kommune har oversikt over alle fagsystem som inneholder personopplysninger. Alle slike 
løsninger er meldt inn og/eller søkt konsesjon for hos Datatilsynet, i det såkalte ”Meldesystemet”.  Se 
www.datatilsynet.no. Meldesystemet sørger for en åpenhet rundt behandlingen av person-
opplysninger i virksomheter. Systemet gjør det mulig for deg som enkeltperson å sjekke hvordan dine 
personopplysninger blir behandlet, slik at du kan ivareta dine rettigheter.  
 
Videreformidling  
Vi skal ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg til 
tredjepart uten at du har samtykket til dette.  
 
Spørsmål om personvern?  
Dersom du har spørsmål om behandling av personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss. Se 
våre websider for kontaktinformasjon: www.melhus.kommune.no” 
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Vedlegg 4: Autorisasjon for tilgang til datasystemer - 
Taushetserklæring 

Tilgang til datasystemer for eksterne konsulenter (leverandører) 
 

Nedenstående konsulent/arbeider er med signatur på denne erklæring autorisert for tilgang til 
Melhus kommune’s datasystemer, dog gjeldende for de systemer det er gitt oppdrag/vedlikehold på. 
 

Autorisasjonen gjelder for: 
 

Tilgang til datasystemer via lokal pålogging eller sikret fjernaksess  

Fysisk tilgang til serverrom 
 

Autorisasjonen gjelder kun i følge med autorisert IKT-konsulent eller IKT-leder, og har en varighet på 
to år fra signert erklæring. 
 
Taushetserklæring 
 

Jeg forstår at jeg i mitt arbeide vil kunne komme over opplysninger som ikke uvedkommende skal 
ha kjennskap til. Jeg forstår også at dette er regulert gjennom lover og regler. 
 

Jeg forplikter meg til å utvise absolutt taushet overfor uvedkommende om forhold som jeg får 
kjennskap til ved mitt arbeide hos dem. Dette gjelder også overfor andre medarbeidere som 
tilhører virksomheten jeg jobber for. Dette gjelder spesielt anliggende som er regulert ved lov. 

• Personopplysningsloven 
• Forvaltningsloven § 13 
• Straffeloven § 121 og § 144 og § 294 
• Helsepersonelloven § 21 og § 67 
• Markedsføringsloven § 7 

 

Jeg er klar over  
at brudd på taushetsplikten vil få alvorlige og strafferettslige følger, og at begrensningene også 
gjelder etter at jeg har ferdigstilt arbeide hos dere, eller sluttet hos nåværende arbeidsgiver. 
 

Jeg erkjenner herved at jeg er kjent med Forvaltningslovens § 13 (Taushetsplikt), samt evt. 
gjeldende særlov, og er vitende om at overtredelse av gjeldende bestemmelser kan medføre 
straffeansvar etter Straffelovens § 121. 
 
 
Firma: _______________________________________Sted/dato: ___________________________ 
 
 
Navn (blokkbokstaver):_______________________________________________ 
 
 
Underskrift:  ______________________________________________ 
 
 
Autorisert av:  ______________________________________________ Init.:____________ 
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Vedlegg 5:Konsesjons- eller meldeplikt for personopplysningene? 
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1.0 Om sikkerhetshåndboken 
Sikkerhetshåndboken utgjør 3 hefter som basis for Melhus kommunes styringssystem for 
informasjonssikkerhet. Systemet bygger på et felles grunnlag for informasjonssikkerhet med særlig 
vekt på behandling av personopplysninger i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer. 
Styringssystemet bidrar til å sikre et felles nivå på informasjonssikkerhet på tvers av virksomhetene i 
kommunen, og gir felles føringer for kommunens ansatte, eksterne brukere, borgere og 
samarbeidspartnere. 
 
Sikkerhetshåndboken er delt inn i 3 hefter: 
 

• Ansatte og sikkerhetskultur (for alle ansatte) 

• Policy, regelverk, rutiner og prosedyrer (for ledere) 

• IT-løsning – drift (for IKT-ansatte og sikkerhetsansvarlig) 
 
Målgruppen for dette dokumentet er brukere av Melhus kommune sitt IKT-utstyr. 
 
Formålet med styringssystemet for informasjonssikkerhet er å sikre at all behandling av 
personopplysninger og annen informasjon i Melhus kommune samt bruk av IT-hjelpemidler, skjer 
innenfor fastsatte krav. Dette er krav til tilgjengelighet, konfidensialitet, integritet og sporbarhet. 
Krav i henhold til lover og forskrifter, samt inngåtte avtaler og interne krav i Melhus kommune.  
 
Styringssystemet for informasjonssikkerhet er utformet med basis i de veiledninger som Datatilsynet 
har publisert på www.datatilsynet.no, særlig veiledningene om internkontroll som ble publisert 

november 20018. https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-

plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/ 
 

1.1 Hva er informasjonssikkerhet?  

Informasjonssikkerhet er tiltak for å beskytte informasjon, herunder personopplysninger, som 
behandles av et informasjonssystem. Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert 
til informasjonsverdier. 
 
Beskyttelse av informasjon innebærer sikring av informasjonens: 

• tilgjengelighet (for rett person, til rett tid, i rett form og på rett sted) 

• integritet (at informasjonen er korrekt og ikke forfalsket eller ødelagt eller feilaktig) 

• konfidensialitet (at informasjonen sikres mot uvedkommende innsyn, herunder utilsiktet 
utlevering) 

• robusthet (at organisasjonen og systemene er motstandsdyktige, og evner å gjenopprette 
normaltilstand ved hendelser). 
 

I tillegg må det sikres at særskilte (sensitive) kategorier av personopplysninger behandles på en 
korrekt måte. 
 
Personopplysningsloven definerer særskilte kategorier av personopplysninger som opplysninger om: 

• Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning 

• At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling 

• Helseforhold 

• Seksuelle forhold 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/
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• Medlemskap i fagforeninger 

• Biometriske data 

• Genetiske opplysninger 
 

Tiltak og virkemidler som benyttes for å beskytte informasjon som lagres, behandles og 
kommuniseres i IKT-systemer kalles ofte IT-sikkerhet. I dette dokument benytter vi begrepet IT-
sikkerhet synonymt med informasjonssikkerhet.  
 
Lov- og regelverket krever at Melhus kommune har gjennomført planlagte og systematiske tiltak for 
å oppnå tilstrekkelig informasjonssikkerhet, at tiltakene er dokumentert og at gjennomføringen 
følges opp. 
 
Styringssystemet dekker følgende områder som er illustrert på tegningen nedenfor: 
 

9.11.2006/bat 2

Informasjonssikkerhet (IT-sikkerhet) 

ROS-vurdering

Informasjonssikkerhet
Tiltak: Tilgjengelighet – konfidensialitet – integritet - sporbarhet

Individer

Sikkerhets

kultur

Policy

Regelverk

Rutiner og

prosedyrer

IT-

løsning

Drift

Internt - ledelse, 

brukere, IT-avdeling

Eksternt –

kunder/borgere, 

interesseparter, IT-

tjenesteleverandører

Interne mål, strategi 

og krav

POL – SILO etc

ISO 27002 Cobit etc

ITIL-basert drift

IT-løsning sentralt-

lokalt-mobilt-

datakommunikasjon

Sikkerhetstiltak -

TKIS

Informasjon og behandling – fysisk, manuell og elektronisk

 

2.0 Sikkerhetsregler ved bruk av IKT-tjenester 
Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IKT i Melhus kommune.  Instruksen gjelder for 
alle ansatte, konsulenter og vikarer.  

2.1 Viktige punkter for bedre informasjonssikkerhet 

1. Overhold taushetsplikten. 
2. Personopplysninger skal ikke være tilgjengelig for eller bli kjent for uautorisert personell eller 

uvedkommende internt eller eksternt. 
3. Bidra til at du får tilstrekkelig opplæring i rutiner og regelverk, i bruk av it-verktøy og i 

informasjonssikkerhet. 
4. Vær bevisst når du registrerer, behandler, lagrer og formidler personopplysninger. 
5. Beskytt passordene dine, jf. pkt. 2.5.3. 
6. Administratorrettigheter for å legge inn ny programvare fås ved henvendelse til IKT-enheten. 
7. Vær på vakt: Ekstern e-post og vedlegg kan inneholde virus og annet uønsket innhold. 
8. Særskilte kategorier personopplysninger skal kun lagres på sikker sone. 
9. Ikke last ned programmer eller informasjon som bryter lisensbestemmelser eller copyright 

eller som har et innhold du ikke kjenner. 
10. Meld fra om brudd på bestemmelsene om informasjonssikkerhet og andre avvik. 
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11. Lagring av private bilder, film og musikkfiler krever stor lagringsplass og kan hindre 
nødvendig sikkerhetskopiering. Det gis derfor ikke anledning til lagring av slike filer. 

 
Du finner råd om sikkerhet ved bruk av IT på: 
www.nettvett.no/      - Post- og teletilsynet 
www.datatilsynet.no  - Datatilsynet 
www.norsis.no/  - Norsk senter for informasjonssikring  

2.2 Taushetsplikt  

Ansatte, vikarer og eksterne konsulenter som skal gis tilgang til kommunens IKT-systemer, skal 
undertegne denne instruksen samt underskrive taushetserklæring.  

2.3 Opplæring 

1. Før du får tilgang til de aktuelle IKT-systemene, skal du i samarbeid med nærmeste leder bidra til 
at du har fått tilstrekkelig opplæring i rutiner og regelverk, i bruk av IKT-systemer og i 
informasjonssikkerhet. 
2. Du er selv ansvarlig for å følge de regler som gjelder for bruk av de forskjellige IKT-systemene i 
Melhus kommune. 
3. Behandling av beskyttelsesverdig informasjon skal skje i henhold til reglene i dette dokumentet og 
i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.  

2.4 IKT-drift i Melhus kommune 

Informasjon om IKT-drift i Melhus kommune er beskrevet på kommunens intranettsider. Her 
informeres om, driftstider, planlagte driftsavbrudd etc.  

2.5 De viktigste sikkerhetstiltakene i IKT-løsningen 

2.5.1 Kompetanse i IKT-enheten og hos samarbeidspartnere 

Drift av IKT-systemer utføres av kvalifisert personell i IKT-enheten og/eller i nært samarbeid med 
samarbeidspartnere. Alle samarbeidspartnere må autoriseres før tilgang til IKT-utstyr blir gitt. 
 
IKT-enheten benytter et supportsystem hvor alle driftshendelser, support og oppgaver blir loggført. 
 

2.5.2 Brukeradministrasjon 

1. Du får tildelt brukernavn og førstegangs passord av IKT-enheten for pålogging til Melhus 
kommunes domene. Passord for tilgang til andre fagsystemer opprettes om nødvendig av ansvarlig 
for de respektive fagsystemer. 
2. Det er ikke tillatt å opprette fellesbruker eller dele passord. 
3. Når arbeidsplassen forlates i korte perioder skal datamaskinen låses (windowstast+L). Maskinen 
skal også være satt opp med automatisk passordbeskyttet skjermsparer (låseskjerm), med aktivering 
etter 15 minutters inaktivitet. 
4. Nettbrett tilknyttet MD-nett (mobile device) er oppsatt med autolås etter 15 minutter. Unntak kan 
gjøres etter en konkret vurdering ved særskilte behov. 
5. Du skal alltid logge ut før du overlater maskinen til andre. 

2.5.3 Passord 

1. Passord er strengt personlig og skal ikke oppgis til eller lånes ut til andre. Dette er et personlig 
ansvar. 

http://www.nettvett.no/
http://www.datatilsynet.no/
http://www.norsis.no/
http://89.248.0.83/tusk/cgi-bin/admin/document/document.pl?pid=melhus&RevisionID=1755&log=1#_Toc135796024#_Toc135796024
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2. Velg et passord som er lett å huske men som likevel ikke lett lar seg knytte til brukeren. 
3. Passordet skal bestå av en kombinasjon av store og små bokstaver og tall/tegn og være på minst 8 
tegn.  Det anbefales å bruke en setning.  
4. Passordet har en varighet på inntil 12 måneder. Siste 5 passord kan ikke gjenbrukes. 
5. Dersom du har mistanke om at passordet har blitt kjent av uvedkommende, skal passordet byttes 
og hendelsen rapporteres til nærmeste leder snarest mulig som et avvik, jf pkt. 4.1. 

2.5.4 Totrinns pålogging for tilgang utenfor kommunens lokaler 

Kommunens ansatte har tilgang dokumenter og informasjon gjennom Office 365 og Teams. Gjelder 
også på privat utsyr og for mobile enheter. Enkelte av kommunens saksbehandling- og fagsystem kan 
under gitte forutsetninger også benyttes utenfor kommunens lokaler. 
 
For å sikre autorisert tilgang benytter Melhus kommune løsning for totrinns pålogging. Dette 
innebærer adgangskontroll i form av kombinasjoner av brukernavn, passord og sikkerhetskode fra 
sekundær autentiseringsløsning. 
 
Totrinns pålogging kalles også totrinns verifiseiring, tofaktor autentisering eller multifaktor 
autentisering. Det er en tjeneste som gjør at du i tillegg til passord trenger flere 
godkjenningsmekanismer for å bevise din identitet. Det kan være at du får tilsendt en kode på SMS, 
bankens kodebrikke eller at du bruker en kode-app eller autentiseringsapp.  
 
For å få tilgang til e-post, teams og dokumenter i Melhus kommune, kan du velge å bruke Microsoft 
Authenticator App eller engangskode på SMS. Du vil ikke trenge å få varsel/engangskode når du sitter 
på jobb. Dette gjør at hvis noen får tak i passordet ditt og prøver å logge inn som deg, så må denne 
personen også ha tilgang til din totrinns pålogging.  
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2.5.4 Nettverk oppdelt i soner 

Soner benyttes som et grunnleggende prinsipp i sikkerhetsarkitekturen. En sone utgjør en del av et 
informasjonssystem og deles for eksempel opp etter behov for skjerming av ulike 
personopplysninger. For å begrense tilgangen til personopplysninger, er det i Melhus kommune 
benyttet følgende soner: 
• Sikker sone; hvor sensitive personopplysninger behandles (ved behov opprettes flere sikrede 
soner i virksomheten, for eksempel dersom dette bedre understøtter taushetsplikt). Den enkelte 
sikrede sone er teknisk atskilt fra resten av det interne nettverk og eventuelle andre sikrede soner, 
foruten mot eksterne nettverk.  

 

2.5.5.2 Sikker sone 

I sikkerhetsmålene går det bl.a. fram: 
 
«Den fysiske sikkerhet ved Melhus kommune skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler der 
beskyttelsesverdig informasjon og sensitive personopplysninger lagres og behandles.» 
 
Fjernoppkobling på sikker sone må kun foretas i omgivelser som er skjermet for uautorisert adgang. 
 
 
• Intern sone; hvor ”ikke-sensitive” personopplysninger behandles. Denne kan også omfatte andre 
opplysninger i virksomheten som ikke skal eksponeres eksternt. 
 

2.5.6 PC, smarttelefon, nettbrett, lagringsmedier og annet portabelt utstyr 

1. PC, smarttelefon, nettbrett, lagringsmedier og annet portabelt utstyr skal konfigureres av IKT-
enheten. Dette oppsettet skal ikke endres av bruker.  
2. Sensitiv informasjon skal ikke lagres på bærbar PC, Smarttelefon eller annet portabelt utstyr. 
Sensitiv informasjon skal kun lagres på sikker sone. 
3. Den enkelte bruker er ansvarlig for å håndtere bærbar PC og andre enheter på en forsvarlig måte. 
La aldri bærbar PC, smarttelefon eller annet bærbart utstyr ligge uten tilsyn. 
4. Ved evt. tap av utstyr nevnt i dette punktet må det umiddelbart meldes avvik til IKT-enheten og 
nærmeste leder. Ved tap av smarttelefon må IKT-enheten varsles for å sperre telefonen og slette 
lagret informasjon. 
5. Dersom vi får forespørsel fra utenforstående om utskrift m.m. fra minnepenn, må pennen skannes 
for evt. infeksjoner. Se dokumentet «Minnepinner» under fanen Relatert. 

2.5.7 Installasjon/destruksjon av programvare og maskinvare 

1. Dersom du har behov for ytterligere lisensiert eller annen programvare, ta kontakt med IKT-
enheten for å få midlertidig administrasjonsrettighet. 
2. All maskinvare og lagringsmedia/harddisk skal være registrert hos IKT-enheten. Dersom dette 
mangler, skal IKT-enheten varsles. 
3. Disker, utstyr som inneholder harddisker og annet lagringsmateriale (f.eks. minnebrikker, 
backuptape etc.), skal leveres til IKT-enheten for forsvarlig destruksjon.  

2.5.8 Privat/personlig utstyr 

1. Beskyttelsesverdig informasjon fra Melhus kommune tillates ikke lagret på privat/hjemme-PC.  
Privat og personlig utstyr tillates ikke brukt i Melhus kommunes nettverk: Gjester/elever* kan ved 
behov få tilgang til kommunens gjestenett. 
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2. Det er kun IKT-enheten som kan iverksette arbeid som utføres av eksternt personell på 
informasjonssystemer og utstyr.  

2.5.9 Fysisk adgang og sikring av bygninger 

Dersom du mister nøkkel/nøkkelkort, meld umiddelbart fra til nærmeste leder. Ansatte som slutter 
eller går ut i permisjon, skal levere tilbake nøkkel/nøkkelkort. 

2.5.10 Reparasjon, service og vedlikehold 

Alle feil eller mistanker om feil i informasjonssystemer (både maskinvare og programvare) skal 
rapporteres til IKT-enheten snarest mulig. 

2.5.11 Sikkerhetskopiering 

1. For å sikre at det blir tatt sikkerhetskopier, skal all jobbrelatert informasjon lagres på servere i 
Melhus kommunes nett. 
2. For PC som benyttes i forbindelse med reiser og hjemmearbeid, må oppdatering mot servere i 
nettet gjøres regelmessig, spesielt dersom andre er avhengig av informasjonen. 
3. Ved behov for gjenoppretting av sikkerhetskopiert informasjon, meld sak til support.  

2.5.12 Dokumentasjon 

Alle installasjoner, endringer og lignende hva gjelder IKT-systemer skal dokumenteres og det skal 
føres endringslogg. Det er krav til at alle installasjoner skal evalueres opp mot de til enhver tid 
gjeldene sikkerhetsbestemmelser. 

3.0 Internett og media 

3.1 Internett 

2. Det er ikke tillatt å laste ned utuktig materiale, opphavsrettslig beskyttet materiale (f.eks. musikk, 
filmer og programvare) eller annet som er i strid med lovverket.   
3. Eksterne tjenester for fildeling(f.eks. dropbox) tillates ikke på grunn av sikkerhetsrisiko knyttet til 
disse tjenestene.  
5. Melhus kommune har anledning til å logge informasjon om trafikk på Internett og via e-post for å 
sikre alminnelig drift samt for sporing ved eventuelle interne eller eksterne sikkerhetsbrudd.  
6. Det er ikke tillatt å forsøke å forbigå sikkerhetsmekanismer beskrevet i denne sikkerhetsinstruks, 
for eksempel ved å skjule ikke-tillatte tjenester gjennom andre tjenester. 

3.2 Publisering av informasjon 

Dokumenter som er unntatt offentlighet eller som inneholder sensitive personopplysninger eller 
fødselsnummer skal ikke publiseres. Dokumenter som omhandler mer private forhold, begrenses av 
personopplysningsloven når det gjelder hva kommunen kan publisere. 
   
Avvik fra disse bestemmelsene rapporteres til nærmeste overordnede og rapporteres som et avvik, 
jf. pkt. 4.1. 

3.3 Publisering av bilder 

Det finnes i dag ingen spesifikke lover som gjelder offentliggjøring av bilder på Internett. Selve 
publiseringen vil imidlertid falle inn under åndsverkloven § 45c. 
 
Ved publisering av bilder, spesielt mindreårige, skal Datatilsynets klare normer for publisering av 
bilder følges. Informasjon om disse normene finnes på hjemmesiden til Datatilsynet: 
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https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-
barn/  

3.4 Bruk av sosiale medier 

I kommunens Etiske retningslinjer punkt 3, Hensynet til menneskeverdet, går følgende fram: 

Folkevalgte og medarbeidere skal behandle brukere, kollegaer og andre de kommer i kontakt med 
gjennom sitt arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Medarbeidere og 
folkevalgte må ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverdet.  

Dette gjelder også ved bruk av sosiale medier som elektroniske møtesteder. 

3.5 Kontakt med media 

Det er kun Rådmannen eller den hun/han gir ansvaret til, som har myndighet til å uttale seg til presse 
eller andre media i forbindelse med saker som gjelder IT-sikkerhet, sikkerhetsbrudd eller større 
hendelser.  

3.6 Muntlig informasjon, papirdokumenter 

Utlån av saker eller andre dokumenter med sensitiv informasjon skal skje via den person som er 
ansvarlig for oppbevaringen, slik at lånet blir registrert. 
 
Utskrifter på felles skrivere skal ikke ligge tilgjengelig for uvedkommende. Fortrolige utskrifter skal 
skrives ut med sikret utskrift. Med sikret utskrift menes her at utskriften er passordbeskyttet/Follow 
me print og ikke kan skrives ut før ansvarlig person identifiserer seg med personlig pinkode eller 
lignende på skriveren. Fortrolige datautskrifter og dokumenter skal aldri kastes i papirkurv, men først 
makuleres. 

3.7 E-post/kalender 

1. All kommunal e-post (innkommende og utgående) skal gå gjennom kommunens e-post løsning. 
Det er ikke tillatt å laste ned og lagre e-post fra andre operatører (f.eks. privat e-post). 
Kommunens e-post skal ikke lastes ned på privat IKT-utstyr, men kan kun leses via nettleser 
(Webmail) for lisensierte brukere. 
2. Dersom e-post må benyttes for overføring av beskyttelsesverdig informasjon, skal informasjonen 
sendes som kryptert vedlegg til e-post med godkjent. krypteringsprogram. 
3. Brukere er selv ansvarlig for å vurdere hva som er arkivverdig e-post. 
Den enkelte skal bruke elektronisk post med tilstrekkelig aktsomhet. Elektronisk post må, forutsatt at 
den ikke er kryptert, betraktes å være relativt lett tilgjengelig for uvedkommende. 

• Mottatt E-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, 
kommenteres eller besvares.  

• I den grad det er sendt e-post med sensitivt innhold til Melhus kommune, skal meldingen 
raskest mulig skrives ut og registreres som sak. Opprinnelig melding (og eventuelle kopier av 
denne) skal slettes og avsender informeres. 

• Vedlegg til e-post skal ikke åpnes, med mindre forsendelsen kommer fra en avsender det er 
rimelig å forvente ønsker saklig kontakt  

• E-post er først forsvarlig slettet når de er slettet fra e-postsystemets «slettede elementer».  
 

4. Sensitive personopplysninger skal ikke ligge i kalenderen. 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/


9 

 

4.0 Avvik eller sikkerhetsbrudd 

4.1 Avviksbehandling 

Meld straks fra til nærmeste leder via avvikssystemet i EQS dersom du oppdager sikkerhetsbrudd 
eller hendelser som kan ha betydning for sikkerheten. Viser for øvrig til avviksprosedyre i EQS. 
 
Alle avvik som skyldes brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet. Unntak fra dette gjelder 
hvis det er usannsynlig at avviket medfører en risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern. 
 
 Avviksmelding skal leveres Datatilsynet innen 72 timer.. 

4.2 Snoking 

Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger 
uten at det er begrunnet i hjemmel i lov eller forskrift. Likeså tillates det ikke snoking i dokumenter 
som ikke er relatert til eget arbeid.  

4.3 Reaksjoner ved brudd 

Konsekvenser for ansatte som har forårsaket brudd på sikkerhetsreglene, vil bli vurdert i hvert enkelt 
tilfelle og kan ved alvorlige brudd få konsekvenser for ansettelsesforholdet. 
 
Dersom brukere har prosjektspesifikke behov som avviker fra denne instruks, skal det sendes en 
anmodning til virksomhetsleder. 

4.4. Personvernombud 

Melhus kommune har eget personvernombud som skal påse at kommunen behandler 
personopplysninger etter bestemmelser i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. 

5.0 Underskrift 

Sikkerhetsinstruksen er lest og forstått: 
 



Protokoll over behandlingsaktiviteter 

Kontaktopplysninger:  

  

Behandlingsansvarlig Personvernombud 
 Hvis aktuelt 

Navn 
 Katrine Lereggen  Roar Dønheim 

Postadresse 
 Rådhusvegen 2, 7224 Melhus  Rådhusvegen 2, 7224 Melhus 

Telefon 
   90832614 

Epost 
 katrine.lereggen@melhus.kommune.no  roar.donheim@melhus.kommune.no 

   
Godkjent av 

Navn: Roar Dønheim 

Rolle: Personvernombud  

Dato:   

Versjon:   

      

Endringshistorikk 

Navn: Dato: Beskrivelse av endringer: 

 Roar Dønheim  7.4.2020  Ny protokoll etter personvernforordning 

      

      

      



Registering og oppfølging av sosialhjelpsmottakere 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Visma SOCIO/Melhus kommune.  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
NAV kommune/Ann-Christin Fredriksen   

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Registrere og følge opp sosialhjelpsmottagere, utbetalinger fra SOCIO til 

bank, manuelt inn i Agresso. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Lov om sosiale tjenester i NAV  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, samt sensitive 

opplysninger. Herunder navn, fødselsnummer, adresse, familieforhold, 

økonomiske forhold, sosiale forhold, helseopplysninger, straffbare forhold, 

rusbehandling, opplysninger om arbeidsforhold, samt samarbeid med andre 

instanser. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

På server i sikker sone. I kommunens interne serverrom.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
ROS analyse –en risikofaktor som er med i HMS-Rosanalysen er:   

personvern og informasjonssikkerhet  

 

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Brukerkorrespondanse i SOCIO, ikke i ESA. 

Registrering og saksbehandling i forhold til gjeldsrådgivning, startlån og 

støttekontakter. 

Registrering og saksbehandling i forhold til sosialhjelpsmottakere og KVP 

(Kvalifiseringsprogrammet). 

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Søknad om bostøtte og startlån og tilskudd  

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Husbanken Ekstranett   

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
NAV  

3. Databehandler 
Husbanken Databehandleravtale 

utgått, Gjersvold 

ordner ny. 

4. Formålet med behandlingen? 
Web-basert program for mottak og behandling av søknader på bostøtte, og 

mottak og behandling av søknader på startlån/tilskudd. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Lov om sosiale tjenester i Nav 

Lov om Husbanken? 

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, personnummer, adresser til søker om bostøtte, startlån og tilskudd  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Programmet ligger lagret hos Husbanken  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Web-basert program for registrering av søknader om bostøtte og mottak av 

e-søknader bostøtte. Web-basert program for mottak og behandling av e-

søknader startlån/tilskudd og rapportering av startlån/tilskudd. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Kartlegging av personer med rus/psykiske problemer 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Melhus kommune/KorRus  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Psykisk helse og Rus/Magni Lunde  

3. Databehandler 
KorRus Databehandleravtale 

fra 2015 – ny avtale 

2020 

4. Formålet med behandlingen? 
Gi kommunen beslutningsgrunnlag for innsats innenfor psykisk helse og 

rus 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Lov om folkehelsearbeid  

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Fødselsdato, initialer og kjønn 

Psykisk helsetilstand, rus, bolig, voldsutsatt eller kan utsette andre for vold 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Informasjonen krypteres lokalt i webløsning før den oversendes KorRus  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei!  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Usikkert, KorRus er dataeier.  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
I BrukerPlan kartlegges personer fra 16 år (i kartleggingsåret) som er 
registrert med kommunale helse/omsorg/barnevern/velferdstjenester, og 
som har hatt tjenester i løpet av de siste 12 måneder, og som fagpersonen 
vurderer til å ha et rusproblem og/eller et psykisk helseproblem. 
Problemet skal ha et omfang og karakter, som går alvorlig utover daglig 
funksjon og/eller relasjon til andre. 

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Teknisk informasjon om eiendom 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Norkart - Gisline/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Hele kommunen/Asbjørn Langen  

3. Databehandler 
Statens kartverk/ Melhus kommune Databehandleravtale 

Norkart 

4. Formålet med behandlingen? 
Holde eiendomskartet oppdatert med riktige hjemmelshavere til enhver tid. Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Matrikkelloven § 30. 

Matrikkelforskrifter kapittel 4, §§ 11 – 15. 

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn på eiere / festere (til alle, ca. 7200 eiendommene) i Melhus kommune  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei 

Vi kan kun oppgi navn på hjemmelshavere i forbindelse med eiers rådighet 

over eiendommen, f eks nabovarsling ved byggesak ol, 

 

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Programmet ligger på lokal server i intern sone. Dette programmet 

ajourføres av sentralt matrikkelsystem. 

 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Kontinuerlig ajourføring  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Matrikkelen er det landsomfattende registeret for eiendommer, adresser og 

bygninger, brukes i Melhus til kommunal saksbehandling. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Saksbehandling og arkiv (Arealforvaltning) 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Sikri – Sakarkiv/Melhus kommune 

Geomatikk - BraArkiv/Tor Riseth 

E-byggesak/Ove Mogård 

 

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Hele kommunen / IKT v/Arkivleder  

3. Databehandler 
Melhus kommune 

• E-byggesak (Mater opplysninger inn i Sak/arkiv) 

• Bra-arkiv (Tar kopi ut av Sakarkiv) 

 

4. Formålet med behandlingen? 
Saksbehandling av innbyggernes rettigheter og plikter Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Opplysninger om hvem som har sendt og mottar post fra kommunen.  

Saksbehandling av personalsaker for ansatte, elever i grunnskolen og barn 

i barnehage. 

Generell saksbehandling. 

Eiendomsinformasjon 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja, en del av personopplysningene er sensitive  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Personopplysningene lagres på Melhus rådhus i sentralt i serverrom på 

intern sone.  

 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Programmet er kommunes saksbehandlersystem for all saksbehandling i 

intern sone Post journalføres og arkiveres elektronisk, også personalsaker. 

Sensitive opplysninger om barn i skole og barnehage lagres i egne fysiske 

mapper på skole/barnehage. 

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Kameraovervåkning kommunale bygg 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
NOKAS/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig Melhus rådhus, hovedinngang/Kjell Langeland 

Buen/hovedinngang/Trond Erik Berg 

Treningsrom Melhus hallen /Rune Bjørgvik 
 

 

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Å sikre kommunens bygninger og dokumenter. Les mer  

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining Les mer  

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Ingen  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Video av personer som beveger seg i kantine/foaje på Melhus rådhus, 

hovedinngang ved Buen omsorgssenter og trimrom Melhushallen 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

På lokal Pc i den enkelte bygning som har kameraovervåking. Overføres 

ikke via eksterne media. 

 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
ROS  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
1 måned.  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Data registreres med kamera ved inngang, Data overføres til lokal Pc og 

slettes etter kort tid. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Adgangskontroll inngangsdører 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Melhus kommune (Applikasjonene levert av forskjellige leverandører)  

2. Funksjonsområde/ansvarlig Rådhuset/Kjell Langland 

Buen/Trond Erik Berg og Per Arne Kjelsberg 

Lundamo u/Jan Petter Løvset 

Gimse Ungdomsskole/Jan Bjørge Vinsnesbakk 

C-bygget(bassenget)/Jan Børge Vinsnesbakk 

Presttrøa barnehage/Eirik Nordang  

Lundamo skole og barnehage/Ole Anders Antonsen  

Eid skole og barnehage/Tommy Berg  

Hovin barnehage/Arne Ivar Kvamme  

Hølonda helsehus/Kjell Arne Damli 

Brekkåsen skole/Tor Arne Bjørnbeth 

Lensmannsgården/Stein Lerånn 

Melhus arbeidssenteret/Anders Oustad 
 

 

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Å sikre kommunens bygninger og dokumenter Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Ingen  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, dato, klokkeslett, tittel og hvilken dør som er passert  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Spørsmål Svar Merknader 

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

På lokal Pc i den enkelte bygning som har adgangskontroll.   

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Slettes ette maksimalt 90 dager.  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Data registreres med kortleser ved inngang,   

  



Behandling av søknader om kommunal bolig. 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Husbanken - Bokart/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Unni Kvarnløff  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Registreringsprogram for søknader om kommunal bolig. Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke  Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Registrerer navn, fødselsnummer, adresse og behov|.  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

På server i sikker sone. I kommunen i eget serverrom  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Opplysninger om klienter registreres ved omsorgssentrene, NAV, 

Flykningetjenesten, Bygg-eiendom og Familie og forebygging. 

Programmet brukes til kartlegging og gjennomføring av tiltak for 

vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Utleie av kommunale boliger 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Melhus kommune/FDV-bygg  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Bygg/eiendom  

3. Databehandler 
NGC  (New Generation Communication) Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Registrering og fakturering av leietakere og husleiekontrakter i kommunal 

bolig 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke gitt i søknad om kommunal bolig Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Ingen  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, adresse, personnummer, telefonnummer og e-post.  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Personopplysningene lagres på server hos NGC, jf. databehandleravtale. 

Opplysningene overføres ved pålogging på egen Webside med brukernavn 

og passord. 

 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Ingen tidsfrist. Lagring er nødvendig for arkivering for statistiske formål.  
Virksomheten har lagringsplikt etter lov (for eksempel bokføringsplikt). 
 

 

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Opplysninger om leietakere som leier kommunal bolig av Melhus 

kommune. (jfr. husleiekontrakt) Programmet benyttes kun av avd. Bygg og 

eiendom og opplysninger laster over i Agresso (økonomisystem). 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Saksbehandling helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
HSPro-Visma/Melhus kommune 

Sysvak-underHSPro- Visma 

 

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
/Mona Parow  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Journalføring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Melde inn alle vaksiner som er satt til nasjonalt vaksinasjonsregister. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) § 3-2 

Helsepersonelloven § 39. Plikt til å føre journal 

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §7 

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt 

vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) – hele forskriften 

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, personnummer, adresse. Notat fra alle helsekontroller og samtaler.  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Lagres på sikker sone i eget serverrom på Melhus rådhus.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Alle ansatte i helsesøstertjenesten journalfører i programmet.  

 

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Saksbehandling av barnevernssaker 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Famila - Visma/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Brukere av barnevernstjenesten i Melhus kommune/Ragnhild Høyem  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Saksbehandling og dokumentasjon av barnevernssaker og rapportering til 

SSB. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Barnevernsloven § 2-1  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Brukere av barnevernstjenesten: Navn, personnummer, foreldreansvar, 

sakvurderinger og vedtak. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Personopplysningene lagres i sikker sone på egen server i sikret serverrom 

på Melhus rådhus. 

 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Brukes som et fullverdig saksbehandlings- og rapporteringsverktøy av 

ansatte i barnevernstjenesten. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Klientsaksbehandling PPT 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Vitec-HK- data   

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Klientprogram/fagsystem for PP-tjenesten/Elisabeth Myhre Johansen  

3. Databehandler 
Melhus kommune- lokal server   

4. Formålet med behandlingen? 
Saksbehandling journalføring og sakkyndig vurdering. Dokumentasjon av 

systemarbeid. Dokumentasjon av logopedbehandling. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Opplæringslovens § 5.3, Barnehagelovens kap V, 19a og h.  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Klienter, navn, adresse, fødselsdato og medisinske opplysninger  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Lagret på sikker sone i Melhus kommune,   

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Fagsystemet blir brukt i forbindelse med alle henvisninger av barn/ungdom 

og voksne til PPT.  Det blir også brukt i fht systemarbeid og prosjekter på 

skoler og barnehager. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Dysleksikartlegging 

1. System/dataeier 
Logometrica - LOGOS  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Elever som er til utredning i forbindelse med utarbeiding av sakkyndig 

vurdering/Elisabeth Myhre Johansen 

 

3. Databehandler 
Melhus kommune- lokal server   

4. Formålet med behandlingen? 
Utredning med hensyn til om barn, unge og voksne har dysleksi Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 

offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Opplæringsloven §5-3  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Elever. Navn, alder, skole og testleder  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

I kommunen, på bærbar PC tilhørende PP-tjenesten. (Overføres til sikker 

sone med det første) 

 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Programmet brukes til kartlegging av dysleksi hos barn og unge som blir 

henvist PP-tjenesten. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/


Generell evne- og modenhetskartlegging 

1. System/dataeier 
Q interactive - Pearsons Assessment  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Klienter henvist PPT for utredning/Agnethe Ilstad Randen, Trine 

Halvorsen, Marit Arnes og Elisabeth Myhre Johansen 

 

3. Databehandler 
Pearsons assessment- lagres i sky i Canada Databehandleravtale? 

4. Formålet med behandlingen? 
Generell evneutredning,  Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 

offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Opplæringsloven §5-3 og Barnehageloven kap. V, §19 a og h. Utredning i 

forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering 

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Klienter henvist PPT for utredning. Navn, alder, skole og testleder  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Pearsons assessment- lagres i sky i Canada  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Programmet brukes til kartlegging av evner hos barn og unge som blir 

henvist PP-tjenesten. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Kartleggingsskjema for språk og sosial interaksjon 

1. System/dataeier 
CCC2 - Pearsons Assessment/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Klienter henvist PPT for utredning/Samtlige ansatte i PPT  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Språkkartlegging, Kartlegging med CCC2 Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 

offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Opplæringsloven §5-3 og Barnehageloven kap. V, §19 a og h. Utredning i 

forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering 

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Initialer og testleder   

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Lagret på sikker sone i Melhus kommune,  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Programmet brukes til utskåring av språkkartlegging av barn og unge i 

forbindelse med utredning i PP- tjenesten 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Kartleggingsskjema for autismespekter og utviklingsforstyrrelse 

1. System/dataeier 
ASRS (Autism Spectrum Rating Scale) - Multi- health Systems  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Klienter henvist PPT for utredning/Samtlige ansatte i PPT  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Kartlegging av klienter med hensyn til autisme Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 

offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Opplæringsloven §5-3 og Barnehageloven kap V, §19 a og h. Utredning i 

forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering 

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Initialer, alder og testleder   

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Lagres på bærbar PC i PP-tjenesten  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Programmet brukes til utskåring av kartlegging i forbindelse med 

Autismespekter og utviklingsforstyrrelser 

 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Saksbehandling flyktninger 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Vima Flykning/Melhus kommune   

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Flyktningmottak v/Marius Barstrand Hanssen  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Dataprogram som benyttes overfor Flyktninger som bosettes i kommune 

for å registrere og journalføre hendelser, vedtak og samtaler. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Lov om introduksjonsprogram  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Registrer vedtak og følger opp individuelle planer. Navn, adresse og 

personnummer 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

På server i sikker sone.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Journalføring av hele prosessen rundt hver enkelt deltaker som er i 

Introduksjonsprogram. Informasjon om bosetting, økonomi, kartlegging av 

kvalifisering og helsesituasjon. Inneholder også beskrivelse av alle 

relevante tiltak for Introduksjonsprogrammet og evt. sosiale/økonomiske 

tiltak. Fagprogrammet anvendes kontinuerlig som dokumentasjon på at 

kommunen følger Lov om Introduksjonsordning. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Personaladministrasjon 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Visma/Melhus kommune 

 

 

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Enterprise HRM - Lønnsbehandling/Berit Sundsby 

Enterprise Ressursstyring – Turnusbehandling/Kirsten Øyas Berg 

 

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Beregning og utbetaling av lønn. Planlegging av turnus, 

fraværsrapportering og vikarinnleie. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å oppfylle en avtale Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn på ansatte i Melhus kommune med fødselsnummer til bruk for 
lønnsbehandling og registrering av fravær og vikarinnleie. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Personopplysningene lagres i intern sone på server i Melhus rådhus  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Lagring og beregning av lønns- og personalopplysninger.   

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Dokumentasjon av pasientopplysninger 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Visma Profil/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Helse og velferd, /May Britt Vikan  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Sikre at brukerne får rett behandling og oppfølging. Sørger for at 

helsepersonell ivaretar dokumentasjonsplikten. Sikre lovpålagte rettigheter 

for bruker. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Lov om helsepersonell § 39. 

Pasientrettighetsloven, helseregisterloven, personopplysningsloven. 

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Personopplysninger om den enkelte tjenestemottaker /pasient i helse- og 

omsorg som: tildelte tjenester, diagnoser, medisiner, Iplos-registreringer 

m.m. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Personopplysningene lagre i på server i sikker sone på Melhus rådhus.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Programmet brukes til å føre pasientjournaler innen helsesektoren samt 

saksbehandling. Det brukes til å motta elektroniske meldinger mellom lege 

og kommune, mellom sykehus og kommune. Det brukes til daglig 

journalføring. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Pasientjournal Korsvegen legekontor 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier CGM/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig Korsvegen legekontor/Renete Gåsbakk Eid  

3. Databehandler/ CGM Allmenn/Win Med 3 (medisinjournaler) 

Telenor Ucom (serviceavtale, drift server) 

Norsk Helsenett (kommunikasjonsnett mellom helsetjenester) 

Melin medical (betalingsløsning for legetjenester) 

Dba – EQS 

 

Dba – EQS 

Dba - EQS 

4. Formålet med behandlingen? Registrering/ journalføring i forbindelse med pasientbehandling ved 

Korsvegen legekontor 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Helsepersonelloven § 39  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Medisinske pasientopplysninger, navn, fødselsnummer og adresse  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Personopplysningene lagres på egen server i låst serverrom på Hølonda 

helsehus. Server levert av Telenor Ucom.  

Avvik meldes på applikasjonen Trinnvis.  

 

10. Personvernkonsekvensvurdering /ROS Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 10 år etter pasient er død/Arkivloven.  

12. Kort om hvordan programmet brukes Elektronisk pasientjournalsystem ved Korsvegen legekontor.  

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Smittesporing Korona 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Microsoft Excel/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Befolkningen i Melhus/Aslak Yarid Johansen  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Redusere spredning av Korona i befolkningen Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Smittevernloven  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Innbyggere i Melhus kommune. Navn, fødselsdato, telefon, e-post, adresse, 

nærkontakter, smitterisiko. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Lagres på sikker sone i eget serverrom på Melhus rådhus.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Helsesykepleiere registrerer smittede og dens nærkontakter i et exelark som 

lagres i sikker sone.  

 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Digitale trygghetsalarmer 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Neat Novo-Telenor AS/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad  

3. Databehandler 
Telenor AS Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Bidra til trygghet for den enkelte pasient ved enkel og sikker tilgang til 

helsepersonell. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke  Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

-  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn og adresse.  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei.  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

2-trinns pålogging med kode på telefon.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Det er gjennomført enkel ROS-vurdering.   

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Opplysningene slettes når tjenesten avsluttes (f.eks. ved død).  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Pasienter som har vedtak på trygghetsalarm, får tildelt en digital 

trygghetsalarm. Ved behov trykker pasienten på trygghetsalarmen og et 

anrop kobles opp til responssenteret «Værnes Respons». Her blir 

situasjonen avklart av helsepersonell eller videresender anropet til 

hjemmetjenesten i Melhus kommuner for videre avklaringer.  

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Elektronisk medisindispenser 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Medido/Pilly-Dignio AS/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad  

3. Databehandler 
Dignio AS Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Elektronisk utlevering av medisiner til hjemmeboende brukere. Les mer  

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke. Les mer  

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Brukere av hjemmebaserte tjenester. Navn og adresse, i tillegg til 

medisinliste for den enkelte pasient. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja.  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

2-trinns pålogging med kode på telefon.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Det er gjennomført ROS-analyse.  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Opplysningene slettes etter 1 år eller ved død.  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Medisindispenseren står plassert i den enkeltes hjem. Medisindispenseren 

er forhåndsprogrammert for når medisinen skal leveres. Det er 

hjemmetjenesten som utfører programmeringen.  

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Responssenter for behandling av alarmer fra digitale trygghetsalarmer  

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
NetNordic Omsorg/Stjørdal kommune/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad  

3. Databehandler 
Stjørdal kommune v/Værnes Respons Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Bidra til trygghet for den enkelte pasient ved enkel og sikker tilgang til 

helsepersonell.  

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å oppfylle en avtale.  Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

-  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Brukere av trygghetsalarmer. Navn og adresse, i tillegg til 

helseopplysninger. 

 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja.  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

2-trinns pålogging med kode på telefon.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Det er gjennomført en enkel ROS-vurdering.   

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven.  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Pasienter som har vedtak på trygghetsalarm får tildelt en digital 

trygghetsalarm. Ved behov trykker pasienten på trygghetsalarmen og et 

anrop kobles opp til responssenteret «Værnes Respons». Her blir 

situasjonen avklart av helsepersonell eller videresender anropet til 

hjemmetjenesten i Melhus kommuner for videre avklaringer. 

Helseopplysninger om pasienten hentes fra Profil. 

 

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Digitalt kommunikasjonsverktøy for eldre hjemmeboende 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
No Isolation-Komp/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad  

3. Databehandler 
No Isolation AS Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Digitalt tilsyn ved hjelp av videosamtaler og meldinger til hjemmeboende 

eldre. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Hjemmeboende eldre. Navn på pasient og ansatt.  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

2-trinns pålogging med kode på telefon.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei.  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Opplysninger om bruker slettes når helsetilstanden tilsier at pasienten ikke 

kan nyttiggjøre seg av teknologien. 

 

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Bruker får tildelt en Komp (liten tv-skjerm) for å kommunisere med 

helsepersonell og pårørende.  

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Koordinering av frivillig aktivitet i Melhus kommune 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Nyby AS/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Frivillige i Melhus kommune/Heidi Pallin Aaring  

3. Databehandler 
Nyby AS Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Koordinere frivillig aktivitet i Melhus kommune. Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke  Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Frivillige. Navn, e-post og telefonnummer.   

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

2-trinns pålogging med kode på telefon.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Det er gjennomført enkel ROS-vurdering. Som resultat av dette har 

Idrettsveien et større ansvar for å følge opp henvendelser i appen.  

 

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Brukere melder seg ut av Nyby gjennom applikasjonen.  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Brukere registrerer seg selv gjennom applikasjonen Nyby. 

 

Det legges ut forespørsler i Nyby med behov for f.eks praktisk hjelp 

(snømåking), følge til lege og sosial kontakt (kopp kaffe, tur osv.) legges 

inn som en forespørsel i appen Nyby.  

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Saksbehandling generelt 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Visma-EDB-sak arkiv  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Hele kommune/Arkivleder  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Saksbehandling og arkivering av dokumenter/henvendelser med eksterne 

interessenter 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Arkivloven 

Offentleglova 

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Opplysninger om hvem som har sendt og mottar post fra kommunen.  

Navn, adresse. E-post. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Ja, en del av personopplysningene er sensitive  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

I kommunen, i intern sone  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Programmet er kommunes saksbehandlersystem og all saksbehandling i 

intern sone foretas i dette systemet. Post journalføres og arkiveres 

elektronisk, også personalsaker. Sensitive personopplysninger om barn 

oppbevares i skolens-/barnehagens papirmapper.  

 

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Kommunens hjemmeside (internett) 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Custom Publich – CustomPublich CMS  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Hele kommune/Richard Ølmheim Høiem  

3. Databehandler 
CustomPublich CMS Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Informasjon til innbyggerne på web/internett Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å ivareta legitime interesse - interesseavveining Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Arkivloven 

Offentleglova 

 

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, telefonnummer, e-postadresse på ansatte i Melhus kommune. 

 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Personopplysningene lagres CustomPublish.jf. databehandleravtale  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Senest innen 3 måneder.  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
I hovedsak oppslag knyttet til telefonnummer, arbeidssted og e-postadresser 

til ansatte i Melhus kommune. 

 

 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Sentralbordsystem 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Trio/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Sentralbord Rådhuset/Buen/ Nils Johan Staverløkk  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Formålet med behandlingen er å motta anrop inn til organisasjonen, gjøre 

oppslag i navn og nummer blant ansatte og sette over telefoner. Det er også 

mulig å sjekke/redigere fravær for ansatte tilknyttet et Trioregistrert 

nummer. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveiing Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, internt telefonnummer, mobilnummer og tittel. Private mobilnummer 

blir ikke lagt i Trio med mindre ansatt har samtykket til dette. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

På egen server i Melhus rådhus som det tas backup av.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Månedlig  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Oppslag for sentralbord om fravær blant ansatte.  

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Registrering av henvendelser til IT-avdelingen 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Syscom (Pureservice)/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Internt i Melhus kommune/Erik Høistad  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Helpdesk system, som bidrar til at vi får oversikt og kategorisert alle 

henvendelser til IKT seksjonen, slik at alle registrerte henvendelser blir 

fulgt opp 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveiing Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, telefonnummer, e-postadresse for ansatte med tilgang til IT-systemer 

i Melhus kommune 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Program ligger lokalt i serverrom i Melhus kommune. Personopplysninger 

hendes fra Visma HRM. 

 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
10 år, jfr. regnskapsloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Registrerer alle henvendelser om innkjøp, feil m.m. til IKT-seksjonen.  

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Mobil kostnadskontroll 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Telenor fakturakontroll/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Alle ansatte jobbtelefon/ Nils Johan Staverløkk  

3. Databehandler 
Telenor Databehandleravtale 

mangler 

4. Formålet med behandlingen? 
Kostnadskontroll over mobiltelefoni, automatisk kostnadsfordeling og 

automatisk trekk fra lønn ved bruk av private tjenester. Ref. skatteetatens 

regler for privat bruk ved arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveiing Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, mobilnummer, e-post, ansatt ID, avdeling  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Data ligger lagret hos Telenor.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Sporadisk  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Analyse av bedriftens mobilabonnement og trafikkdata. Ansattes bruk av 

innholdstjenester kan skilles ut for trekk i lønn. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Utlån av bøker/media 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Bibliotekenes IT-senter  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Innbyggere i og utenfor Melhus kommune/ Anita Sæther og Kristin Lerli  

3. Databehandler 
Bibliotekenes IT-senter Mangler 

databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Administrasjon av utlån av bøker/media. Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke Les mer 

 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Lov om folkebibliotek  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Lånere registreres med navn, adresse, fødselsdato (kryptert fødselsnummer 

for de som får et nasjonalt lånekort), evt. telefonnummer og e-postadresse. 

Totalt 8448 lånere i registeret (inkl. skoler, barnehageavdelinger, andre 

bibliotek osv.) 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Programmet ligger på sentraldrift hos programleverandøren, Bibliotekenes 

IT-senter. 

 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Historikk på lån lagres i 14 dager etter innlevering (godkjent av 

datatilsynet). Hvis låneren ønsker det, kan historikk på tidligere lån lagres 

lenger. 

 

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Programmet brukes til utlån av bøker/media på biblioteket. Lån som 

personen har står registrert til det blir levert 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Administrasjonssystem Kulturskolen 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Speedadmin/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Kulturskolen i Melhus, Tonny Eliassen   

3. Databehandler 
Speedadmin Se databehandeleravt. 

4. Formålet med behandlingen? 
Kommunal kulturskoledrift, ivaretakelse av elever, service overfor elever 

og foresatte. Statistikk og forskning 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Opplæringsloven  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, adresse, fødselsdato, skolekrets, telefonnummer, e-mailadresse  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Programmet ligger hos leverandør Speedadmin  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Ikke planlagt sletting  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Brukes som elevkartotek, timeplanlegger, grunnlag for skolepengekjøring i 

Agresso, historisk oversikt, utsending av SMS-er, instrumentkartotek og 

elektronisk søknadsskjema 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Billettsalg kultur og kino 

 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Dialog exe A/S/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Innbyggere i og utenfor Melhus kommune/ Jan Erik Landrø  

3. Databehandler 
Dialog exe A/S Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Salg av billetter til kulturformål Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke  Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, telefonnummer og e-postadresse avhengig av hvilken informasjon 

brukeren gir. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Programmet ligger hos leverandør Dialog exe.  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Slettes etter 12 måneder.  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Salg av billetter over skranke og nettbasert.   

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Digital møteplass for ungdom 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Discord/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Ungdommer i Melhus kommune mellom 13-18 år/Jan Erik Landrø  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Legge til rette for en digital ungdomsklubb Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, alder og skole  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Opplysningen lages lokalt på internområdet til Ungdomstorget  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Dataene gjennomgås 1 gang hvert halvår og ikke aktive medlemmer slettes. 

Alle medlemmer blir slettet etter fylte 18 år 

 

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Digital møteplass for ungdom  

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Administrasjon av brukeropplysninger i skole og barnehage 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Vigilo/Melhus Kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Oppvekst – Marte Schrøder (fra 01.01.2020 John Henrik Hanssen)  

3. Databehandler 
Vigilo   

4. Formålet med behandlingen? 
Knytte brukeropplysninger sammen for å administrere oppvekstsektoren. 

Fakturering og kommunikasjon mellom skole og foresatt. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

§ 2-3 i Opplæringsloven  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, skole, leder, elev, adresse, klassetrinn, prøve, resultat, fremmøte, 

vurdering, sted, merknader, tiltak, epost, sivilstatus, rutiner, bildebruk, 

personnummer og ansettelse. 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Lagres hos leverandør  

10. Personverkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen – (Kommer 2020)  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven – data arkiveres -skolene har egne rutiner  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Programmet brukes som et skoleadministrativt system. Registrering av 

grupper. Nødvendig for å få andre systemer i drift. Fakturering SFO 

Fravær og karakterer tilknyttes riktige personer. Digital meldebok 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Oppfølging av resultater på kartleggingsprøver i oppvekst 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
 Conexus engage /Melhus Kommune   

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Oppvekst – John Henrik Hanssen  

3. Databehandler 
Conexus Databehandleravtale i EQS ny må 

innhentes 

4. Formålet med behandlingen? 
Registrere skolens og elevenes resultater fra 

kartleggingsverktøy  

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens 
interesse eller utøve offentlig myndighet som den 
behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

§ 2-3 i Opplæringsloven  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, gruppe, trinn, skole, resultat, kommune, leder, 

resultater 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Opplysningene lagres eksternt hos databehandler  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Lærer, skoleleder og kommunalsjef får en oversikt over 

testresultater i skolen. 

 

https://conexus.net/produkter/conexus-

engage/  

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/
https://conexus.net/produkter/conexus-engage/
https://conexus.net/produkter/conexus-engage/


System for gjennomføring av sentralt utarbeidet prøver og eksamen 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
PAS (prøveadministrasjonssystem)/Utdanningsdirektorartet  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Elever på 5., 8., 9. og 10. trinn i Melhus kommune /Nina Hoset  

3. Databehandler 
Utdanningsdirektoratet Databehandleravtale 

mangler 

4. Formålet med behandlingen? 
Internettbasert program som brukes til å planlegge, administrere og 

gjennomføre sentralt gitte prøver i grunnskolen og i videregående 

opplæring. PAS brukes også ved sensur og klagebehandling. 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Opplæringsloven  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, resultat, skole og klasse/ gruppe tilhørighet  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Data lagres på server hos Utdanningsdirektotratet  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Portal for gjennomføring av prøver, eksamen og kartlegging i skolene. 

Lesing av resultater på skole og kommunenivå. 

 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Digitale læremidler og kartleggingsverktøy i oppvekst 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Campus/Melhus kommune  

Kartleggeren/Melhus Kommune 

Feide/Melhus Kommune 

Creaza/Melhus Kommune 

 

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Oppvekst/se under  

3. Databehandler 
Uninett – Feide/John Henrik Hansen 
Inkrement as – Campus inkrement/Enkelte skole 
Creaza/Enkelte skole 
Fagbokforlaget – Kartleggeren/Enkelte skole 
 

Databehandler EQS 

 

 

 

Databehandler EQS 

 

4. Formålet med behandlingen? 
Sette riktig tilhørighet til ulike roller i oppvekst og knytte resultater 

sammen 

Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

§ 2-3 i Opplæringsloven  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Personalia – klasse –trinn – gruppe – Familie -foresatt-barn-elev-adresse-

morsmål-fravær-vurdering 

 

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Opplysningene lagres ekstern hos leverandør  

10. Personverkonsekvensvurdering/ROS 
Ros analyse på Vigilo  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmene brukes 
Pedagogisk program for matematikk, læreren knyttes mot en gruppe. 

Testverktøy. Opprette faglige oppfølgingsplaner for elevene. 

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Rekruttering av medarbeidere 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Talentech AS - Webcruiter  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Rekrutteringssystem/ Nina Johnsen  

3. Databehandler 
Talentech AS Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Rekruttering av ansatte til Melhus kommune Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å oppfylle en avtale Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, adresse, fødselsnummer, utdannelse og praksis   

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Programvaren ligger lagret hos databehandler og opplysningene lagres der 

inntil ansettelse er foretatt. 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
I henhold til arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Søkere registrerer opplysninger i rekrutteringsportalen i forbindelse med 

søknad på stilling i Melhus kommune. Melhus kommune tar utgangspunkt i 

oppgitte opplysninger i forbindelse med rekruttering av ansatte. 

Opplysninger om person som blir ansatt overføres til kommunens 

saksbehandlingssystem. Opplysninger om søkere som ikke blir ansatt slettes 

etter angitt tidspunkt.  

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Driftsproblemer kommunale veger 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Driftweb - Sweco  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Teknisk drift/Jonas Sæther  

3. Databehandler 
Sweco Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Rapportering av feil mangler på kommunalt veinett. Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Samtykke Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Ingen  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Allmennheten. Navn, e-post, og telefon  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Opplysningene registreres i en APP eller nettleser av eller for feilmelder og 

lagres hos Sweco 

 

 

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
5 år  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Ved oppstått feil eller mangler på veg registrerer feilmelder i APP eller 

nettleser. Videre saksbehandling skjer i kommunen og lagring hos Sweco. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Oversikt og drift av vann- og avløpsanlegg 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier 
Powel Gemini/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Teknisk infrastruktur – hele kommunen/Stian Bratlie  

3. Databehandler 
Powel Databehandleravtale 

4. Formålet med behandlingen? 
Registrere vann- og avløpsledninger, gebyrberegning,  Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Forurensningsforskriften  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Allmennheten. Navn, gårds og bruksnummer  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Personopplysningen lagres hos Powel, jf databehandleravtale  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivloven  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
Nye anlegg punsjes inn lokalt og brukes til planlegging og prosjektering, 

informasjon til beboere, varsel til beboere ved hendelser. 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Register for kommunale avgifter 

Spørsmål Svar Merknader 

13. System/dataeier 
Norkart AS - Komtek/ Melhus kommune  

14. Funksjonsområde/ansvarlig 
Hele kommunen, Teknisk drift v/ Tore Jensen  

15. Databehandler 
Melhus kommune  

16. Formålet med behandlingen? 
Register for komm. avgifter: eiendomsskatt, vannforbruk og privat 
avløpsanlegg. 

Les mer 

17. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

18. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Kommunal forskrift om vann-, avløp og septikkgebyrer.  

19. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, personnummer, adresser. Hentet fra Matrikkel. Personnummer på 

alle hjemmelshavere registreres. Vannforbruk for alle eiendommer med 

vannmåler registreres. 

 

20. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei  

21. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Opplysningene lagres på server i sentralt i serverrom på intern sone.  

22. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Nei  

23. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Arkivregler etter NOARK-standart og Arkivlov.  

24. Kort om hvordan programmet brukes 
Opplysninger oppdateres mot leverandør septiktømming, og synkroniseres 

mot Matrikkel 

 

  

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Faktura og regnskapsbehandling 

Spørsmål Svar Merknader 

1. System/dataeier-  
Unit 4 - Agresso/Melhus kommune  

2. Funksjonsområde/ansvarlig 
Administrasjon i Melhus kommune/ Monica Bjørnbeth  

3. Databehandler 
Melhus kommune  

4. Formålet med behandlingen? 
Fakturering av kommunale tjenester og føring av kommunens regnskap. Les mer 

5. Behandlingsgrunnlag 
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.  

Les mer 

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for 

behandling av personopplysningene?  

Kommuneloven  

7. Kategorier av registrerte og 

personopplysninger 

Navn, adresse, fødselsnummer, leverandørregister og bankkontonummer  

8. Er personopplysningene sensitive, 

(personopplysninger av særlige 

kategorier). 

Nei i hovedsak ikke, men det kan forekomme fakturaer som er 

anonymiserte 

 

9. Tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak 

Personopplysningene lagres i intern sone på i Melhus rådhus  

10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS 
Ingen  

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid 
Regnskapsloven, papirbilag makuleres etter 10 år  

12. Kort om hvordan programmet brukes 
For at innbyggerne skal kunne betale for kommunalt tjenestetilbud sendes 

det faktura via Agresso. Utbetaling av tilgodehavende sendes også via 

Agresso. 

 

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/fastsette-formal/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/


Behandlingasaktiviteter

Registering og oppfølging av sosialhjelpsmottakere

Søknad om bostøtte og startlån og tilskudd 

Kartlegging av personer med rus/psykiske problemer

Teknisk informasjon om eiendom

Saksbehandling og arkiv (Arealforvaltning)

Kameraovervåkning av kommunale bygg

Adgangskontroll innerdører

Behandling av søknader om kommunal bolig

Utleie av kommunale boliger

Saksbehandling helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Saksbehandling av barnevernsaker

Klientsaksbehandling PPT

Dysleksikartlegging

Generell evne- og modenhetskartlegging

Kkartleggingsskjema for språk og sosial interaksjon

Kartleggingsskjema for autismespekter og utviklingsforstyrrelse

Saksbehandling flyktninger

Dokumentasjon av pasientopplysninger

Pasientjournal Korsvegen legekontor

Smittesporing Korona

Digitale trygghetsalarmer

Elektroniske medisindispensere

Responssenter for behandling av digitale trygghetsalarmer

Digitalt kommunikasjonsverktøy for eldre hjemmeboende

Koordinering av frivillig aktivitet i Melhus kommune

Saksbehandling generelt

Kommunens hjemmeside (internett)

Sentralbordsystem

Registrering av henvendelser til IT-avdelingen

Mobil kostnadskontroll

Utlån av bøker/media

Administrasjonssystem Kulturskolen

Billettsalg kultur og kino

Digital møteplass for ungdom

Administrasjon av brukeropplysninger i skole og barnehage

Oppfølging av resultater og kartleggingsprøver i oppvekst

System for gjennomføring av sentralt utarbeidet prøver og eksamen

Digitale læremidler og kartleggingsverktøy oppvekst



Rekruttering

Driftsproblemer kommunale veger

Oversikt og drift av vann- og avløpsanlegg

Register for kommunale avgifter

Faktura og regnskapsbehandling

Personaladministrasjon



Applikasjon Sektor/Enhet

Socio Arbeid, psykisk helse og rus

Ekstranett (Husbanken) Arbeid, psykisk helse og rus

KorRus Arbeid, psykisk helse og rus

GisLine Arealforvaltning

Sikri/E-byggesak/Geomatikk-BRAarkiv Arealforvaltning

NOKAS Bygg og eiendom

Bygg og eiendom

Bokart Bygg og eiendom

FDV-bygg Bygg og eiendom

HSPro Fammilie, forebygging og mestring

Familia Fammilie, forebygging og mestring

HK-data Fammilie, forebygging og mestring

LOGOS Fammilie, forebygging og mestring

Q interactive Fammilie, forebygging og mestring

CCC2 Fammilie, forebygging og mestring

ASRS Fammilie, forebygging og mestring

Visma Flyktning Flyktningetjenesten og voksenopplæring

Visma Profil Helse og velferd

CGM allmenn/WinMed/Telenor Ucom/Norsk helsenett/Melin MedicalHelse og velferd

Microsoft Exel Helse og velferd

Neat Novo- Telenor AS Hjemmetjenesten

Medido/Pilly -Dignio AS Hjemmetjenesten

Net Nordic Omsorg/Stjørdal kommune Hjemmetjenesten

Komp - No Isolation Hjemmetjenesten

Nyby AS IT og digital smhandling

EDB Sak og arkiv IT og digital smhandling

Custom public IT og digital smhandling

Trio IT og digital smhandling

PureService IT og digital smhandling

Telenor total fakturakontroll IT og digital smhandling

Bibliotekenes IT-senter Kultur og fritid

SpeedAdmin Kultur og fritid

Dialog e Kultur og fritid

Dicord Kultur og fritid

Vigilo Oppvekst og kultur

Conexus engage Oppvekst og kultur

PAS Oppvekst og kultur

Creaza/Kartellegern/Campus/Feide Oppvekst og kultur



Webcruiter Personal og organisasjon

Sweco Teknisk drift

Powel Teknisk drift

KomTek Teknisk drift

Agresso Økonomi og lønn

Visma Enterprise HRM/ressursstyring Økonomi og lønn



Superbruker/programannsvarlig

Ann-Christin Fredriksen

Aud Gjersvold

Magni Lunde

Asbjørn Langen

Ove Mogård

Runar Lian

Runar Lian

Unni Kvarnløff

Tor Ingar Bigset

Mona Parow

Ragnhild Høyem

Elisabeth Myhre Johansen

Elisabeth Myhre Johansen

Elisabeth Myhre Johansen,Agnethe Ilstad Randen, Trine 

Halvorsen, Marit Arnes

Alle på PPT

Alle på PPT

Marius Barstrand Hanssen

May Britt Vikan

Renete Gåsbakk Eid

Aslak Yarid Johansen

Bente Hustad

Bente Hustad

Bente Hustad

Bente Hustad

Heidi Pallin Aaring

Liv Marit Hovdal

Richard Høiem Ølmheim

Nils Johan Staverløkk

Erik Høistad

Geir Wormdal / Nils Johan Staverløkk

Anita Sæther/Kristin Lerli

Tonny Eliasen

Jan Erik Landrø

Torill Marie Sitter

Monika Tøndel Sneen/Beate Bjerkenås Johansen

John Henrik Hansen/Monica Tøndel Sneen

John Henrik Hansen

Enkelte skole



Nina Johnsen

Jonas Sæther

Stian Bratlie

Tore Jensen

Monica Gustad Bjørnbeth

Berit Sundsby/Kirsten Øyås Berg



Behandlingsgrunnlag 

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining

Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining

Samtykke

Samtykke

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Samtykke

Samtykke

Nødvendig for å oppfylle en avtale

Samtykke

Samtykke

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining

Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining

Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining

Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining

Samtykke

Samtykke

Samtykke

Samtykke

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
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Kriterier for Konsekvens 

 Områder Ingen(1) Liten (2) Merkbar (3) Stor (4) Kritisk (5) 

Liv og helse Ingen personskader, verken 
fysisk eller psykisk. 

Mindre forbigående 
personskade/slitenhet/engst
elighet/sykdom. 

Et fåtall alvorlige 
personskader, psykisk 
ubehag, eventuelt mange 
mindre personskader. 

Sykemelding, varige 
men/invaliditet/uførhet. 
Flere enkelttilfeller av 
alvorlig skadde/syke. 

Død 

Konfidensialitet Fare for utilsiktet lekkasje av 
sensitive 
personopplysninger, 
oppdaget og stoppet. 

Utilsiktet spredning av 
sensitive person- 
opplysninger, internt i 
organisasjonen 

Sensitive person- 
opplysninger på avveie. 
Konsekvensene for 
enkeltindividet er uklare. 

Sensitive personopplysninger 
har gått tapt og det er 
åpenbar fare for misbruk. 
Kan føre til tap av anseelse, 
livskvalitet og omdømme for 
enkeltindividet. 

Sensitive person- 
opplysninger ligger åpent. 
Melhus Kommune har ikke 
mulighet  til å stoppe 
misbruk. Kan føre til 
vesentlig og uopprettelig tap 
av anseelse, livskvalitet og 
omdømme for 
enkeltindividet. 

Integritet Mindre og utilsiktet endring 
av informasjon som ikke er 
ødeleggende i forhold til 
integritet 

Utilsiktet endring av 
informasjon, som kan 
påvirke integritet og 
pålitelighet 

Uautorisert og utilsiktet 
endring av informasjon som 
gjør den upålitelig 

Uautorisert og tilsiktet 
endring av informasjon som 
gjør informasjonen upålitelig 

Uautorisert og tilsiktet 
endring av informasjon som i 
vesentlig grad gjør den 
upålitelig 

Tilgjengelighet Midlertidig nedsatt 
tilgjengelighet på 
informasjon, ikke kritisk, 
grunnet tekniske forhold. 

Manglende tilgang på 
informasjon som kan 
forårsake interne 
driftsproblemer, men som i 
utgangs- punktet ikke er 
avgjørende for evnen til å 
løse samfunnsoppdraget. 

Manglende tilgang på 
informasjon som kan være 
av betydning for å løse 
samfunnsoppdraget. Data lar 
seg frembringe med 
vesentlig ressursbruk. 

Manglende tilgang på 
informasjon av vesentlig 
betydning, driftskritisk for 
organisasjonen, og gir 
nedsatt evne til å løse 
samfunns- oppdraget. 

Varig mangel på informasjon 
av vesentlig og avgjørende 
betydning for 
organisasjonen, og for evnen 
til å løse samfunns- 
oppdraget. Informasjon er 
tapt, og lar seg ikke 
fremskaffe. 

Omdømme Ingen negativ omtale i 
pressen. 

Lokal og regional presse 
skriver negativt om 
kommunens håndtering av 
hendelsen. 

Lokal, regional og nasjonal 
presse skriver negativt om  
kommunens håndtering av 
hendelsen i flere dager. 

Nasjonale og internasjonale 
medier skriver negativt om 
kommunens håndtering i 
mer enn 7 dager. 

Medier og myndigheter 
uttaler seg kritisk om 
kommunens håndtering. Det 
letes etter 
syndebukk/ansvarlige og 
søksmål fra foreldre varsles 
gjennom media. 

• Konfidensialitet (at informasjonen sikres mot uvedkommende innsyn, herunder utilsiktet utlevering) 

• Integritet (at informasjonen er korrekt og ikke forfalsket eller ødelagt eller feilaktig) 

• Tilgjengelighet (for rett person, til rett tid, i rett form og på rett sted) 



       
Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 28.05.2020 24/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/201 - 10 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til 

neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  og de innspill som er 
kommet frem i møtet. 

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: 
− Xxxxxxx 
− Xxxxxxx 

 
Vedlegg 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet 
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.  
 
Kontrollutvalget gjorde et vedtak om bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger på sitt 
møte 13.02.2020 (sak 6/20). Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og 
vesentlighetsvurderinger for Melhus kommune. 

2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene 
skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 27.03.2020 

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å 
gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 

 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger følger med som vedlegg til saken. 
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. I tillegg til revisor sine vurderinger er sentrale aktører i kommunen 
invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til 
utarbeidelse av planen. 
 
De sentrale aktørene er invitert inn gruppevis og har fått revisjonens risiko- og 
vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet.  
 
Følgende tidsplan er lagt: 
11:00-11:45 Rådmann med kommunalsjefer 
11:45-12:30 Ordfører, varaordfører, ledere hovedutvalg m.fl 
 
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er invitert til å gi skriftlig innspill til kontrollutvalget. 
 
De inviterte er bedt om å forberede seg på følgende: 
1. På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

a) når politisk vedtatte målsettinger 
b) oppfyller lovkrav 
c) driver effektivt 

2. På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for 



forvaltningsrevisjon? 
 
Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere skal utvalget komme fram til 
hvor det ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse skal vektes i 
forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering.  
På bakgrunn av dette må kontrollutvalget peke på områder/temaer de finner aktuelle å ta inn 
i planen. 
 
Det er lagt opp til at forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 behandles på 
kontrollutvalgets møte 10. september 2020, planen oversendes deretter til kommunestyret  
som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for den kommende 
perioden. 
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OPPSUMMERING 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og 

vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Rød, gul og grønn fargekode indikerer om revisors samlede vurdering av 

risiko er henholdsvis høyt, middels eller lavt. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, 

tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en 

oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Melhus kommune innenfor 

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og 

vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene senere i rapporten.  

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Nærværsarbeid Barnevern Digitalisering 

Grunnskole Barnehage  

Sosialhjelp Byggesak og plan  

Hjemmetjenester Funksjonshemmede/PU  

Rekruttering PLO 
Offentlige anskaffelser 

 

Psykisk helse og rus Vann- og avløpstjenesten  

 Eiendomsforvaltning  

 Investeringsprosjekt  

 

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors 

vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll over sine eierinteresser. 

Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen 

har eierinteresser i. 
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Tabell 2. Oppsummering av risikovurdering eierskap 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko  

 Eierstyring og utøvelse ReMidt IKS 

 Gauldal Brann og Redning IKS  

 Melhus utviklingsarena AS  

 

 



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering - 6 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Oppsummering ....................................................................................................................... 4 

1 INNLEDNING .................................................................................................................. 8 

2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER .................................. 9 

2.1 Demografiske endringer ......................................................................................... 9 

2.2 Klima, energi og beredskap .................................................................................... 9 

2.3 Kommunestruktur ................................................................................................. 10 

2.4 Regelverksendringer ............................................................................................ 11 

2.5 Økonomi og kontroll .............................................................................................. 11 

2.6 Digitalisering ......................................................................................................... 11 

3 Melhus KOMMUNE ....................................................................................................... 12 

3.1 Utviklingstrekk i Melhus ........................................................................................ 12 

3.2 Tidligere revisjoner og tilsyn ................................................................................. 13 

3.3 Kommuneorganisasjonen ..................................................................................... 14 

4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING ............................................................... 15 

4.1 Kommuneorganisasjonen ..................................................................................... 15 

4.1.1 Økonomi .......................................................................................................... 15 

4.1.2 Organisering .................................................................................................... 17 

4.2 Tjenesteområdene................................................................................................ 20 

4.2.1 Oppvekst ......................................................................................................... 20 

4.2.2 Sosialhjelp og bolig .......................................................................................... 24 

4.2.3 Helse- og omsorgstjenester ............................................................................. 25 

4.2.4 Teknisk drift ..................................................................................................... 28 

5 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR EIERINTERESSER ........................................ 34 

Vedlegg 1 ............................................................................................................................. 36 

Metode............................................................................................................................. 36 

Kommunale dokumenter ............................................................................................. 36 

Intervju i kommunen .................................................................................................... 36 

Statistikk ...................................................................................................................... 36 

Vurderinger ...................................................................................................................... 36 

Vurdering av risiko- og vesentlighet ............................................................................. 36 

Vurdering av metoden ................................................................................................. 37 

 

Tabell 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene ................................................................. 4 

Tabell 2. Oppsummering av risikovurdering eierskap ......................................................... 5 

Tabell 3. Om kommunen ...................................................................................................12 

Tabell 4. Befolkningsendring fremover i Melhus kommune, Prognose SSB 

(MMMM) .............................................................................................................12 



Revisjon Midt-Norge SA 

Tabell 5. Nøkkeltall økonomisk situasjonen for drift i Melhus kommune 2017-2019 ..........16 

Tabell 6. Nøkkeltall offentlige anskaffelser ........................................................................17 

Tabell 7. Nøkkeltall oppvekst ............................................................................................20 

Tabell 8. Nøkkeltall barnevern ..........................................................................................22 

Tabell 9. Nøkkeltall økonomisk sosialhjelp ........................................................................24 

Tabell 10. Nøkkeltall helse og omsorg ................................................................................25 

Tabell 11. Kompetanse i helse og omsorg ..........................................................................26 

Tabell 12. Nøkkeltall psykiatri og psykisk helsevern ............................................................27 

Tabell 13. Nøkkeltall byggesak ...........................................................................................29 

Tabell 14. Nøkkeltall eiendomsforvaltning ...........................................................................30 

Tabell 15. Nøkkeltall vann og avløp ....................................................................................31 

Tabell 16. Nøkkeltall renovasjon .........................................................................................31 

Tabell 17. Melhus kommunes eierskap ...............................................................................34 

 

Figurer 

Figur 1. Organisasjonskart ..............................................................................................14 

 



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering - 8 

1 INNLEDNING 
Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og eventuelt 

kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som 

det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.  

Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre syste-

matiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger 

ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en 

gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller 

fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut 

hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  

Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som 

utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og 

forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring. 

På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny 

valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye 

vurderinger ved behov. 
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2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE 
RAMMEBETINGELSER 

2.1 Demografiske endringer 
Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for 

dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i 

Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske 

flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem 

mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil 

få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering, 

særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å 

øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre 

fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år 

eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil 

forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i 

større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn 

hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i 

befolkningens størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale 

planleggingen. Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens 

befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig 

tid.  

2.2 Klima, energi og beredskap 
Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer 

risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko, 

overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk 

skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras).  Overgangsrisiko 

dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer 

og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om 

muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger 

relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i 

sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og 

håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne 

påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting/næringsutvikling, skatteinntekter, verdi av 

eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og 

kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning 
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for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale 

planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn 

ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.   

2.3 Kommunestruktur 
I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være 

en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får 

til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en 

utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye 

kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og 

kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og 

anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller 

vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke 

er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner. 

Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være 

slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den 

nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg 

sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler 

som tilfaller kommunen.  

Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og 

flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.1 Uavhengig av kommunereformen har 

det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter 

seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med 

begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper.  

Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og 

ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til 

å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av 

befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke 

sammenslås med andre, nye oppgaver og økte krav gjennom for eksempel 

bemanningsnormer og lignende.2 

 

1 KS, ‘Status Kommune 2019’, 2019 <https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-

styring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>. 

2 Hentet fra https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf (skriv ordentlig kildeføring hvis vi skal bruke dette) 

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf


Revisjon Midt-Norge SA 

Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte 

gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale 

selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for 

kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen. 

2.4 Regelverksendringer 
En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye 

forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to 

sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke 

fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst 

og helse og omsorg. 

2.5 Økonomi og kontroll 
Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med 

blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for 

kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.  

Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er 

egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen 

oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog, 

som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye 

løsninger og drifte dem.  

Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant annet fordi regelverket 

oppleves som komplisert og vanskelig. 

2.6 Digitalisering 
Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger 

en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter 

eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og 

endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at 

teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av 

sensitive personopplysninger. 
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3 MELHUS KOMMUNE 

3.1 Utviklingstrekk i Melhus 

Tabell 3. Om kommunen 

Nøkkeltall  
Kommune  

KOSTRA- 
gruppe 7 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Innbyggere (antall) 16424 16562 16733 396325 4674089 

Fødte per 1000 innbyggere  11.6 10.1 10.9 13.1 9.7 

Døde per 1000 innbyggere  6.8 6.5 7.3 9.3 7.9 

Netto innflytting (antall) 129 80 110 3542 18435 

Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 9.1 9.3 9.0 14.8 10.6 

Andel enslige innbyggere 80 år og over 
(prosent) 60.4 59.9 58.4 80.6 61.5 

Andel enslige forsørgere med stønad fra 
folketrygden (prosent) 0.8 0.9 .. 0.0 0.0 

Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent) 10.0 10.4 .. 0.0 0.0 

Registrerte arbeidsledige i prosent av 
befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) 1.3 1.2 1.2 1.8 1.4 

Andel innvandrerbefolkning (prosent) 8.4 8.7 9.3 20.5 15.9 

 

Tabellen viser at antall innbyggere har økt med 309 innbyggere siste tre år og er på 16773 

innbyggere ved utgangen av 2019. De øvrige indikatorene i tabellen ligger ganske likt med 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. 

Tabellene i analysen sammenligner kommunen med KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo. 

Statistisk sentralbyrå har laget en kommunegruppering basert på tre ulike dimensjoner: 

folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. Melhus kommune 

er plassert i KOSTRA-gruppe 7.  

Tabell 4. Befolkningsendring fremover i Melhus kommune, Prognose SSB (MMMM) 

Melhus 2019 2025 Endring 

0-5 år 1205 1153 - 52 

6-15 år 2 215 2 266 51 

67 år eller 
eldre 2451 2834 383 

 

Befolkningsvekst og demografisk sammensetning danner grunnlaget for planlegging av 

framtidig tjenesteproduksjon og er samtidig en sentral del av inntektsgrunnlaget i form av skatt 

og rammetilskudd. Tall og prognoser fra SSB viser at antall barn i alderen 0-5 år reduseres 

med 52 fram mot 2025, barn i grunnskolealder økes med 51 i samme periode. I gruppen 67 år 

og eldre forventes en vekst på 383.  
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3.2 Tidligere revisjoner og tilsyn 
Melhus kommune har i perioden 2015-2019 hatt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

• Innbyggerkommunikasjon (2019) 

• Økonomi- og kostnadsstyring (2019) 

• Håndtering av habilitet i folkevalgte organ (2018) 

• Mobbing i grunnskolen (2017) 

• Skolehelsetjenesten (2017) 

• Buen sykehjem – medvirkning og etterlevelse av regelverket (2016) 

Forrige risiko og vesentlighetsanalyse i Melhus kommune vurderte følgende områder som 

risikofylte og vesentlige, ifølge plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020:  

• Samhandlingsreformen (ikke gjennomført) 

• Legetjenester i institusjon (ikke gjennomført) 

• Ulovlighetsoppfølging (ikke gjennomført) 

 
Tilsyn fra Fylkesmannen i Trøndelag:  

Kommunen skal ha et tilsyn knyttet til Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og 

NAV i Melhus kommune høsten 2019. 

Det er gjennomført tilsyn knyttet til: 

• Tilsyn med midlertidig botilbud i Melhus kommune – Helsetilsynet 2017 

• Tilsyn med arkivene i Melhus kommune – Arkivverket 2019 

• Beredskapsarbeidet i Melhus kommune - 2019 
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3.3 Kommuneorganisasjonen 
Melhus kommune ledes administrativt av rådmann Katrine Lereggen. Rådmannens strategiske 

ledergruppe består i tillegg av kommunalsjefene og stabslederne for personal og 

organisasjon, økonomi og lønn, samt IT og digital samhandling. 

Figur 1. Organisasjonskart 

 

Kilde: kommunens hjemmeside 
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales 

å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for 

at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer.  

4.1 Kommuneorganisasjonen 
Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for 

forvaltningsrevisjon innenfor sykefravær og nærværsarbeid er høy ut fra våre vurderinger, da 

dette medfører utgifter og bør ha fokus. Offentlige anskaffelser, har også en moderat risiko, da 

kommunen utfører betydelig innkjøp som skal utføres i samsvar med regelverket. Digitalisering 

i kommunen har generelle risikoer og har etter vår vurdering en lav risiko.  

4.1.1 Økonomi 

Økonomi i kommunen 

Nøkkeltall  
Melhus  

KOSTRA-
gruppe 7 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 1.6 2.0 2.6 1.0 1.2 

Årets mindre/merforbruk i 
driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 1.9 1.0 1.1 0.5 0.9 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent 
av brutto driftsinntekter (prosent) 29.9 29.1 29.8 17.5 19.1 

Netto renteeksponering i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 57.3 55.3 74.7 67.0 60.2 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser 
i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 126.6 123.9 120.5 110.9 102.6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 51673 52868 55276 54699 57297 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 11.2 12.8 14.3 11.4 10.4 

Brutto investeringsutgifter i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 9.5 7.3 8.1 16.6 16.2 

Egenfinansiering av investeringene i 
prosent av totale brutto investeringer 
(prosent) -1.9 19.3 -73.4 5.4 11.8 

*2019 tall er foreløpige tall 

Kommunen har et driftsresultat i perioden som ligger noe over anbefalt nivå på 1,75 %. 

Kommunen har en noe høyere gjeldsgrad, som ligger noe over sammenlignbare kommuner 

og landet for øvrig. Dette indikerer noe høyere kapitalutgifter fremover i tid. Egenkapitalen er 

lik (2018) andre kommuner, og sammens med driftsresultatet legger dette til rette for å ha et 

økonomisk handlingsrom fremover.  Kommunen har en egenfinansiering av investeringer som 

varierer sammenlignet med andre, og medfører behov for låneopptak og økte låneutgifter.  
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Tabell 5. Nøkkeltall økonomisk situasjonen for drift i Melhus kommune 2017-2019 

Nøkkeltall Regnskap 2019 Regnskap Regnskap  

2019 2018 2017 

Driftsinntekter 1 384 520 1 336 347 1 269 232 

Driftsutgifter 1 378 121 1 322 575 1 259 821 

Brutto driftsresultat 6 399 13 772 9 411 

Netto driftsresultat etter finans og 
avskrivninger 

34 961 21 566 17 930 

Bruk av avsetninger på fond 28 785 49 472 52 726 

Sum avsetninger til fond 47 858 62 344 46 232 

Mer/mindreforbruk 15 888 8 694 24 425 

 

Kommunen har hatt en befolkningsvekst og prognoser viser en økning fremover i tid, noe som 

er med å sikre inntektsgrunnlaget til kommunen. Årsregnskapet viser til god budsjettdisiplin i 

kommunen. Økonomiforvaltningen planlegges og følges opp gjennom økonomi- og 

handlingsplan samt påfølgende tertialrapporter. Det legges fram tertialrapporter til 

kommunestyret.  Siste tertialrapportering til politisk nivå viste et mindreforbruk i 2019. 

Tertialrapporten konkluderer med at budsjettdisiplin synes å være til stede og at kvaliteten i 

budsjettet er god. Avlagt regnskap 15 februar viser et mindreforbruk for 2019 på kr 15,9 mill., 

i tillegg til at det allerede er budsjettert med og avsatt kr 30,8 mill. til disposisjonsfond iht. 

budsjett.  

 

Melhus kommune har vedtatt økonomiske nøkkeltall, gjennomfører budsjettkontroller og 

rapporterer i tertialrapporter. Det ser ut til å være liten risiko knyttet til kommunens økonomiske 

internkontroll.  
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Offentlige anskaffelser  

Tabell 6. Nøkkeltall offentlige anskaffelser 

Nøkkeltall Melhus 

2016 2017 2018 2019 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

kommunal tjenesteproduksjon (kr 1000) 

150 986 163 162 174 744 168 538 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 

tjenesteproduksjon (kr 1000) 

87 073 95 277 100 893 108 130 

Utgifter i investeringsregnskapet (kr 1000) 169 254 122 363 98 538 111 929 

 

Kommunen har et høyt investeringsnivå fremover.  Kommunen benytter rammeavtaler 

gjennom fylkesavtalen til daglige driftskjøp. Innkjøp håndteres på mange nivå i organisasjonen 

og av mange ansatte. Det er etablert et innkjøpssamarbeid med Skaun kommune gjennom en 

felles innkjøpsstilling, og kommunens ansatte har tatt i bruk innkjøpsverktøyet Mercell til egne 

anskaffelser. Innen investeringer gjennomfører kommunen selv anskaffelsene. Kommunen 

skal gjennom flere større investeringsprosjekt fremover eks. Gimse skole, ny gangbru over E6, 

ny driftssentral. 

For å nå de nasjonale og overordnede målene er regelverket på ulike områder blitt endret for 

å ta hensyn til klima og miljø, sosiale rettigheter, lærlinger etc. (eksempelvis lov om offentlige 

anskaffelser). Dette regelverket er kommunene forpliktet til å overholde og oppfylle. 

Anskaffelser blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020. 

Aktuelle tema vil være: 

• Regeletterlevelse - offentlige anskaffelser 

4.1.2 Organisering  

Organisering 

Kommunen har nå fått på plass strategisk ledergruppe og etablering av arbeidsform internt og 

eksternt er viktig fremover. Personal og organisasjon har i 2018 overordnet hatt hovedfokus 

på implementering av arbeidsgiverstrategien, med spesiell vekt på de prioriterte 

innsatsområdene Etikk og samfunnsansvar, Rekruttere, utvikle og beholde kompetente 

medarbeidere, Partssamarbeid, Arbeidsmiljø og nærvær, Lederskap og medarbeiderskap, 

samt Digitalisering. I 2018 har kommunen også gjennomført 2. runde av 

medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. I den forbindelse hatt fokus på gjennomføring og 
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oppfølging av undersøkelsen, samt spesielt fokus på faktoren «Mestringsorientert ledelse». 

Samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene vurderes av begge partene 

som godt, og i 2018 har det også vært arbeidet med prosjektet «Medarbeiderdrevet 

innovasjon» - initiert av Fagforbundet - i samarbeid med Fagforbundet og SINTEF. I 2019 vil 

arbeidet i 2018 videreføres, samt at arbeidet med Kvalitet/Heltid/Deltid, implementering av KS- 

Læring, oppfølging av 10-faktor medarbeiderundersøkelse, lederutvikling og digitalisering vil 

være i særlig fokus. 

Arbeidet med Kvalitet/Heltid/Deltid, implementering av KS- Læring, oppfølging av 10-faktor 

medarbeiderundersøkelse, lederutvikling og digitalisering vil være i særlig fokus. Tiltak for 

Leder- og medarbeiderutvikling i økonomi- og handlingsplanen vil bli gjennomført høsten 2019 

med samling for ledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud (lokale HMS-utvalg). 

Sykefravær fra KS 

 

Nøkkeltall 

Melhus 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

2.kvartal 2017-

1. kvartal 2018 

4.kvartal 2018-

3. kvartal 2019 

4.kvartal 2018-

3. kvartal 2019 

Samlet sykefravær 9,85 9,44 10,87 9,83 

Legemeldt sykefravær 8,60 8,22 9,6 8,47 

Sykefravær undervisning 7,0 7,55 9,01 8,69 

Sykefravær barnehager 14,59 11,84 12,69 12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 11,07 11,79 12,33 11,01 

• Mangler tall for 4. kvartal 2017-3. kvartal 2018 hos KS. 

Vi ser at sykefraværet er ganske likt med kommuner samlet i landet. Sykefraværet medfører 

utgifter til kommunen. Melhus kommune er en IA-bedrift. Målsettingene i avtalen er blant annet 

å redusere sykefraværet. IA-aktivitetsplanen for kommunen følges opp av en partssammensatt 

IA-gruppe, som rapporterer til det sentrale arbeidsmiljøutvalget.  

En artikkel i Trønderbladet høsten 2019 viser til at det er høyt sykefravær blant ansatte i 

kommunen og flere avdelinger har sykefravær på over 20 %, som følges opp av 

administrasjonen, ifølge artikkelen.  

 

Aktuelle tema vil være: 

• Oppfølging av nærværsarbeidet i kommunen.  
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Etikk og varsling 

Etikk har hatt et hovedfokus i kommunen, ifølge kommunens årsmelding og gjennomførte 

intervju. Kommunen er pålagt å gi en redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som 

planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i kommunen. Melhus kommunestyre 

vedtok i 2010 etiske retningslinjer for Melhus kommune. De etiske retningslinjene ble revidert 

i kommunestyrets møte, den 18. Juni 2019. Ansatte er informert om etiske retningslinjer og 

prosedyrer for varsling gjennom intranett. Dette er tema i ledermøter, verneombudssamlinger 

og møter med tillitsvalgte, samt at enhetene årlig har en fast gjennomgang av dette, ifølge de 

som er intervjuet. 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

informasjonsavdelingen er involvert i store og små prosjekter i hele organisasjonen, og jobber 

typisk med oppgaver knyttet til kommunikasjons- og samhandlingsløsninger, digitalisering, drift 

og publisering på ulike plattformer, samt øvrige utviklingsoppgaver.  

Med bakgrunn i stadig økende krav til effektiv og god tjenesteleveranse til innbyggerne, må IT-

løsninger i sterkere grad støtte oppunder den digitale utviklingen i samfunnet. For å møte den 

teknologiske utviklingen på en god måte, ble det vedtatt et formalisert IT-samarbeid mellom 

Melhus kommune og Skaun kommune. 

Aktuelle tema vil være: 

• Digitalisering og oppfølging av vedtatte målsettinger 

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser  

Klimaendringer vil kunne få store konsekvenser for samfunnsviktige funksjoner og kritisk 

infrastruktur som kraftforsyning, tele/data, veg og vannforsyning i årene fremover. Risiko- og 

sårbarhetsvurderinger skal være en del av all planlegging og drift i alle enheter i 

alle fagområder. Alle tjenestesteder skal ha gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) i 2018.  

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte ett tilsyn med kommunal beredskapsplikt og 

helsemessig og sosial beredskap i Melhus kommune, mars 2019. Ingen avvik eller merknader 

ble funnet for kommunal beredskap, helsemessig og sosial beredskap. 

 

Stortinget vedtok i juni 2015 Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015), der det 

ble besluttet at brann- og redningsvesenets nødmeldetjeneste skal samlokaliseres med 

politiets operasjonssentraler i de nye politidistriktene.  
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4.2 Tjenesteområdene 

4.2.1 Oppvekst 

Våre risikovurderingen innenfor oppvekst er oppsummert her og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene. 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til oppvekst tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon er høyt innenfor grunnskole, da det behov for å se på tidlig innsats og 

kompetanse for å sikre en god kvalitet i undervisningen. Innen Barnehager vurderer vi risikoen 

for middels. Det er noen utfordringer med å ivareta ny pedagognorm, noe som er viktig for å 

sikre god kvalitet på tjenesten. Kommunens barnevernstjeneste har generell risiko knyttet til 

at konsekvensene er alvorlige ved svakheter eller mangler i tjenestene innenfor barns 

oppvekstsvilkår. Barnevernstjenesten har videre en ny organisering og samarbeid med Skaun 

kommune. Vi setter denne risikoen til moderat i våre vurderinger. Skaun kommune har 

igangsatt en forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten, noe som kan gi relevant informasjon 

til Melhus kommune. 

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for våre 

vurderinger. 

Grunnskole 

Tabell 7. Nøkkeltall oppvekst 

Nøkkeltall Melhus KOSTRA -

gruppe 7 

Landet 

uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel elever med spesialundervisning 8,3 9,9 9,7 7,3 7,8 

Gruppestørrelser 16,8 17,4 17,4 16,6 15,8 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 38.0 40.2 39,2 41,7 41,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8.trinn 64.4 67.7 67 74,6 75 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn 70.4 69.1 57,5 66,8 68,7 

Andel lærere med pedagogisk utdanning 87.9 80.1 . . . 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, uten pedagogisk 
utdanning 

3.7 12.7 . . . 

Andel lærere med videregående utdanning 
eller lærere 

8.5 7.2 . . . 
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Kommunen har 11 grunnskoler. Alle skolene har rutiner for oppfølging av skolemiljø og søkelys 

på mobbing. Videre gjennomføres det «ikke anonyme trivselsundersøkelser» i tillegg til 

elevundersøkelsen for å avdekke utfordringer i skolemiljøet. Det arbeides videre med elevenes 

mestring, noe som har utviklet seg positivt siste årene. Resultatmessig varierer tallene for 

elevene. Nasjonale prøver i 5. klasse har gode resultater sammenlignet nasjonalt. Resultatet i 

ungdomstrinnet har vært noe under det nasjonale snittet de siste årene. Det brukes mye 

ressurser til spesialpedagogiske tiltak i kommunen. Antallet enkeltvedtak øker, og det er behov 

for et analysearbeid hvor man må se på samarbeidet mellom skolene og PPT i dette arbeidet.  

Det er videre behov for kompetanseutvikling for ansatte i skolen, hvor det pekes spesielt på 

ansatte innen barnetrinnet.  

Aktuelle tema innenfor grunnskole vil være: 

• Tidlig og tverrfaglig innsats for elever 

• Kompetanse og kvalitet i tjenesten 

Skolefritidsordningen (SFO)  

Det er 11 skolefritidsordninger i Melhus kommune. De gir tilbud til barn i 1.-4. trinn og barn 

med spesielle behov opp til 7. trinn. Alle barn får plass. Det foreligger en serviceerklæring for 

tjenestetilbudet i SFO, som det er mål om å revidere. Det er gjennomført en 

foreldreundersøkelse ved SFO i den enkelte skole.  

Barnehager  

Nøkkeltall Melhus KOSTRA-
gruppe 7  

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (%) 93.5 93.0 94.8 91.8 92.4 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (%) 40.2 41.8 44.3 38.9 41.5 

Andel barn som får ekstra ressurser i forhold 
til alle barn i barnehage (%) 5.1 4.8 4.4 3.3 3.9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (%) 80.6 76.0 77.9 85.7 86.3 

Utgifter til barnehager i % av kommunens 
utgifter 17.1 17.2 16.8 16.2 14.3 

Utgifter barnehager per innbygger 1-5 år (kr) 140 254 149 422 161058 155397 163025 
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Melhus kommune har 11 kommunale barnehager og 6 private barnehager. Kommunen 

gjennomfører tilsyn med barnehagene. I 2018 ble det vært gjennomført tilsyn mot to 

barnehager. Alle som ønsker barnehageplass, får tilbud om dette i kommunen.  

Barnehagenes årsplaner har søkelys på natur og miljø. Flere barnehager er sertifisert med 

Grønt Flagg3. Sykefraværet er redusert og vært stabilt på 9,1 % de siste to årene. Det har vært 

søkelys på nærværsledelse i denne sammenheng. Sykefraværet er noe over kommunens 

målsetting på 7 %. 

Den nye pedagognormen ble ikke innfridd i 2018 og det er gitt dispensasjon fra dette kravet. 

Det poengteres at antallet faglærte økte i barnehagen for 2018, men er fremdeles noe under 

målsettingen. Det ser ut til at denne er økt for 2019. Det pekes på at andelen barn med 

spesialpedagogisk tilbud er høy.  

Barnehagene deltar i utviklings- og forskningsprosjektet «Trygg før 3»4- Videre er barnehagene 

en del av Rekom (Regional kompetanseutvikling) i Gauldalsregionen, sammen med seks 

andre kommuner. Målsetting om å ivareta den statlige strategien knyttet til 

kompetanseutvikling av ansatte i barnehagen.  

Foreldreundersøkelsen gjennomføres hvert andre år. Siste foreldreundersøkelse ble 

gjennomført i 2017, med en høy score på barns tilfredshet og utvikling. Ny 

foreldreundersøkelse vil bli gjennomført i 2019, ifølge kommunen. 

Aktuelle tema innenfor barnehage vil være:  

• Pedagognorm og kvalitet i tjenesten. 

Barnevern  

Tabell 8. Nøkkeltall barnevern 

Nøkkeltall  

Melhus  
KOSTRA-
gruppe 07 

Landet 
uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbygger 0-22 år (kr) 

5 654 5 584 5974 7042 8387 

Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent) 
3.0 2.8 4.2 4.4 4.6 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 
(prosent) 

2.5 2.5 3.0 3.7 3.8 

 

3 Er en miljøsertifisering for skoler og barnehager. Dette fremmer kunnskap, forståelse og erfaringer knyttet til 

hvordan miljøutfordringer verden står overfor håndteres. https://grontflagg.fee.no/.  

4 Hovedmål å bedre barnehagekvaliteten for de yngste. Utføres av Regionsenter for barn og unges psykiske helse. 

https://grontflagg.fee.no/
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Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

15.4 23.1 18.2 20.3 19.2 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år  3.3 3.1 3,1 4,2 5 

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 dager  
98.4 98.2 97.2 99.1 99.1 

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 7 
dager 

70.4 87.4 78.1 83.1 79.4 

 

Barnevernet i Melhus ble en interkommunal tjeneste med Skaun fra 1.1.18. Dette innebærer 

at tjenesten fikk 50 % økning i årsverk og mulighet til å organisere tjenesten i to fagteam som 

jobber med mottak og oppfølging. Antall meldinger til barnevernet har gått ned de siste årene, 

ifølge de som er intervjuet. Det er en økning i 2019 knyttet til meldinger. Melhus deltar i 

interkommunal barnevernvakt med Trondheim som vertskommune, og i dette samarbeidet 

inngår 28 kommuner. Kostnadene for barnevernvakten økte betydelig i 2018, som følge av 

nye lokaler. 

Aktuelle tema vil være: 

• Evaluering av ny organisering og kvalitet i tjenesten 

Voksenopplæring og flyktninger 

Melhus voksenopplæring tilbyr norskopplæring for voksne innvandrere, spesialundervisning 

for voksne og opplæring i grunnskolefag/grunnleggende ferdigheter. Kommunestyret fattet 

vedtak om å ta imot 25 flyktninger i 2018, totalt ble det bosatt 22. 

For å oppnå målet om flest mulig flyktninger ut i jobb eller utdanning etter 

introduksjonsprogrammet, må det jobbes bevisst fra både kommune og næringsliv. Samtidig 

er det viktig å være bevisst at dette også avhenger av flyktningens bakgrunn i form av skole- 

og yrkesbakgrunn, traumehendelser som følge av krigshendelser, vold i flyktningeleir, vold på 

flukten til Norge, systematiske voldtekter som krigsvåpen og lignende. Det er en målsetting om 

å øke andelen flyktninger som kommer over i arbeid eller utdanning etter endt 

introduksjonsprogram i kommunen. 

Kultur / Barne- og ungdomstiltak 

Kommunen har hatt et bredt kulturtilbud til ungdom gjennom ungdomsklubber, teater, 

konserter, kino, biblioteket, frivillighetssentralen og kulturskolen. Det ble gjennomført en 

brukerundersøkelse i 2017 og en ny gjennomføres og da vil man ha sammenligningstall som 

indikerer behov i disse tjenestene.  
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4.2.2 Sosialhjelp og bolig 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at det er høy risiko innenfor 

økonomisk sosialhjelp, da denne har en høy andel blant unge mottakere, videre er brukerne 

også å betrakte som en ressurssvak gruppe.  

Økonomisk sosialhjelp  

Tabell 9. Nøkkeltall økonomisk sosialhjelp 

Nøkkeltall Melhus KOSTRA-gruppe 
7 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 385 375 366 8151 116032 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 183 200 179 4326 58573 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år 

Andel mottakere 18-24 år av totale 
sosialhjelpsmottakere (%) 

.. 103 

27,4 

100 

27,3 

1447 

17,7 

22 465 

19,3 

 

NAV Melhus hadde en positiv utvikling i 2018, med en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere. 

Samtidig var det en økende andel av ungdommer mellom 18–24 år som mottok sosialhjelp. 

Kommunen har en partnerskapsavtale med NAV (stat) som fungerer tilfredsstillende, ifølge de 

som er intervjuet.  

Aktuelle tema vil være: 

• Ivaretakelse av aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere under 30 år, og kartlegging av 

arbeidsevne. 

Nøkkeltall bolig 

Nøkkeltall Melhus KOSTRA-gruppe 

7 

Landet 

uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Disponible kommunale boliger på 1000 

innbygger (antall) 22 22 22 15 21 

Investeringsutgifter til boligformål (kr) 2361 1185 571 2260 1553 

Søkere med avslag på kommunal bolig (%) 9 12 20 32 27 

Antall boliger godkjent for startlån. Per 1000 

innbygger. 1.6 1.5 2.4 1.6 1.4 
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Husstander mottatt statlig bostøtte per 1000 

innbygger (antall) 11.5 10.6 6.6 12.6 13.4 

Tildeling av bolig skjer etter individuell vurdering av søkerens muligheter, økonomisk og 

praktisk, for å leie eller kjøpe bolig på det ordinære boligmarkedet. Det er egne retningslinjer 

for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i kommunen. Kommunen 

har ikke en oppdatert boligsosial handlingsplan, ifølge de som er intervjuet.  

4.2.3 Helse- og omsorgstjenester 

Våre risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester er oppsummert her. I fortsettelsen 

følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til hjemmetjenesten og 

rekrutering innen pleie og omsorg er høy. Hjemmetjenesten har et høyt antall brukere og det 

ser ut til at behovet øker. Det er risikoer knyttet til både å ha tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet til å utføre tjenester. Videre ser vi at kommunen har utfordringer med å rekruttere 

kompetanse til utlyste stillinger innen pleie og omsorg, noe som også vurderes som høy risiko 

for kommunen fremover. Innen psykisk helse og rus er det også høy andel sårbare brukere, 

som må sikres å ha tilstrekkelige tjenester ut fra behov. Det er også generell risiko knyttet til 

om disse brukerne kan ivareta sine egne rettigheter til tjenester, risikoen vurderes til høy her. 

Det er høy ressursbruk til funksjonshemmede/PU som også kan gjennomgås nærmere, vi 

vurderer risikoen her som moderat. 

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene. 

Kommunens omsorgstjenester 

Tabell 10. Nøkkeltall helse og omsorg 

Nøkkeltall Melhus KOSTRA-gruppe 

7  

Landet 

uten Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helseutdanning 
(prosent) 82 82 82 74 75 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 34 36 38 30 32 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 52 49 49 35 48 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem (prosent) 12 12 11 11 12 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc (prosent) 98 98 98 86 90 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) 0.54 0.68 0.66 0.71 0.67 

*Tallene for 2019 er mangelfulle og tas ikke med her  
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Tabell 11. Kompetanse i helse og omsorg 

 Nøkkeltall Melhus  
KOSTRA-
gruppe 7 

 Landet 
uten Oslo  

 2017 2018 2019 2019 2019 

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere 281 280 274 258 314 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 0.49 0.49 .. .. .. 

Legeårsverk per 10000 innbyggere 10 11 11 10 11 

Fysioterapeutårsverk per 10000 
innbyggere  7 7 8 9 10 

Årsverk helse og skolehelsetjenester per 
10000 innbyggere 49 56 57 46 44 

Årsverk geriatrisk sykepleier per 10000 
innbyggere 1.33 1.08 1.67 2.67 4.09 
Årsverk sykepleier med spes. Vd. Utd. per 
10000 innbyggere 5.39 6.14 6.45 6.34 7.79 
Årsverk sykepleier uten spes. Vd. Utd. per 
10000 innbyggere 38.74 37.93 35.95 38.52 47.86 

Årsverk hjelpepleier per 10000 innbyggere 50.01 46.71 42.60 36.45 45.46 
Årsverk ergoterapeut per 10000 
innbyggere 2.53 3.14 2.06 1.82 2.20 
Årsverk miljøterapeut per 10000 
innbyggere 0.61 . 4.17 6.54 7.72 

Årsverk aktivitør per 10000 innbyggere 2.25 2.28 2.12 1.30 1.98 
Årsverk omsorgsmedarbeider per 10000 
innbyggere 16.31 14.95 13.42 5.51 8.35 
Årsverk helsefagarbeider Årsverk 
sykepleier med spes. Vd. Utd. per 10000 
innbyggere 32.86 33.54 35.36 33.49 42.18 
Årsverk annet omsorgspersonell med 
helseutdanning Årsverk sykepleier med 
spes. Vd. Utd. per 10000 innbyggere 9.36 10.79 10.97 11.86 14.44 
Årsverk pleiemedarbeidere, assistenter etc. 
per 10000 innbyggere 37.41 40.09 36.91 48.86 58.20 

Pleie og omsorg 

Pleie og omsorgstjenestene har over flere år hatt utfordringer med å holde tildelte 

budsjettrammer, noe som blant annet skriver seg fra manglende budsjettering av variable 

lønnskostnader. I tillegg har kommunen en høy og økende ressursbruk innen pleie og 

omsorgstjenester til innbyggere under 67 år. Tall knyttet til brukere med ressurskrevende 

tjenester viser at Melhus bruker betydelig mer ressurser sammenlignet med andre kommuner. 

Dette ifølge kommunens årsmelding 2018. 

Agenda Kaupang gjennomførte analyser i 2015 og 2017 hvor det ble påvist at tjenestene har 

grunnleggende utfordringer både organisatorisk og i tjenestene. Det har manglet både 

korttidsplasser, bemannede omsorgsboliger og gode lavterskeltilbud. Videre ble det pekt på 

både utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig fagpersonell. Spesielt sykepleiere og leger.  

Det blir flere eldre i Melhus og behovet for helse- og omsorgstjenester har økt betydelig de 

siste årene. Det er spesielt hjemmetjenesten som merker økt trykk på tjenestene, og med en 

stadig økende andel eldre i Melhus er dette en utfordring som vil fortsette å øke de kommende 

årene. Økningen gjelder alle hjemmetjenestesoner, men er størst i Nedre Melhus. I tillegg til 
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den økende andelen eldre, opplever tjenesten også en økning i yngre brukere med omfattende 

behov for tjenester. Dette medfører store utfordringer både for å ivareta kapasitet og 

kompetanse i tjenestene. Det har i 2020 vært flere artikler i Trønderbladet som omhandler 

manglende rekruttering av sykepleiere på Hølonda helse- og omsorgssenter. Videre har det 

vært en artikkel knyttet til heltidskultur i 2020 hvor målsettingene ikke er oppnådd, noe som 

medfører bruk av ekstrahjelp og tilkallingsvikarer samt overtid og forskjøvet arbeidstid innen 

pleie og omsorg.  

Aktuelle tema innenfor grunnskole vil være: 

• Ressursbruk, og kvalitet i hjemmetjenesten 

• Rekrutering av kvalifisert helsepersonell og heltidskultur i pleie og omsorg  

Psykiatri / psykisk helsevern /rusomsorg 

Tabell 12. Nøkkeltall psykiatri og psykisk helsevern 

Nøkkeltall Melhus KOSTRA-gruppe 

7 

Landet 

uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel utgifter til personer med 
rusproblemer 14.1 22.0 13.5 12.2 13.9 

Årsverk psykiatriske sykepleiere per 10 
000 innbygger 4.7 4.8 4.1 3.5 4.9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbygger 9.4 9.3 7.4 7.3 9.0 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial) (antall) 0.6 0.9 2.5 2.5 3.2 

 

Kommunens psykiske helsetjeneste og rusomsorg yter tilbud til voksne, ungdom og barn over 

6 år. Tjenestene består av eks. samtaler, råd og veiledning, samt videre henvisning ut fra 

behov. Det er målsetting om å utvikle ambulerende tjenestetilbud innen psykisk helse og rus. 

Kommunen har nylig vedtatt en ruspolitikk handlingsplan. Det er behov for å styrke de 

ambulerende tjenestene, både innen rus- og psykisk helse. Pr i dag har kommunen en 

akuttseng i Idrettsveien - noe som vurderes å være knapt, ifølge de som er intervjuet. 

Aktuelle tema vil være: 

• Oppfølging av tjenester for rus og psykiatri 

o Tidlig innsats 

o Forebyggende arbeid 
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o Tverrfaglig og koordinert arbeid 

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede  

Antallet brukere er økt fra 26 til 36 i løpet av de siste 5 år. Økningen skyldes flere brukere i 

heldøgns tiltak og økte tjenester på enkeltbrukere. Kommunen har relativt små bofellesskap, 

noe som er kostbart for kommunen, jfr. Agenda Kaupang-rapporten. Melhus kommune bruker 

betydelig mer i året pr bruker, enn gjennomsnittet av norske kommuner, ifølge de som er 

intervjuet. 

Aktuelle tema vil være: 

• Ressursbruk i tjenesten 

Skolehelsetjeneste, helsestasjon, legevakt 

Kommunen har styrket helsestasjon de senere årene og fremover vil arbeidet i 

skolehelsetjenesten prioriteres. Dette handler om å kvalitetssikre rutiner og sikre at den enkelte 

skole får et tilstrekkelig tilbud fra skolehelsetjenesten. Med bakgrunn i det høye antallet skoler 

i Melhus er det utfordrende å sikre tilstrekkelig kvalitet innenfor de rammene som i dag er 

avsatt til skolehelsetjenesten, og det er nødvendig å se ressursene i tjenesten mer under ett. 

Legetjenester i Melhus er godt bemannet totalt sett. Melhus har tre legesentre som til sammen 

har 13 fastelegehjemler. I tillegg har Lundamo og Melhus legesenter en LIS1-stilling (lege i 

spesialisering) hver, som hovedsakelig finansieres av Melhus kommune. Som resten av 

landet, opplever kommunen utfordringer knyttet til rekruttering av leger. 

4.2.4 Teknisk drift 

Våre risikovurderinger innenfor teknisk drift beskrives her. Deretter følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene. 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til teknisk drift tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon innenfor kommunens forvaltning av eiendommer, da denne er 

arealmessig større enn sammenlignbare kommuner. Det er også et høyt investeringsnivå på 

nye prosjekt som bør ha fokus knyttet til kontraktsoppfølging av disse. Vår risikovurdering av 

disse er moderat her. Tilsvarende for vann og avløp, da gebyrene er høye sammenlignet med 

andre kommuner. Innen byggesak og plan vurderes risikoen også til moderat, hvor 

ulovlighetsoppfølging samt om krav til miljø- og klimaspørsmål ivaretas i saksbehandlingen og 

kan følges opp nærmere. Det er også et spørsmål om innbyggerne får den informasjon de har 

behov for. Videre er det generelle risikoer knyttet til det å ivareta miljø og klima krav, noe som 

også utfordrer kommunen knyttet til kommunens planarbeid.  
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Planarbeid 

Arealforvaltning omfatter selvkostområdene byggesak, kart og oppmåling og 

plansaksbehandling. Byggesaksbehandlingen går for første gang på mange år med overskudd 

og fremstår som en bedre tjeneste i 2018 enn tidligere. Dette dokumenteres også gjennom 

brukerundersøkelsen som viser en bedring i forhold til tidligere år. Kart og oppmålingstjenesten 

gikk med et underskudd på kr 391 000 i 2018. Dette kan i sin helhet forklares gjennom 

sviktende gebyrinntekter. Underskuddet er delvis dekket inn gjennom bruk av selvkostfond. 

Plansaksbehandlingen er vedtatt subsidiert med i overkant av 1,6 mill. kroner og gikk med ett 

overskudd på kr 338 000,- i 2018 i forhold til dette. Overskuddet skyldes i sin helhet høyere 

gebyrinntekter enn budsjettert. De øvrige tjenestene innen Arealforvaltning som 

landbrukstjeneste, landbruksvikartjeneste og friluftsliv gikk med ett overskudd på kr 150 000. 

 

Arealforvaltning har søkelys på digitalisering av arbeidsprosesser der det er relevant. Enheten 

vil med stor sannsynlighet oppleve økt arbeidsomfang i de kommende årene som følge av at 

den nye områdeplanen for Melhus sentrum blir satt ut i live. Planavdelinga i kommunen har 

arbeidet med den nye områdeplanen for Melhus sentrum som ble vedtatt høsten 2019. Flere 

detaljreguleringsarbeid er nå igangsatt av planavdelinga.  

Byggesak  

Tabell 13. Nøkkeltall byggesak 

Nøkkeltall Melhus KOSTRA-gruppe 

7 

Landet 

uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 265 324 292 6244 68029 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

20 19 18 21 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

54 35 21 42 33 

Andel av innvilgete byggesøknader som 
skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra 
plan (prosent) 

13 17 14 18 17 

 

Det er i tidligere forvaltningsrevisjon om innbyggerkommunikasjon hvor det var informasjon om 

behov for bedre informasjon fra kommunen til innbyggerne innen byggesak.  

Aktuelle tema vil være: 

• Ulovlighetsoppfølging 
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• Om kommunens saksbehandling etter plan – og bygningsloven ivaretar miljø – og 

klimaspørsmål 

• Informasjon til innbyggere 

Eiendomsforvaltningen  

Tabell 14. Nøkkeltall eiendomsforvaltning 

Nøkkeltall Melhus KOSTRA-gruppe 

7  

Landet 

uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

11.6 11.7 11.4 8.9 9.0 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 
5.80 5.75 5.76 4.43 4.91 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 
549 582 574 587 600 

 

Bygg og eiendom har god økonomistyring. Bygg og eiendom har hatt fokus på å strukturere 

informasjonsflyten internt i enheten og opp mot andre enheter de leverer tjenester til, ifølge 

kommunens årsrapport. Alt dette for å kunne utføre tjenestene til riktig tid og volum. Til hjelp i 

dette arbeidet vil det i økende grad bli tatt i bruk digitale verktøy. Det er gjennomført ett 

betydelig arbeid i den sentrale staben til Bygg og eiendom. Dette med henblikk på å kunne ta 

i bruk styringsdata som har til hensikt å sammenligne Melhus kommune med andre kommuner 

knyttet til eiendomsforvaltning. Dette arbeidet vil bli ytterligere intensivert i 2019. Det er videre 

betydelig kontraktsoppfølging knyttet til investeringer, og dagens aktivitetsnivå er høyt i 

kommunen. 

Aktuelle tema vil være: 

• Vedlikehold av bygningsmasse 

• Oppfølging av investeringsprosjekt og kontrakts oppfølgning 
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Vann og avløp 

Tabell 15. Nøkkeltall vann og avløp 

Nøkkeltall Melhus KOSTRA-

gruppe 7 

Landet 

uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.  
3756 4165 4165 3429 3739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

1.29 0.01 0.01 .. 0.65 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

28.6 51.0 51.0 .. 29.8 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.  
7215 6780 6780 4818 4142 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0.00 0.01 0.01 .. 0.64 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt (prosent) 

97.9 61.4 .. .. .. 

 

Det er etablert både veileder for utbygging og omlegging av vann og avløp samt en vann- og 

avløpsnorm som er med å sikre teknisk kvalitet knyttet til å drive og vedlikehold anlegg. Priser 

og gebyrer knyttet til vann og avløpsanlegg vedtas årlig i kommunestyret, disse er høyere enn 

sammenlignbare kommuner og landet forøvrig.  

Aktuelle tema vil være: 

• Håndtering av selvkostområdet og kvalitet i tjenesten 

Renovasjon  

Tabell 16. Nøkkeltall renovasjon 

Nøkkeltall Melhus KOSTRA - 

gruppe 7 

Landet 

uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2878 2878 2878 2623 2851 

Andel levert til materialgjenvinning inkl. 
biologisk behandling (prosent) 

29.2 32.6 .. .. .. 

 

Renovasjon har vært håndtert av Envina IKS som samler inn, sorterer og sender de fleste 

fraksjonene til videre behandling/gjenbruk. Fra 1.1.2020 er det selskapet ReMidt som 

håndterer kommunens husholdningsavfall og slam. De tre interkommunale selskapene Envina 

IKS, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS har slått seg 
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sammen for å danne ReMidt IKS. Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med 

avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. Til sammen bor det 130.000 innbyggere i de 17 

kommunene da selskapet ble etablert. 

I 2016 ble det gjennomført en selskapskontroll av Envina IKS. 

Brann- og redningstjenester  

Gauldal Brann og Redning er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Midtre 

Gauldal og Melhus. Selskapet ivaretar eierkommunenes oppgaver og forpliktelser i henhold til 

brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Det er brannstasjon på Melhus, Lundamo og Hølonda. 

Det pekes i intervju på sårbarhet i tjenesten og om samarbeidet fungerer hensiktsmessig for 

kommunen. 

Samferdsel (Vei, park og idrettsanlegg)  

Kommunen arbeider med å styrke teknisk drift slik at man kan møte de store behovene innen 

kommunal infrastruktur, som ny E6 gjennom Melhus, oppfølging av områdeplanene og de 

mange reguleringsplanene samt utbedring av kommunens eksisterende vegnett. Det gis 

videre aktivitetstilbud i tre kommunale haller, to samfunnshus og fire svømmehaller.  

Næring 

Kommunestyret opprettet i 2017 et næringsråd som en del av satsingen mot næringsarbeid i 

kommunen. kommunen har vedtatt en handlingsplan som gjenspeiler samarbeidet for å sikre 

næringsutvikling regionalt og lokalt.   

Miljø og klima  

Kommunen følger opp kommunens papir- og avfallsmengde gjennom årlig rapportering.  

Denne viser at kommunen har redusert papiravfallet med 7 % og restavfallet med 25 % de 

siste fem år.  Videre er kommunens innkjøp gjennomført i hovedsak via fylkesavtalen, der har 

leverandørene miljøfokus.  Innen investering gjøres innkjøpene av kommunen selv og der har 

56 % av leverandørene miljøfokus. Det vises videre til en reduksjon i energiforbruket på 1,3 % 

i 2018. Vider bruker de fleste enheter el-biler i tjenesteproduksjonen. Dette gir en reduksjon i 

CO2 regnskapet og dette er nesten halvert siste fire år.  

I Norge er det bred støtte til klimapolitikken gjennom klimaforlikene i 2008 og 2012. De 

overordnede målene for den norske klimapolitikken er: 

• Norge skal overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng i første 

forpliktelsesperiode. 
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• Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av 

klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. 

• Norge skal være karbonnøytralt i 2050. 

• Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på 

seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 

2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske 

utslipp i 2030.  

 

I tillegg til de overordnede målene om utslippsreduksjoner er det gjennom klimaforliket enighet 

om en rekke tiltak som skal gjennomføres i Norge. Dette gjelder blant annet: 

• Gjennomføre en klima- og teknologisatsing finansiert gjennom avkastningen fra et nytt 

fond for klima, fornybar energi og energiomlegging. 

• Utfasing av fyring med fossil olje. 

• Skjerpede energikrav i byggsektoren. 

• Fortsette å trappe opp klimaforskningen. 

• Opprettholde eller øke karbonlageret i skogen. 

• Bidra til utvikling av biogass i Norge. 

• Ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

• Bilavgiftene skal brukes til å bidra til å få en mer miljø- og klimavennlig bilpark. 

• Styrke jernbanens rolle i transportsystemet. 

For å nå de overordnede målene er regelverket på ulike områder blitt endret for å ta hensyn til 

klima og miljø (eksempelvis i plan og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser). Dette 

regelverket er kommunene forpliktet til å overholde og oppfylle.    

Aktuelle tema vil være: 

• Kommunal planlegging sett i forhold til statlig planretningslinje for klima -og 

enerigsplanlegging i kommunen 
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5 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

Her er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og grunnlaget 

for vurderingene er nærmere beskrevet i fortsettelsen.  

Melhus kommune har eierskap i følgende selskap: 

Tabell 17. Melhus kommunes eierskap 

Selskapet navn Eierandel Balanseført verdi 

Trønderenergi 13,5 % 109 386 859 

Vekst Melhus AS 100 % 850 000 

Gaula Natursenter AS  40 % 100 000 

(Envina IKS)  

ReMidt IKS 

(72 %)  

12,8 % 

andel fra 

1.1.2020 

1 

Gauldal Brann og Redning IKS 70 % 1 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 3,1 % 1 

KonSek Trøndelag IKS 5 % 63 000 

Private foretak med begrenset ansvar 

Melhus boligbyggerlag, 5 andeler, nr 39-43  1 000 

Melhus Skysstasjon  33,33 % 100 000 

AL Biblioteksentralen   10 

Lundemo Bruk AS  100 % 4 000 000 

Styret Stiftelsen Thora  200 000 

Melhus Utviklingsarena AS 100 % 351 401 

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS  20 000 

Hovstad Næring 100 % 4 491 599 

Revisjon Midt – Norge SA  120 001 

Kilde: Årsregnskap 2019, note 5 

Melhus kommune har utarbeidet eierskapsmelding for sitt eierskap, siste gang vedtatt i 

kommunestyret i sak 51/19. Melhus kommune etablerte et eget eierskapsutvalg i 
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formannskapets sak 167/2008 (på møte 14.10.2008). Utvalget har utarbeidet et 

eierstrategidokument med informasjon om styrearbeid og informasjon om de enkelte selskap 

Melhus kommune har eierandeler i. 

Plan for selskapskontroll har tidligere prioritert følgende selskap: 

1. Gauldal Brann og Redning IKS. Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver 

og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Økonomisk 

representerer selskapet en vesentlig investering for Melhus kommune. Selskapet yter 

også samfunnskritiske tjenester på vegne av kommunen og må derfor sies å ha høy 

samfunnsmessig vesentlighet. En selskapskontroll av Gauldal Brann og Redning IKS 

vil kun være aktuelt å sette i gang dersom begge eiere prioriterer det. – ikke 

gjennomført 

2. Melhus Utviklingsarena AS. Selskapet har som formål å utvikle næringsarealer innen 

kommunens grenser. Forvalter en betydelig kommunal investering. Selskapet er i 

dialog med Statens vegvesen om bygging av et planfritt kryss fra Skjendigstad til 

Støren i.fbm. utbygging av E6 – ikke gjennomført 

3. System og praksis for eierstyring/eierskapskontroll kan blant annet inkludere kontroll 

med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i generalforsamlinger og 

kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan eventuelt ta 

utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper - ikke gjennomført. 

Det har tidligere vær gjennomført selskapskontroller i: 

• Eierskapskontroll av fem eide selskaper i 2012 

• TrønderEnergi AS 2013 

• Envina IKS 2015 

Det vil etter revisors vurdering være fornuftig å videreføre undersøkelser knyttet til Gauldal 

Brann og Redning IKS, og Melhus utviklingsarena AS. I Trønderbladet den 25.2, sak 22/20 

vises det til at kommunestyret freder Gauldal Brann og Redning IKS for ytterligere utredninger 

og ber selskapet komme tilbake med informasjon om hvordan brannvesenet kan rustes for 

framtida. Dette bør følges videre opp. Det vil videre være fornuftig å ta en gjennomgang av 

ReMidt IKS i planperioden for å se hvordan renovasjonsordningen fungerer i kommunen, da 

dette er sentrale tjenester for kommunens innbyggere. En gjennomgang av kommunens 

eierstyring kan også være grunnlag for å gjennomføre for å se om denne utøves i samsvar 

med gitte føringer i kommunestyret.  
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VEDLEGG 1  

Metode 

Kommunale dokumenter 

I forbindelse med analysen og datagrunnlaget har vi benyttet følgende dokumenter: 

Årsregnskap 2018/Årsregnskap 2019 

Årsberetning 2018 

Tertialrapport 2019 – 2. tertial 

Handlingsplan med økonomidel 2019-2022 og årsbudsjett 2019  

Eierskapsmelding 2018 

Intervju i kommunen 

Det er gjennomført kontaktmøter med kommuneledelsen i Melhus kommune. Siste gang i 

november 2018. Rådmann, økonomisjef, kommunalsjefer regnskapsleder og IT-sjef deltok fra 

kommunen. 

Statistikk 

Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken 

av KOSTRA tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig 

rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og 

kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes. 

De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått 

nærmere inn på beregningene. Vi har presentert foreløpige tall for regnskapsåret 2019 i 

datadelen der disse har vært relevante. Endelige tall for 2019 offentliggjøres i løpet av juni 

2020 av SSB. 

Vurderinger 

Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og 

kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for 

at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. Innen enkelte områder har vi valgt å 

fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens ressursbruk vurdert opp mot 

sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og sett på kommunens utvikling 

over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke mindre ressurser enn 
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sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke er i samsvar med lov 

og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre at innbyggernes behov 

ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også innebære at ressursene er 

bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et sikrere svar på hva lavere 

ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang av gjeldende områder. 

Vurdering av metoden 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens 

virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Vurderingene baseres på generelle 

risikoer for kommune Norge, særtrekk ved den enkelte kommune og tilgjengelig informasjon 

om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på enkeltområder.   
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. 
 
Vedlegg 
Tilsynsrapport skolebasert vurdering - Eid skole 
 
Saksopplysninger 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sagt at de 
ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale 
kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det naturlig å gjøre bruk av rapportene som de 
statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene.  
 
Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med skolebasert vurdering i Melhus 
kommune,  undersøkelsene ble gjort på skolenivå ved Eid skole 3. oktober 2019. 
Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. 
 
Formålet med tilsynet er at det skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen 
ved skolebasert vurdering:  
• velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i 

læreplanverket  
• vurderer ulike endringer som bidrar til økt måloppnåelse og følger opp disse  
• sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen gjennomfører vurderingen jevnlig  
 
Fylkesmannens tilsyn har ikke avdekket brudd på regelverket. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om 
tilsynet. 
 
Vurdering 
Fylkesmannens tilsynsrapport gir viktig informasjon som kontrollutvalget bør ta med seg i sitt 
arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens virksomhet.  
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår fylkesmannens 
tilsynsrapport og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av 
virksomheten i Melhus kommune. 
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Sammendrag 
 

Tema og formål 

Tema for tilsynet er skolebasert vurdering. Formålet med tilsynet er at det skal bidra til 
at kommunen som skoleeier sørger for at skolen ved skolebasert vurdering: 
 

 velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i 
læreplanverket 

 vurderer ulike endringer som bidrar til økt måloppnåelse og følger opp disse 
 sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen 
 gjennomfører vurderingen jevnlig 

Fylkesmannen varslet 28. august 2019 tilsyn med skolebasert vurdering i Melhus 
kommune. Undersøkelsene ble gjort på skolenivå ved Eid skole 3. oktober 2019.   

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 
blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for 
den endelige tilsynsrapporten.  

Avdekkede brudd på regelverket 
 
Fylkesmannens tilsyn har ikke avdekket brudd på regelverket. Det ble gjennomført 
sluttmøte med kommunen 19. november 2019.  
 
Status på rapporten og veien videre 
 
I tilsynet har vi funnet at dere oppfyller regelverket på dette området, og vi avslutter 
derfor tilsynet. 
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1. Innledning 

Vi fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 
kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter. 

Dersom Eid skole ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 
blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Vi gir derfor eventuelle pålegg i 
tilsynet til kommunen som har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre 
tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven.  

1.1 Kort om Melhus kommunen 

Melhus kommune ligger like sør for Trondheim og har i andre kvartal 2019 ca. 
16.600 innbyggere. Kommunen har syv tettsteder, og næringslivet preges av 
landbruk, handelsvirksomhet og offentlig og privat tjenesteyting.  

Kommunen har en desentralisert skolestruktur med til sammen 11 grunnskoler. Av 
disse er 7 skoler barnetrinnsskoler, 2 er rene ungdomsskoler og 2 skoler har barne- 
og ungdomstrinn. En av disse er en forsterket enhet. Flere av enhetene har også 
barnehage knyttet til skolen. Samlet elevtall for kommunen er 2.125.  

Tilsynet er gjennomført på Eid skole og barnehage som er en skole for 1.-10. trinn. 
Eid skole har ca. 160 elever og ligger på Korsvegen.  

1.2  Om gjennomføringen av tilsynet 

Vi åpnet tilsyn med Melhus kommunen i brev av 28. august 2019. Dere ble pålagt å 
levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet. 

Temaet for tilsynet er skolebasert vurdering. Vi har kontrollert følgende undertemaer: 

1. Skolebasert vurdering, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1 

 
Formålet med tilsynet er at det skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at 
skolen ved skolebasert vurdering: 

 velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i 
læreplanverket 

 vurderer ulike endringer som bidrar til økt måloppnåelse og følger opp disse 
 sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen 
 gjennomfører vurderingen jevnlig 

Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 
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2.  Skolebasert vurdering  

2.1  Rettslig krav  

Nedenfor har vi oppgitt og utdypet de rettslige kravene for tilsynet med skolebasert 
vurdering. Alle de rettslige kravene bygger på forskrift til opplæringsloven § 2-1.  

Skolen skal velge tema for den skolebaserte vurderingen basert på en bred og samlet 
vurdering av om elevene når målene i læreplanverket (LK06). 
Skolen skal jevnlig vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring 
av opplæringen bidrar til å nå målene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. 
forskrift til opplæringsloven § 2-1. I vurderingen må derfor skolen sammenholde 
resultatet av opplæringen med de mål og prinsipper som er formulert i læreplanverket. 
Denne vurderingen skal alltid, direkte eller indirekte, sikte mot å fremme elevenes 
utvikling og utbytte av læringen.  

Som første del av å gjennomføre en skolebasert vurdering må skolen etablere et 
kunnskapsgrunnlag som reflekterer bredden av mål i læreplanverket. 
Kunnskapsgrunnlaget må bygge på kilder som gir resultater fra faglige mål, og fra mål 
som omfatter elevenes trivsel og utvikling på andre områder enn de faglige. I tillegg til 
egne kilder har skolene tilgang til flere nasjonale kilder i Skoleporten, for eksempel 
Elevundersøkelsen.  

Når skolen har fått et bredt kunnskapsgrunnlag, må de bruke dette til å foreta en samlet 
vurdering av i hvilken grad elevene når målene for opplæringen på ulike områder. Dette 
skal gi skolen et grunnlag til å reflektere og analysere helhetlig i hvor stor grad skolens 
elever har nådd målene i læreplanverket.  

Basert på denne refleksjonen må skolen velge tema for den skolebaserte vurderingen.  
Skolen skal se på områder hvor skolen vurderer at endringer i skolens organisering, 
tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen kan fremme elevenes utvikling og 
utbytte av opplæringen. Det vil si endringer som kan øke elevenes måloppnåelse. Valg av 
tema må over tid ivareta bredden av mål for opplæringen. 

Skolen skal vurdere om endringer i organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen 
av opplæringen kan bidra til økt måloppnåelse hos elevene i det valgte temaet. 
Den skolebaserte vurderingen skal identifisere hvilke endringer som best kan øke 
måloppnåelsen for elevene innenfor det skolen har valgt å se på i vurderingen. 
Måloppnåelsen sikter her til alle målene i læreplanverket som inngår i det valgte temaet, 
og ikke bare faglige mål.   
 
I kravet ligger det at skolen må vurdere endringer innenfor ulike rammebetingelser for 
opplæringen, og i utgangspunktet ikke bare velge å se på én type tiltak. Endringer skolen 
kan vurdere, er nye tiltak som for eksempel oppstart av et utviklingsarbeid. Skolen kan 
også vurdere om videreføring av det som skolen allerede gjør, er det beste. Skolen må 
vurdere endringene for skolen som helhet på systemnivå, selv om eventuelt 
konsekvensene av endringene i noen tilfeller primært vil vise seg for enkelte klasser eller 
for enkelte fag.  
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Skolen skal følge opp de endringer som de eventuelt kom frem til i den skolebaserte 
vurderingen.  
Hensikten med den skolebaserte vurderingen er å sørge for at skolen lærer og utvikler 
seg slik at elevene i enda større grad kan nå bredden av mål i læreplanverket. Når skolen 
gjennom vurderingen avdekker forbedringsområder, må skolen derfor følge opp dette 
videre. Endringene kan både være at skolen iverksetter nye enkelttiltak, eller at de 
starter et utviklingsarbeid. Skolen kan også komme frem til at de kun vil opprettholde og 
eventuelt forsterke det de allerede gjør. I noen tilfeller kan foreslåtte endringer eller 
tiltak være slik at det er nødvendig med en dialog med skoleeier før tiltakene eventuelt 
iverksettes.  

Skolen skal ha en bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert 
vurdering. 
I ordet «skolebasert» ligger det at vurderingen må involvere alle berørte parter på skolen 
i både analysen og i arbeidet med endringer og tiltak på bakgrunn av analysen. Gjennom 
vurderingen blir personalet bevisstgjort på sammenhengen mellom hvordan opplæringen 
gjennomføres, og i hvilken grad elevene når målene. Lærerne vil også være sentrale i å 
gjennomføre de fleste endringstiltakene. Å involvere lærerne er derfor viktig for at 
eventuelle tiltak skal lykkes. Skolen vurderer forøvrig hvem som skal delta ut fra 
temaene som berøres. Å involvere elevene vil være aktuelt i mange tema. 

Skolen skal gjennomføre skolebasert vurdering jevnlig. 
Den skolebaserte vurderingen må utføres i samsvar med forutsetningen, jf. de 
foregående kravene til gjennomføringen av vurderingen. Skolen må gjennomføre slik 
skolebasert vurdering jevnlig, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1. I utgangspunktet bør 
vurderingen gjennomføres årlig, men det må anvendes skjønn hvor tidsbruk vurderes 
opp mot det forsvarlige. 
 

2.2  Fylkesmannens undersøkelser, vurderinger og konklusjon 
  
Fylkesmannen har mottatt egenvurderingsskjemaer som er utfylt av skolens ledelse og 
tre lærerteam. Vi har mottatt flere dokumenter som skolen knytter til arbeidet med 
skolebasert vurdering. Vi viser til vedlegget som viser dokumentgrunnlaget for tilsynet.   
Ut over den skriftlige dokumentasjonen, baserer våre vurderinger seg på informasjon fra 
intervjuer med elever, lærere og skoleledelsen.  

1. Skolen skal velge tema for den skolebaserte vurderingen basert på en bred og samlet 
vurdering av om elevene når målene i læreplanverket (LK06). 

I egenvurderingene (EVS) viser både ledelsen og lærergruppene til flere tema som de 
jobber med ut fra skolebasert vurdering. Her nevnes grunnleggende ferdigheter som 
skriving, lesing og regning, skolemiljø og IKT. De viser også til hva som er 
kunnskapsgrunnlaget for de ulike tiltakene som skolen har satt i verk. De omtaler 
resultater på nasjonale prøver som grunnlag for utviklingsarbeid på skriving, regning og 
lesing i alle fag. Tilbakemeldinger fra elever og foresatte har vist hva som er vanskelig i 
denne sammenhengen. Også resultater på kartleggingsprøver og annen testing av 
elevens ferdigheter trekkes inn som grunnlag for valg av tiltak. Skolen vurderer at det er 
behov for å styrke kompetansen i lesing i alle fag ut fra læreplanene i Kunnskapsløftet.  



7 

Lovendringen i opplæringslovens kap 9A og elevers tilbakemelding på ulik håndtering av 
regler er grunnlag for arbeidet med skolemiljø.  

Økte krav i læreplaner til digitale ferdigheter og utviklingen i samfunnet er grunnlag for 
økt satsing innen IKT.  

Det nevnes også at Melhus kommune sin økonomi og handlingsplan gir føringer for hva 
alle skoler i kommunen skal fokusere på.  

Skolen viser til flere dokumenter som grunnlag for hvordan arbeidet på skolen skjer. 
«Oversikt over våre rutiner for kvalitetssikring, Eid skole og barnehage» tar 
utgangspunkt i kravet til skolebasert vurdering. Oversikten skal kvalitetssikre at skolen 
vurderer at organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen ved 
skolen bidrar til at elevene når målene i læreplanverket.  Oversikten viser til tiltak, 
innhold, tidspunkt og ansvarlige for at både pålagte og frivillige tiltak gjennomføres. Alle 
disse bidrar til et bredt kunnskapsgrunnlag. Skolen har også mer detaljerte planer for 
ulike områder. Vi viser her til plan for arbeidet med kartleggingsprøver. Denne viser blant 
annet til at det under oppfølging skal gjøres analyse av resultatene for å finne 
forbedringspunkter, forebyggende tiltak og skoleutvikling. Arbeidet skal avdekke behov 
for oppdatering i personalet og for nye rutiner for oppfølging.  Dette bidrar til 
kunnskapsgrunnlaget skolen legger til grunn for tema som vurderes i den skolebaserte 
vurderingen. Flere av skolens planer og rutiner omtaler at kunnskap fra det aktuelle 
arbeidet skal brukes til å utvikle praksis på skolen.  

Videre gjennomfører Melhus kommune som skoleeier, en skolevurdering med hver enkelt 
skole en gang per år. Her vurderer de områder ut fra resultater. Det er også fokus på 
satsingsområder med tiltak. I rapporten for 2018 viser de her til arbeid med seksjoner i 
norsk, matematikk og engelsk, fravær, skolemiljø og ferdigheter og fag hvor tidlig 
innsats, nasjonale prøver, gråsone-elever og spesialundervisning er underpunkter. 
Læringsmiljø, digitale mobbing og digitale ferdigheter omtales også. Oppsummeringen 
viser til satsingsområder framover hvor de peker på seks ulike områder.  

I intervjuene får vi bekreftet at skolemiljø, lesing og IKT er områder som alle oppfatter 
som tema for den skolebaserte vurderingen. Vi får også høre at de bruker resultater fra 
blant annet brukerundersøkelser, kartleggingsprøver, elevsamtaler og nasjonale prøver 
som kunnskapsgrunnlag. Dette grunnlaget gir informasjon nok til å vurdere hva som må 
endres, og med det hva som er aktuelle tema som prioriteres å arbeide med. 

I intervjuene kom det fram at skolen gjennomfører evalueringer en eller flere ganger per 
år alt etter hva som er fastlagt. Evalueringer gjøres på ulike nivå som i fellesskap, på 
mellomtrinn og ungdomstrinn. Det pekes også på at de gjennomfører en evaluering 
sammen med skoleeier en gang per år. Dette er det som i dokumentasjonen er omtalt 
som skolevurdering. Vi ser også at kommunen i sin økonomi og handlingsplan viser til 
tema som skolene skal jobbe med utvikling av. Vi hørte i intervju at dette er kommunale 
satsingsområder. Skolene kan jobbe med ulike tema samtidig som noe skal være likt for 
alle elever i kommunen. Det skal være en sammenheng med de kommunale planene, 
men de styrer ikke tema Eid skole driver skolebasert vurdering i.  

Vi ser at skolen gjennomfører et jevnlig arbeid med vurdering i løpet av året. De mange 
vurderingene som gjennomføres fører til valg av tema, og det er tydelig at alle har klart 
for seg hvilke tema de jobber med som utgangspunkt i den skolebaserte vurderingen. I 
skolens arbeid med vurdering ser de på oppnådde resultater sammenholdt med mål og 
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prinsipper i læreplanverket. Skolen har opparbeidet et felles kunnskapsgrunnlag som 
grunnlag for valg av tema.  

Vi ser at skoleeier etterspør arbeidet med å gjøre vurderinger på den enkelte skole, og at 
kunnskap om hva skolene har behov for av utvikling tas inn i det kommunale planverket. 
Vi hører at skolens arbeid med vurdering formidles til skoleeier i sammenheng med det 
årlige møtet om skolevurdering. Områder skolen har kommet fram til at de bør jobbe 
mer med, formidles i møtet og gjennom rapporten som utarbeides etter møtet. Det er 
rom for at den enkelte skole også kan gjøre valg av tema som de vurdere som viktige ut 
fra situasjonen på egen enhet. Dette er et viktig prinsipp for den skolebaserte 
vurderingen. Det er skolens egen vurdering av seg selv. Skoleeier kan gi føringer for 
tema de også ønsker at skolen skal vurdere, men i den skolebaserte vurderingen skal det 
være rom for skolens vurdering av seg selv.  

Videre har vi sett etter den samlede vurderingen skolen gjør med grunnlag i 
kunnskapsgrunnlaget de har opparbeidet. Denne kommer ikke så tydelig fram i skolens 
praksis. Det er tydeligere at det gjennomføres vurderinger underveis i løpet av skoleåret. 
Vi finner det likevel sannsynliggjort at skolen gjennomfører skolebasert vurdering med 
grunnlag i et felles kunnskapsgrunnlag som leder til valg av tema som det er 
samstemmighet om at er gjort til gjenstand for utviklingsarbeid.  

Fylkesmannens konklusjon 
Skolen velger tema for den skolebaserte vurderingen basert på en bred og samlet 
vurdering av elevenes måloppnåelse.  
 
 
2. Skolen skal vurdere om endringer i organiseringen, tilretteleggingen og 

gjennomføringen av opplæringen kan bidra til økt måloppnåelse hos elevene i det 
valgte temaet. 

Skolen skal identifisere endringer som kan bidra til økt måloppnåelse hos elevene. 
Endringer kan være både innenfor organisering, tilrettelegging og gjennomføring av 
opplæringen i det valgte temaet for skolebasert vurdering. 

I EVS ser vi at skolen prøver ut ulike former for organisering, tilrettelegging og 
gjennomføring av opplæringen. Skolen har blant annet valgt å slå sammen trinn for å 
lettere tilrettelegge opplæringen og sikre det spesialpedagogiske arbeidet. 
Tolærersystemet de benytter bidrar til bedre oppfølging av elever med spesielle behov.  

Skolen har utarbeidet planer/rutiner for oppfølging av resultater på nasjonale prøver, 
kartleggingsprøver og elevundersøkelsen. Det nevnes eksempler som at det jobbes på 
tvers av trinn i matematikk og at de gjennom det utfører evaluering av nasjonale prøver. 
Også for lesing vurderes resultater og drøftes på team og sammen med elev og 
foresatte. Av tiltak som settes i verk viser de til veiledet lesing, lesestrategier som brukes 
på tvers av fag, organisering og tilrettelegging av leseopplæringa skjer gjennom 
stasjonsundervisning, bruk av to-lærer, lesekurs, tempolex og tidlig innsats.  

Innen skolemiljø er tiltak prøvd ut, vurdert og innarbeidet i dokumentene om roller, 
rutiner for inspeksjon og standarder ved Eid skole. De viser også til skolens plan for et 
trygt og godt skolemiljø. De har forebyggende team hvor de vurderer ulike tiltak både på 
individ- og gruppenivå. Elevråd og trinnråd vurderer også behov for endringer som bidrar 
til et bedre skolemiljø. Elevsamtaler, utviklingssamtaler, trivselsundersøkelse, 
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foreldreundersøkelse og skole-hjem-samarbeid nevenes som tiltak i arbeidet med et trygt 
og godt skolemiljø. Ansatte drøfter utviklingen til enkeltelever og grupper i 
klasselærermøter og teammøter.   

Skolens ledelse viser til at de har en rutine for overgangen barnehage – barneskole – 
ungdomsskole. Denne evalueres hvert år av pedagogiske ledere, lærere og ledelsen. De 
viser også til arbeidet med overgangen for elever fra Gåsbakken skole som starter på Eid 
på 8. trinn. De ser behovet for å trygge barnehagebarn og elever før overgang og for å 
sikre at viktig informasjon følger elevene.    

Arbeidet med digitale ferdigheter har ført til endringer i skolens praksis. De viser blant 
annet til at både elever og ansatte har enten iPad eller PC, og at dette har ført til bruk av 
digitale skrivebøker. Innen IKT ser vi i EVSene at kartleggingsprøve, drøftinger om 
nettvett og kildebruk brukes i arbeidet for å vurdere behov for endringer. Flere peker 
også på at skolen har en IKT-ansvarlig som bidrar med veiledning og kursing ved behov. 

Vi ser i flere av skolens dokumenter at ansatte og ledere skal analysere og vurdere 
resultater, fremme forslag til tiltak, avdekke behov for oppdatering i personalet, evaluere 
rutiner, peke på strategier for videre arbeid og finne veien til ønsket praksis. Her 
involveres ansatte og ledere på ulike nivå og i ulike settinger. Eksempel på dokumenter i 
denne sammenhengen er «Utviklingsplan for Eid skole skoleåret 2019/2020», «Plan for 
arbeidet med nasjonale prøver», «Plan for arbeidet med kartleggingsprøver» og «Plan for 
gjennomføring av elevundersøkelsen». 

I intervjuene hører vi om hvordan skolen bruker sine ressurser innen organisering. Bruk 
av to lærere i klassen og sammenslåtte grupper handler om å prøve ut endringer for å 
øke elevenes læringsutbytte. Dette ble startet opp inneværende høst og vil bli evaluert 
etter hvert. Ansatte viser til at de så langt har gode erfaringer med dette. I intervjuet 
med elevene sier de at det er litt nytt med så stor klasse, men at de synes det er artig 
med flere elever og flere lærere i klassen på samme tid. De tror at dette er bra. Lærerne 
peker på at ordningen med to lærere gir muligheter til å observere, drøfte, planlegge, 
gjennomføre og evaluere undervisningen sammen, og at de slik kan utnytte hverandre 
sine ressurser. Også arbeidet med lesing framheves som et godt eksempel.  

Vi ser at skolen jobber aktivt med å identifisere endringer som kan bidra til økt 
måloppnåelse for elevene. Skolen vurderer endringer innen organisering, tilrettelegging 
og gjennomføring. Dette er synlig både gjennom planer og rutiner og gjennom 
møtestrukturer for ansatte og ledelsen. Vi ser eksempler på at skolen vurderer 
videreføring av tiltak og iverksetting av nye tiltak for å se om det bidrar til økt 
måloppnåelse. Vi ser også at tiltak som iverksettes er på systemnivå med mulighet for 
individuell tilpasning til enkeltelever. 

Fylkesmannens konklusjon 
Skolen vurderer om endringer i organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av 
opplæringen kan bidra til økt måloppnåelse hos elevene.   
 

 

 



10 

3. Skolen skal følge opp de endringer som de eventuelt kom frem til i den skolebaserte 
vurderingen.  

 
Hvis skolen gjennom en skolebasert vurdering avdekker forbedringsområder, må skolen 
følge opp dette.  

Ledelsen må sørge for at den skolebaserte vurderingen får konkrete følger, enten 
gjennom enkelttiltak, ved å starte et konkret utviklingsarbeid, eller ved å opprettholde og 
eventuelt forsterke eksisterende praksis. 
 
I EVS kommer det fram at skolen satser mye på skolebasert kompetanseutvikling, og at 
de gjennom det satser på få områder over tid. Vi ser at alle områder som vi hører at 
skolen driver utvikling innen etter skolebasert vurdering, nevnes i denne 
sammenhengen. 
 
Grunnleggende ferdigheter følges opp gjennom planer. Skolen viser til at det 
gjennomføres kurs for elever som skårer lavt, de bruker kartleggeren som verktøy i 
arbeidet, tiltak tilpasses hvert år den elevmassen de har, de bruker tidligere nasjonale 
prøver for å trygge elevene på prøvesituasjonen og på oppgavetypene og flere elever får 
lesehjelp i nasjonale prøver i regning.  Videre viser de til at de organiserer ansatte i tre 
fagseksjoner i matematikk, norsk og engelsk på tvers av 1.-10. trinn.  
  
I arbeidet med skolemiljø er det utarbeidet en handlingsplan for et trygt og godt 
skolemiljø. De har laget skjema for varsling og en aktivitetsplan. Vi ser at tiltak, rutiner 
og standarder gjennomgås og vurderes ved skolestart hvert år. De viser også til at 
sammenslåing av klasser er en konsekvens av ønske om å skape et bedre læringsmiljø. 
Skolemiljøet drøftes på trinn- og teammøter. Elevundersøkelsen evalueres blant lærerne, 
i ledelsen, i klassene, i elevrådet og i FAU og SU. Tiltak kan settes i verk ut fra 
drøftingene. Inspeksjonsrutinene gås gjennom hvert år, og det er spesiell 
oppmerksomhet på blindsoner. Forsterket inspeksjon er ett av tiltakene som settes i verk 
ved behov. Videre er det utarbeidet rutiner for føring og oppfølging av fravær.  
Skolen deltar også i læringsmiljøprosjektet i regi av PPT.  
 
I satsingen på digitale ferdigheter bruker skolen mye fellestid på opplæring, deling og 
utvikling av et helhetlig system. Skolen har egne IKT-veiledere, men de leier også inn 
kompetanse slik at hele kollegiet har tilstrekkelig kompetanse på dette området.  
 
Videre beskriver de også at skolebasert vurdering er utgangspunktet for endring av 
organiseringen. De har valgt å slå sammen 3. og 4. trinn og 5. og 6. trinn. De har lagt 
vekt på å ha to lærere i basisfag.  
 
I den innsendte dokumentasjonen ser vi flere eksempler på planer og rutiner som støtter 
opp om arbeidet med skolens satsingsområder. Både «Plan for arbeidet med 
kartleggingsprøver» og «Plan for arbeidet med nasjonale prøver» gir føringer for hvordan 
skolen skal gjennomføre og bruke resultater fra dette arbeidet. Vi ser at disse viser at 
det skal tilrettelegges for enkeltelever, men også at de drøfter resultater med tanke på 
utvikling på systemnivå. I «Oversikt over våre rutiner for kvalitetssikring» ser vi at 
drøftinger på skolenivå også blir løftet til skoleeiernivå. Denne oversikten gir detaljerte 
føringer for alle tiltak i skolens kvalitetssikring, og mange av disse inneholder det å 
drøfte og følge opp. Videre har «Utviklingsplan for Eid skole skoleåret 2019/2020» en 
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oversikt over utviklingsområder med beskrivelse av mål, ønsket praksis, tiltak og 
evaluering. Her beskrives tiltak som aldersblandede grupper i klassene, deltakelse i 
læringsmiljøprosjektet, oppfrisking av rutiner for tilsyn, arbeid med ønsket praksis i 
personalmøter, teammøter og seksjonsmøter, digitale verktøy er med i lærernes daglige 
planlegging av undervisningen og lærerne samarbeider i små grupper, diskuterer 
elevenes læringsmål, planlegger undervisningsopplegg, observerer hverandres 
undervisning og analyserer resultater og deler erfaringer.   
 
«Plan for gjennomføring av elevundersøkelsen» og «Handlingsplan for et trygt og godt 
skolemiljø» viser hvordan arbeidet skal skje og at det fremmes forslag til tiltak. I 
arbeidet med elevundersøkelsen skal også elever trekkes inn i arbeidet med å foreslå 
tiltak.  
 
I intervju med elevene kom det fram at de opplever at det er et bra miljø på skolen. De 
er sammensveiset, de sier at de er forskjellige, men at de respekterer hverandre. De 
kjenner til at skolen har jobbet med mobbesaker. De opplever at elevrådet får si om de 
ønsker endringer, men at dette ikke handler om hvordan undervisningen drives.  Det 
skjer mer i klassene som at de kan velge mellom innlevering eller prøver. Elevene sier at 
de lærer mer når de jobber praktisk slik som i arbeidet med musikal.  
 
I intervju med ansatte kommer det fram at skolen holder tak i utviklingsarbeidet. De har 
deltatt i planlegging, gjennomføring og vurdering. De prøver ut tiltak som Lesson Study, 
og ser at dette arbeidet påvirker hele skolen. De viser til at de ser at arbeidet gir 
resultater og at det derfor er motiverende å følge opp. Det pekes også på at de vurderer 
endringer opp mot elevenes læringsutbytte. Dette har vært tydelig i arbeidet med lesing. 
Videre prioriteres kompetanseheving for eksempel for IKT-satsingen. Det kommer også 
fram at sammenslåtte klasser og to-læresystemet ble bestemt ut fra vurderinger av 
ressursutnyttelse for å kunne øke elevens utbytte av opplæringen. Arbeidet følges opp og 
evalueres underveis, men en større vurdering av akkurat dette tiltaket er det for tidlig å 
ta. Det kommer også et eksempel på at de vurderer å flytte på lærerkompetanse mellom 
trinn for å se om dette gir bedre faglige resultater.  
 
Ledelsen viser i intervju til at det er vurderingen av elevenes måloppnåelse i bred 
forstand som er grunnlag for foreslåtte endringer. Sammenslåing av klasser begrunnes 
både ut fra det faglige og det sosiale perspektivet. Med flere elever i klassen er det 
lettere å få venner og å finne læringspartnere. På samme tid gir dette mulighet for 
styrking av pedagogressursen i deler av opplæringen. Gjennom dette ivaretas elever 
bedre ut fra de ulike behov de har. Tiltak vurderes underveis gjennom at lærerne 
sammen ser på hvordan de oppfatter den nye situasjonen. På dette viset blir det 
fortløpende vurderinger og noen endringer gjøres underveis.  
 
Vi ser at skolen jobber aktivt med å følge opp tiltak som de har satt i verk. Arbeidet med 
å prøve ut og evaluere de områdene de har som satsingsområder, kommer tydelig fram 
både gjennom egenvurderingene, dokumentasjonen og i intervjuene. Det er både 
føringer, forventinger og tilrettelegging for at dette skal skje gjennom skoleåret. Skolens 
ledelse legger til rette gjennom ulike møtearenaer og gjennom planer og 
rutinebeskrivelser for at utviklingsarbeidet skal gjennomføres og evalueres. Det gjøres 
endringer underveis ved behov, men det gjennomføres også større vurderinger med 
justeringer ved skoleslutt/skolestart. I dette arbeidet vurderer de hvilke tiltak som skal 
opprettholdes og/eller hva de skal prøve ut av nye tiltak.  
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Skolen har minst årlig en dialog med skoleeier om resultater og de utviklingstiltakene de 
arbeider med.  
 
Fylkesmannens konklusjon 
Skolen følger opp de endringer som kom fram i den skolebaserte vurderingen. 
 
 

4. Skolen skal ha en bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert 
vurdering 

 
Berørte parter skal involveres både i analyse, oppfølging av analysen, og arbeid med 
tiltak. Det å involvere elevene vil være aktuelt i mange tema. 
 
I EVSene viser skolens ledelse til at ansatte er organisert i team hvor det er teamledere 
som er en del av ledergruppen. Alle ansatte har mulighet til å delta i vurdering av praksis 
gjennom teammøter og fagseksjoner. Teamlederne tar med seg analyser og tiltak inn i 
ledergruppen. Videre gir ledergruppen informasjon til alle lærer om hvilke tiltak som 
settes i verk. Skolen har plan for hvordan arbeidet i fellestid organiseres. Dette synliggjør 
hvilke satsinger det arbeides med. Lærerne har valgt å ha mer fellestid enn det som er 
pålagt, for å kunne følge opp utviklingsarbeid. Skolen har også planer og rutiner for 
gjennomføring og evaluering av flere områder og dessuten en rutine for å kvalitetssikre 
praksis.  
 
Ledelsen viser til at elever og foresatte er viktige kilder i tillegg til tall og data. Foresatte 
blir hørt gjennom FAU og SU. I SU er også det politiske nivået representert. På møter her 
diskuterer de skolens praksis på valgte områder, og der kan alle komme med innspill til 
bedring av praksis. Dialogen mellom skole og heimer og elever er viktig for skolens 
ledelse. Videre har rektor møter med tillitsvalgte en gang per måned.  
 
Ansatte viser i EVS til at det også trekkes inn andre instanser og parter i arbeidet med 
skolemiljø. Her nevnes PPT, helsetjenesten, MOT, renholdspersonell, vaktmester, 
ungdomsteam og flere. De viser også til at både lærere og ledere deltar i evalueringene 
og i fastsetting av tiltak. Dette er noe ulikt fra område til område. 
 
Leder og nestleder i elevrådet har faste møter med rektor. Elever på 5.-10. trinn har 
trinnrådsmøter før elevrådsmøter. Elevene er også representert i SU. Elevrådet deltar i 
utarbeidelse av tiltak innen skolemiljø, herunder utforming av skolens fysiske miljø både 
inne og ute. De kommer også med ønske om trivselstiltak. Elevundersøkelsen blir 
gjennomgått i trinnråd og elevråd. Videre blir elevene involvert gjennom elevsamtaler og 
utviklingssamtaler. Elvenes stemme blir også hørt gjennom trivselsundersøkelser. 
Enkeltinnspill fra elever tas opp på team ved behov, og elevene kan ha ønsker om ulike 
læringsstiler i klasserommet. 
 
I dokumentet «Oversikt over våre rutiner for kvalitetssikring» ser vi at ansatte i ulike 
funksjoner trekkes med i vurdering av arbeidet gjennom å drøfte og følge opp. Dette ser 
vi også mer detaljert i enkelte av skolen planer og rutiner.  
 
I dokumentet «Elevrådsarbeid ved Eid skole» ser vi at elevene skal gis mulighet til 
deltakelse, medbestemmelse og medansvar i skolesamfunnet, og at de skal stimuleres til 
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å ta demokratiske beslutninger og ta ansvar for dem. Under temaet aktuelle 
arbeidsoppgaver ser vi blant annet at elevrådet skal ta opp saker og sette i gang 
aktiviteter som fremmer skolemiljøet, delta i evalueringen av elevundersøkelsen og 
uttale seg i saker som omhandler f.eks. uteområdet og endringer av ordensreglementet. 
 
I intervjuet med elevene kom det fram at de har mulighet til å komme med forslag til 
saker som skal tas opp og at de har arbeidet med uteområdet og fordeling av bruk av 
fotballbanen. Leder og nesteleder i elevrådet har faste møter med rektor hvor hun tar 
opp både saker hun er misfornøyd med, men også kommer med skryt. Når det gjelder 
elevundersøkelsen opplever elevene at de får informasjon før gjennomføring, men at det 
er mindre informasjon etterpå. Det meste av denne informasjonen gis i klassene. De 
opplever at de i elevråd blir spurt om det er noe de opplever som ikke er bra og om ting 
de ønsker at skolen kan endre på. I klassene får de av og til være med og gjøre valg for 
hvordan opplæringen skal gjennomføres, som eksempel kan de velge om det skal være 
innlevering eller prøve. Det kommer fram at de får uttale seg mer om friminutt og slikt, 
enn om det som skjer i timene. Vi hører at de har en oppfatning av hva som gjør 
opplæringen god, men de forteller også at de har det bra på skolen, det er lite mobbing, 
de vet at de er forskjellige, men at de respekterer hverandre.  
 
I intervju med ansatte kommer det fram at alle deltar i arbeidet med skolebasert 
vurdering. Det gjelder også elever, foresatte og rådsorgan. I forhold til elevene har de 
jobbet med å bevisstgjøre elevene på når de er med og tar valg. Elevenes stemme 
kommer fram på ulike vis, også utenom elevrådet. Elevenes alder må tas i betraktning i 
forhold til hva og hvordan de kan delta. Møtestrukturen med trinnmøter, teammøter, 
fellestid og seksjoner samt utviklingstid på skolen bidrar til at alle deltar i drøfting og 
vurderinger. De opplever at hele skolen er med og vurderer elevenes måloppnåelse opp 
mot kompetansemål. Alle er med på vurderingsarbeidet, men på ulike nivå. Ellers 
opplever de at rektor har ei åpen dør og at de kan komme dit ved behov.  
 
Skolens ledelse viser til at elevene deltar gjennom den daglige samtalen med ansatte, i 
tillegg gjennom faste elevsamtaler og utviklingssamtaler. Leder og nestleder i elevrådet 
har faste møter med rektor, og det er elevrepresentasjon i SU. Foreldresamarbeidet er 
tett og godt. FAU jobber godt blant annet med uteområdet. Ansatte som fagarbeidere, 
lærere og ansatte på SFO deltar alle på ulike nivå i utviklingsarbeidet. Også tillitsvalgte 
og verneombud deltar ut fra sin funksjon.  
 
En god skolebasert vurdering forutsetter at skolen har et tolkningsfellesskap som kan 
sikre en troverdig og pålitelig analyse. Berørte parter skal involveres både i analyse, 
oppfølging av analysen og arbeid med tiltak. Alt etter valg av tema kan berørte parter 
også omfatte elever og foresatte. En bred og representativ medvirkning innebærer at 
skolen har etablert velfungerende møtearenaer for hele skolens personale. Skolebasert 
vurdering er altså noe mer enn team- og/eller trinnbasert vurdering. 
 
Vi ser at skolen har lagt til rette for en struktur for tolkningsfellesskap gjennom felles 
møtearena hvor skolebasert vurderingsarbeid kan skje. De møtearenaene som skolen 
har, benyttes både til informasjon, drøfting og vurdering av mulige tiltak. Alle som har 
tilknytning til skolen fra elever til rektor, deltar i arbeidet alt etter hvilket tema som 
vurderes. Selv om elevene tenker at de kan bidra mer, ser vi at de blir involvert i 
arbeidet ut fra tema hvor det er aktuelt. Vi konkluderer derfor med at skolen gjennom 
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det samlede arbeidet på dette området, har en bred og representativ medvirkning i 
arbeidet.  
 
Fylkesmannens konklusjon 
Skolen har en bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert vurdering.  
 
 
5. Skolen skal gjennomføre skolebasert vurdering jevnlig 
 
I EVSene sier alle at de gjennomfører skolebasert vurdering jevnlig. Ledelsen viser til at 
de hvert år har skolebasert vurdering som tema i møte med skoleeier. Etter møtet lager 
rektor en rapport om helhetlig skolevurdering. Rapporten viser til resultater, analyser og 
tiltak som skolen har prioritert. Tiltakene formuleres så i skolen sin utviklingsplan. De 
viser videre til at de følger opp resultater fra prøver og andre kilder. Skolen har flere 
rutiner for evaluering og oppfølging, for eksempel for kartleggingsprøve og nasjonale 
prøver. De jobber systematisk med å bedre elevene sitt skolemiljø. Ledelsen er av den 
oppfatning at de gjennomfører skolebasert vurdering jevnlig på de områdene de har 
fokus på. Dette er synlig gjennom planer og rutiner. De viser spesielt til rutinene for 
kvalitetssikring, og peker på at de har gode rutiner for å drøfte om opplæringen er i tråd 
med læreplanverket.  
 
Også lærergruppene viser i EVSene til planer og rutiner som skolen har og at disse sikrer 
gjennomgang av årshjul, inspeksjonsplaner, handlingsplaner med videre. Det kommer 
fram hvordan de følger opp områdene lesing, skolemiljø og IKT som vi har hørt omtalt 
som temaene som er valgt etter skolebasert vurdering. Her viser de både til frekvens av 
arbeidet, til ulike evalueringsmøter og - samtaler og på hvilket nivå vurderinger, møter 
og samtaler gjennomføres. Alt etter hvilket tema det gjelder, ser vi at det skjer både i 
møter mellom lærerne, i samtaler med elever og i spørreundersøkelser blant elever og 
ansatte. 
 
I intervjuene kommer det fram at det er noe ulike oppfatninger av hvor ofte den 
skolebaserte vurderingen gjennomføres. Noen sier at det er minst en gang per år, andre 
at det er minst to ganger per år eller at det er en gang annethvert år. De viser til at det 
er type tema som er avgjørende for hvor ofte vurderingene skjer. Det kommer også fram 
at de ikke bruker begrepet skolebasert vurdering, og at det derfor er litt vanskelig å 
svare på spørsmålet om jevnlighet.  
 
En av gruppene viser til oversikt over rutiner for kvalitetssikring ved skolen, og at det ut 
fra denne, vil variere hvor ofte de gjennomgår temaer. De viser også til at de har hatt 
mange tema å jobbe med, og at det kan være vanskelige å prioritere.  
 
Ledelsen viser til at skolebasert vurdering skjer to ganger per år. Det er til jul og i mai. 
Den siste er for at alt skal være klart til skolestart i august.  
 
«Oversikt over våre rutiner for kvalitetssikring» inneholder både pålagte og egeninitierte 
tiltak som elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, kartleggingsprøver og mye mer. 
Rutinen skal kvalitetssikre at skolen vurderer organisering, tilrettelegging og 
gjennomføringa av opplæringen på skolen. Slik skolen beskriver ser vi at den bidrar til at 
tiltak settes i verk og drøftinger og oppfølging skal gjennomføres. Slik vi vurdere dette 
dokumentet, er det et godt hjelpemiddel til å sikre gjennomføring av alle tiltak som er 
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tatt med her. Med tanke på skolebasert vurdering, vil dette bidra til at skolen har et godt 
kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre sine skolebaserte vurderinger. Skolens 
utviklingsplan for inneværende skoleår viser til områder som skolen har valgt å ha 
spesiell fokus på. Her er det tre områder som nevnes: skolemiljø, IKT og Lesson Study. 
Skolemiljø og IKT er tema vi hører at skolen viser til innenfor skolebasert vurdering. 
Lesson Study er også omtalt, men mer som en metode i arbeidet. I rapporten 
«Skolevurdering 2018» ser vi at mange områder omtales, deriblant IKT og 
læringsmiljøet. Vi ser at det er en sammenheng i skolens dokumenter som peker mot de 
temaene som er omtalt som valgte tema etter skolebasert vurdering.   
 
Vi erfarer at forståelse av jevnlighet blant ansatte varierer. Vi kan derimot se at praksis 
slik vi får den beskrevet, følger opp kravet til at den skolebaserte vurderingen skal 
gjennomføres jevnlig. Det er ikke et krav om at alle må ha en felles forståelse av hva 
skolebasert vurdering er, eller hva som ligger i jevnlighetsbegrepet. Det er derimot viktig 
at de som har ansvar for at dette gjennomføres, forstår dette. Vi er av den oppfatning at 
skolens ledelse legger til rette for og sikrer at den skolebaserte vurderingen 
gjennomføres i tråd med forutsetningene i regelverket.  

Fylkesmannens konklusjon 
Skolen gjennomfører skolebasert vurdering jevnlig.  
 

2. Avslutning av tilsynet 

I tilsynet har vi funnet at dere oppfyller regelverket på dette området, og vi avslutter 
tilsynet. Våre observasjoner og vurderinger framgår av tilsynsrapporten. 

Dere kan likevel uttale dere om rapporten, både vår beskrivelse av fakta, vår forståelse 
av loven, våre vurderinger og våre reaksjoner. Dersom dere mener rapporten inneholder 
feil, bør dere begrunne hvorfor.  

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

 

Steinkjer, 11.12.2019 

Gunn Oddny Olsen Haugen 
Tilsynsleder 
Fylkesmannen i Trøndelag 
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Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget 

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 

 Egenvurdering fra lærergruppe 1 
 Egenvurdering fra lærergruppe 2 
 Egenvurdering fra lærergruppe 3 
 Egenvurdering fra skolens ledelse 
 Oversikt over våre rutiner for kvalitetssikring Eid skole og barnehage 
 Plan for arbeidet med kartleggingsprøver 
 Utviklingssamtale mellomtrinn  
 Utviklingssamlate ungdomstrinn 
 Utviklingssamtale småtrinn 
 Plan for arbeidet med nasjonale prøver  
 Plan for gjennomføring av elevundersøkelsen 
 Overgangsrutiner barneskole – ungdomsskole  
 Friminutt, ute 
 Spisepauser 
 Rutiner for inspeksjon 
 Prosessmal for analytisk læringsledelse 
 Årsplan for førskoleklubben 
 Inn- og utmarsj 
 Roller 
 Hvordan vi bruker tolærer i den daglige undervisningen  
 Utviklingsplan for Eide skole skoleåret 2019/2020 
 Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 
 Rutiner for føring og oppfølging av fravær  
 Aktivitetsplan ved varsel om krenkelser og/eller mobbing 
 IKT-Plan Eid skole 
 Driftsplan Eide skole 2019/2020 
 Kompetanseheving 2018-2019 
 Varsel om krenkelse og/eller mobbing 
 Elevrådsarbeid ved Eid skole  
 Skjema for elevsamtale 
 Helhetlig skolevurdering 2016 
 Helhetlig skolevurdering 2018 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 03.10.2019. 

Det ble avholdt intervjuer med: 

 Elevgruppe fra 4.-10. trinn 
 Lærergruppe 1 
 Lærergruppe 2 
 Lærergruppe 3 
 Representanter fra skolens ledelse 

 



       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 28.05.2020 26/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/285 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Vedlegg 
Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig 
KMD svarer Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget 
Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 
Kontrollutvalget må sette seg selv på dagsorden 
Uheldig med posisjonsflertall i kontrollutvalg 
Kontrollutvalgsleder mener forslag om å overføre fullmakter i Vestland er lovstridig 
Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som ledd i innkallingen 
Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av kontrollutvalget i hver av 
deltakerkommunene 
Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn 
Ingen enkeltperson kan trekke en sak fra saklisten til et folkevalgt organ 
Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt 
Kommuner kan ikke gå konkurs 
Kommunene kan fastsette svært inngripende tiltak 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og 

kontroll i offentlig styring. 
2. Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i 

kommuneloven §§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for 
kontrollutvalget i § 23-1 tredje ledd. 

3. Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets 
kontrollutvalg. 

4. Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum for Kontroll og 
Tilsyn (FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 2019. 
Undersøkelsen har flere interessante funn det er verdt å reflektere over. 

5. Hvis andre oppfatter at det er bukken som passer havresekken, hjelper det lite at de 
som sitter i kontrollutvalg, vet at de ikke er partiske. 

6. Fylkesrådmannen i Vestland vil overføre myndighet fra fylkestinget til et utvidet 
fylkesutvalg og fylkesordføreren. Lederen av kontrollutvalget advarer. 

7. Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som 
skulle vært for kommunestyret? 

8. Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt 
havnestyre? 

9. Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert 
offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles? 

10. Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista? 
11. De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert 

år. I løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen. 
12. Budsjettet er i ubalanse, kan kommunestyret vedta betalingsinnstilling? 
13. Smittevernloven gir kommunene fullmakt til å iverksette svært inngripende 

smitteverntiltak der det er nødvendig. Det sier områdedirektør Tor Allstrin i KS 

 



advokatene. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som 
referatsaker.  
 
 



Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig? 
Kommunal Rapport 22.04.2020 

Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og kontroll i 
offentlig styring. 

Noe er galt i offentlig sektor, og tiden er kommet for å bytte ut «New Public Management» 
med en tillitsreform, skriver Jonas Gahr Støre i et innlegg på frifagbevegelse.no 29.11.2019. 

Siden har flere tatt til orde for å erstatte et mål- og resultatbasert styringssystem med 
innføring av et tillitsbasert styringssystem i offentlig sektor. 

Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig i offentlig styring, og er det slik at tillit ikke er forenlig 
med det å bli målt og kontrollert? 

Offentlig forvaltning griper dypere inn i det man før anså for å være familienes og borgernes 
private sfære. 
I forbindelse med arbeidet med veilederen «Samordning mellom statlig tilsyn og kommunal 
egenkontroll» som Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utgi i løpet av våren, 
stilte arbeidsgruppen seg disse spørsmålene. 

Vi kom fram til at tre forklaringer, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten tilsyn og 
kontroll: 

1) Den gjensidige avhengigheten mellom folks hverdagsliv og de offentlige tjenestene og 
myndighetsutøvelse har økt kraftig de siste tiårene. Dette handler om den 
samfunnstransformasjonen som har brakt kvinnene ut i arbeidslivet og den tilsvarende 
offentlige overtakelsen av ansvaret for barn, eldre, syke og hjelpetrengende. 

På samme vis griper offentlige reguleringer, krav til plan og løyver, osv. i stadig sterkere grad 
inn i innbyggernes private disposisjoner, av hensyn til jord og miljø osv. Offentlig forvaltning 
griper dypere inn i det man før anså for å være familienes og borgernes private sfære. 

Kommunene er blitt den viktigste tjenesteprodusenten og samtidig en viktig 
myndighetsutøver. Begge rollene er basert på en omfattende nasjonal lovgivning. 
Oppmerksomheten rettet mot kommunene har blitt mye større som ledd i denne 
utviklingsprosessen. 

2) Både innbyggernes forventninger og profesjonskrav har vært med å drive fram denne 
omfattende lovgivning om brukerrettigheter og lovbaserte plikter rettet mot kommunene. 
Rettighetslovgivningen snevrer inn rommet for lokalpolitiske prioriteringer. Den siste 
maktutredningen beskriver en utvikling der makt forskyves fra politikkens sfære til den 
rettslige. 

Brukergrupper oppfatter ofte denne utviklingen som grunnleggende positiv. 

Uansett forteller den omfattende rettighetslovgivningen og reguleringen av kommunepliktene 
noe vesentlig om endrede betingelser for offentlig tjenesteproduksjon: Den er ikke lenger 
bare styrt av profesjonelt begrunnet praksis og faglige standarder, men like mye av offentlig 
rett. Tjenestene er blitt rettsliggjort. 

https://sandkasse.frifagbevegelse.no/nyheter/noe-er-riktig-galt-i-offentlig-sektor-slik-skal-vi-lose-det-skriver-jonas-gahr-store-6.490.664264.6bdbc99794#cxrecs_s


Det forsterker oppmerksomheten om tilsyn og kontroll som styringsvirkemiddel, for tilsyn er jo 
nettopp kontroll med tjenesters eller myndighetsutøvelsens lovlighet. Egenkontrollen i 
kommunene utvikles i samme retning. 

3) Et tredje utviklingstrekk er at offentlig forvaltning organiseres og styres annerledes enn før. 
Beslutningsmyndigheten er flyttet nedover i organisasjonene, som har blitt mindre 
hierarkiske. Også dette er utviklingstrekk som kan bidra til å forklare noe av veksten i 
kontroll- og tilsynsaktiviteter. 

Med sterke avhengigheter mellom innbyggere og forvaltning, settes tilliten mellom tjenestene 
og innbyggere stadig på prøve. Omfattende survey- og innbyggerundersøkelser viser 
betydelig tillit til de offentlige tjenestene fra befolkningen, som aldri har vært mer omfattende, 
samtidig med medieoppslag om mangler og misnøye. 

Tillit mellom innbyggere og forvaltning handler både om å skape realistiske forventninger, og 
om å skape trygghet for at tjenestene er tilgjengelige i det omfang og den kvalitet lovverket 
foreskriver. 

Tilsyn og kontroll er viktig i denne sammenhengen, som sentrale styringsvirkemiddel for 
rettssikkerhet og forsvarlige tjenester. 

Statlige tilsyn og kommunal egenkontroll har hvert sitt utgangspunkt, (hhv. statlig og 
lokalpolitisk styring) men er nært forbundet i tema, metode og innretning. Stat og kommune 
har derfor felles interesse i å innrette tilsyns- og kontrollvirksomheten så effektivt og 
samordnet som mulig. 

Uten samordning og gjensidig tilpasning risikerer vi at tilsyn og egenkontroll blir rettet mot 
samme objekt eller tema på samme tid. Det tærer på knappe fagressurser, belaster 
tjenester, ledelse og medarbeidere og kan derfor svekke både legitimiteten til og 
oppslutningen om viktige kontrollaktiviteter. 

På den andre siden så vil godt samordnede og faglig treffsikre tilsyn og forvaltningsrevisjoner 
kunne gi svært nyttige bidrag til læring og forbedring i de kommunale tjenestene, forhåpentlig 
med økt tillit som resultat. 
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Svar på henvendelse om valg til kontrollutvalg - valgbarhet og habilitet 

 

Vi viser til e-post 8. januar 2020, hvor dere stiller to spørsmål til departementet. 

 

Spørsmål 1: Er statlig ansatte i NAV valgbare til kontrollutvalget? 

 

Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i kommuneloven 

§§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget i § 23-1 tredje 

ledd. Ingen av disse bestemmelsene inneholder et generelt forbud mot at statlige ansatte 

kan velges som medlemmer av kontrollutvalget. Kommuneloven § 23-1 tredje ledd bokstav f 

bestemmer at ansatte i den aktuelle kommunen er utelukket fra valg. Departementet mener 

at denne bestemmelsen ikke kan tolkes utvidende slik at også ansatte i staten er å anses 

som utelukket fra valg. Dette må også gjelde statlig ansatte i NAV. 

 

Spørsmål 2: Dersom statlige ansatte i NAV er valgbare til kontrollutvalget, er disse inhabile 

dersom KU behandler saker der vedkommende sin leder (=NAV-leder) er "part" i saken (som 

ansvarlig for den kommunale NAV-tjenesten) som utvalget skal behandle? 

 

Ifølge forvaltningsloven § 8 andre ledd skal det kollegiale organet selv treffe avgjørelse om et 

medlem er inhabil. Departementet kan derfor ikke gi et konkret svar på dette spørsmålet. 

Noen generelle utgangspunkter for en slik vurdering vil vi likevel kunne gi. 

 

Om et medlem er inhabil reguleres av forvaltningsloven § 6. I bestemmelsens første ledd 

ramses det opp en rekke forhold som automatisk fører til inhabilitet. Felles for disse 

forholdene er at de knyttes til partsbegrepet i loven. Enten må man selv være "part" i saken 

eller så må man ha en nærmere bestemt relasjon til en "part" i saken. Det må derfor i 
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Side 2 
 

prinsippet vurderes om avgjørelsen som kontrollutvalget skal treffe "retter seg mot" den 

ansattes leder eller om "saken ellers direkte gjelder" lederen. Dersom lederen etter denne 

vurderingen er å anse som part, må det vurderes om den ansatte har en slik relasjon til 

lederen som beskrevet i et av de ulike alternativene i § 6 første ledd bokstav b) til e). 

 

Dersom man ikke er å anse som inhabil etter § 6 første ledd, vil neste steg i vurderingen 

være den generelle regelen i § 6 andre ledd. Bestemmelsen sier at man er inhabil "når andre 

særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". Om disse 

vilkårene er oppfylt vil bero på en bred skjønnsmessig vurdering hvor det, ifølge 

bestemmelsen, "blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han som har nær personlig tilknytning". Både 

fordi vurderingen er konkret og fordi den beror på en bred skjønnsmessig vurdering, vil 

departementet ikke kunne gi noen nærmere veiledning for vurderingen av denne saken. 
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Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 

Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg. 

Innholdet i denne rapporten skulle vært presentert på FKTs sekretariatskonferanse i mars av 
kontrollsjef Kjell Tore Wirum, Follo kontrollutvalgssekretariat. Han er også og 1.vara til FKT-
styret. 

Undersøkelsen som rapporten bygger på, har som hovedmål å se på kommunenes og 
fylkeskommunenes etterlevelse av kommunelovens § 23-1 ved valg av kontrollutvalg for 
perioden 2019-2023. Opplysningene er hovedsakelig innhentet fra den respektive 
kommunes nettside, protokoller fra konstituerende kommunestyre/fylkestingsmøte hvor det 
er blitt foretatt valg av kontrollutvalg samt protokoller fra kommunestyre-/fylkestingsmøte hvor 
det er blitt foretatt suppleringsvalg av medlemmer til kontrollutvalg. 

Et interessant funn er at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg. 

Du kan laste ned rapporten her: 

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-og-
fylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf 
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Kontrollutvalget må sette seg selv på dagsorden 
Av Rune Tokle, daglig leder i NKRF, publisert 08.05.2020 
 
NKRF mener | Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum 
for Kontroll og Tilsyn (FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 
2019. Undersøkelsen har flere interessante funn det er verdt å reflektere over. 
 
Undersøkelsen peker på at flertallet av kommunene har valgt minimumsstørrelsen på fem 
medlemmer, noe som viser at det var helt riktig at minstekravet ble endret fra tre til fem 
medlemmer gjennom den nye kommuneloven. Det er i hvert fall fort gjort å tenke seg at hvis 
loven ikke hadde blitt endret på dette punkt, ville mange kontrollutvalg fortsatt hatt tre 
medlemmer, noe som er for få i forhold til utvalgets viktige funksjon. 
 
NKRF støttet endringen til minst fem medlemmer, og vi støttet også at lederen skulle komme 
fra et annet parti enn ordføreren. Det er likevel overraskende at det i hvert tredje utvalg er 
posisjonen som har flertall. Nå kan imidlertid begrepene «opposisjon» og «posisjon» i 
kommuner som styres etter formannskapsmodellen, som jo er de aller fleste, ikke være like 
lett å definere. 
 
Det er også et spørsmål om man skal lovfeste hvem som skal ha flertall i 
kontrollutvalget. Kanskje skal man la kommunene bestemme dette selv – ved at de 
velger kompetente personer som kan gjøre en forskjell. 
 
Det er også et spørsmål om man skal lovfeste hvem som skal ha flertall i kontrollutvalget. 
Kanskje skal man la kommunene bestemme dette selv – ved at de velger kompetente 
personer som kan gjøre en forskjell. En lovfesting av at opposisjonen skal ha flertall, kan 
gjøre kontrollutvalget til en arena for opposisjonen. Man vil kanskje tenkte at dette er naturlig, 
men på den annen side er det viktig at kontrollutvalget ikke blir en arena for kamp mellom 
posisjon og opposisjon. Da mister kontrollutvalget fort tillit. 
 
Opposisjonen bør avstå fra å drive politisk omkamp eller gå på ordførerjakt og fordele all 
skyld til det sittende flertallet. Like mye som posisjonen bør avstå fra et servilt forsvar for det 
sittende flertallet og alt som skjer i kommunen. Skal kontrollutvalget ta sin oppgave på alvor, 
må man gå gjennom alle sider av en sak, og komme med sitt vedtak og anbefalinger 
uavhengig av hvem som styrer kommunen til enhver tid. Dette kan være vanskelig og 
utfordrende, men bare på den måten oppnår kontrollutvalget den posisjonen det skal ha i 
den kommunale egenkontrollen. 
 
Skal kontrollutvalget ta sin oppgave på alvor, må man gå gjennom alle sider av en sak, 
og komme med sitt vedtak og anbefalinger uavhengig av hvem som styrer kommunen 
til enhver tid. 
 
Undersøkelsen viser at det er langt flere menn enn kvinner blant lederne av 
kontrollutvalgene, og at også sammensetninga av utvalgene viser at menn er i flertall. Dette 
gjenspeiler et generelt samfunnsproblem, nemlig at kvinner ofte er i mindretall i folkevalgte 
organer, noe som utfordrer disse organenes representativitet. Vi stiller oss bak oppfordringa 
om flere kvinner inn i folkevalgte organer, også i kontrollutvalgene. Her har vi som har den 
kommunale egenkontrollen som virkeområde, et ansvar, ved å trekke fram dyktige kvinner 
både i tillitsverv og som foredragsholdere på kurs og konferanser. 
 
Lederartikkelen i Kommunal Rapport 7. mai 2020 sier at man må kunne forvente at 
kontrollutvalgene har et våkent blikk og en bevissthet når det gjelder å overholde lovkravet 
om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Vi er selvsagt enige i det, 
men her er det kommunestyret som har hovedansvaret. Det er derfor viktig at 

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-og-fylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf
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kommunestyret er seg dette ansvaret bevisst, spesielt siden det er kommunestyret, og ikke 
kontrollutvalget, som er i en posisjon der kontrollutvalgets sammensetning som helhet kan 
vurderes – før utvalget blir valgt. 
 
FKTs undersøkelse viser også at mange kontrollutvalg er lite synlige på kommunenes 
nettsider. Dette er et problem som har vært omtalt og debattert i Kommunal Rapport. Én ting 
er synligheten på kommunens nettsider – og det er viktig i seg selv – noe annet er 
kontrollutvalgets synlighet i medier og overfor innbyggerne. Mange kan bidra til å gjøre 
kontrollutvalget mer synlig, deriblant ordføreren og kommunestyret, men de som sitter i den 
beste posisjonen til å gjøre kontrollutvalget mer synlig er kontrollutvalget selv! Her har også 
kontrollutvalgssekretariatet en viktig rolle – ved å bistå både kontrollutvalget og kommunen i 
dette arbeidet. 
 
Her har også kontrollutvalgssekretariatet en viktig rolle – ved å bistå både 
kontrollutvalget og kommunen i dette arbeidet. 
 
Vi tør påstå at det ikke er mangel på saker for landets kontrollutvalg, man kan velge og 
vrake. I noen kommuner er det flere problemsaker enn i andre, men én ting har alle 
kontrollutvalg felles: Alle kommuner har et forbedringspotensial, og alle har et grunnleggende 
behov for tillit for at lokalsamfunnet skal fungere. Her er kontrollutvalget et viktig verktøy for 
kommunestyret. 
 



Uheldig med posisjonsflertall i kontrollutvalg 
Kommunal Rapport 07.05.2020 

Hvis andre oppfatter at det er bukken som passer havresekken, hjelper det lite at de som 
sitter i kontrollutvalg, vet at de ikke er partiske. 

Posisjonen har flertallet i ett av tre kontrollutvalg, viser en fersk undersøkelse Forum for 
kontroll og tilsyn har fått gjennomført. Kommunal Rapport refererer at posisjonen utgjør 
flertallet i nøyaktig 119 av 355 kommunale kontrollutvalg. 

Tillit er kontrollutvalgs viktigste kapital. 
Det er naturlig å diskutere hvor heldig dette er. Og det er en god anledning å gjøre det nå. 

Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen i Forum for kontroll og tilsyn sier hun tror 
dette er et tema de kan tenke seg å ta opp med departementet. Kommunal Rapport støtter 
den tanken. 

Vi vet at kommunelovutvalget diskuterte om det burde lovfestes at opposisjonen skulle ha 
flertallet i kontrollutvalget, men den nye kommuneloven sier ikke noe om dette. Vi kan spørre 
om lovfesting ville vært riktig. Posisjonsflertall kan også utføre egenkontroll. Samtidig kan et 
opposisjonsflertall også falle for fristelsen til å fremme sine politiske interesser. 

Det den nye kommuneloven sier, er at lederen av kontrollutvalget skal komme fra 
kommunestyrets opposisjon. Det er bra at dette er lovfestet og at alle kommunene, ifølge 
undersøkelsen, har fulgt opp. Dette utgjør en betydelig endring, som er både positiv og 
naturlig utvikling. 

Verre er det at undersøkelsen viser brudd på lovkravet om minimum 40 prosent av hvert 
kjønn i kontrollutvalget. 19 kommuner skal ha sviktet her, og kontrollutvalgene burde skapt 
tilstrekkelig blest om dette lenge før Forum for kontroll og tilsyn avdekket det. 

Så våkent blikk og såpass bevissthet må vi kunne forvente av kontrollutvalg. Det er pinlig for 
utvalgene som ikke har brydd seg om noe så enkelt og så nært som dette. I alle fall 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark er nå på ballen. Her må det nyvalg til. 

Det er heller ikke tillitvekkende at praksisen for valg av varamedlemmer til kontrollutvalg flere 
steder ser ut til å være i strid med loven. Dette kan verken kontrollutvalg eller kommuner leve 
med. 

Tillit er kontrollutvalgs viktigste kapital. For å bygge den tilliten som trengs, gjelder det å 
opptre klokt. Kommunal Rapport vil anbefale et så gjennomsiktig system som mulig. Det vil 
være hensiktsmessig om det er posisjonen eller opposisjonen i kommunestyret som har 
flertall i kontrollutvalget. 

Det viktigste med debatt om maktfordeling i kontrollutvalgene nå er bevisstgjøring. 

God egenkontroll vil bygge opp under det lokale selvstyret, som det heter i KS’ 
folkevalgtopplæring. Kontrollutvalget må kunne gjennomføre den løpende kontrollen med 
den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og fylkestinget – med tillit. 

 



Kontrollutvalgsleder mener forslag om å overfør fullmakter 
i Vestland er lovstridig 
Kommunal Rapport 25.03.2020 

 
Fylkesrådmannen i Vestland vil overføre myndighet fra fylkestinget til et utvidet fylkesutvalg 
og fylkesordføreren. Lederen av kontrollutvalget advarer. 
 
– Det bekymrer meg å se hvor enkelt mange fylker og kommuner som ser ut til å forflytte 
demokratiske beslutninger fra de øverste politiske organ og helt ned til personnivå, sier 
kontrollutvalgsleder Dan Femoen (H) i Vestland fylkeskommune.  
Han arbeider som advokatfullmektig i Front Advokatfirma i Bergen. 
 
Ekstraordinær situasjon 
Fylkesrådmannen i Vestland innstiller fylkestinget til å overføre beslutningsmyndighet til 
fylkesutvalget og til fylkesordføreren i såkalte «hastesaker» for en periode fram til 1. august. 
Saken behandles politisk torsdag.  
 
Tilsvarende vedtak har blitt fattet i en rekke kommuner rundt omkring i landet. 
 
Fylkesrådmannen viser i sin saksutredning til at koronaepidemien har satt landet i en 
ekstraordinær situasjon, som krever en klargjøring av myndighetsdelingen i 
fylkeskommunen. Han peker på at kommuneloven åpner for å overføre fullmakter fra et 
organ til et annet i såkalte «hastesaker».  
 
Det pekes på at dette også gjelder i saker som betegnes som prinsipielle, der det ikke er tid 
til å innkalle til møte i det øverste organ. 
 
«Fylkesrådmannen legger til grunn at vilkåret om at det ikke er tid til å kalle inn til fylkesting i 
situasjonen vi nå er i, er oppfylt», heter det i saksframlegget. 
 
Mener det er lovstridig 
Fylkesrådmannen mener at det vil være svært lite hensiktsmessig, og legge beslag på store 
administrative ressurser, å kalle inn til fjernmøte i fylkestinget i denne situasjonen.  
 
Han ber derfor om å overføre myndighet fra fylkestinget til fylkesutvalget. Og i saker det ikke 
er tid til å kalle inn til fjernmøter i fylkesutvalget, skal fylkesordføreren få myndighet til å treffe 
hasteavgjørelser.  
 
Lederen av kontrollutvalget mener at dette kan være lovstridig. 
 
– I denne saken legger fylkesrådmannen opp til at fylkesutvalget kan delegere myndighet fra 
fylkestinget til fylkesordfører. Fylkesutvalget kan ikke delegere fullmakter fra fylkestinget til 
fylkesordfører, det kan kun fylkestinget gjøre, sier Femoen. 
 
Utvider politisk utvalg 
Partiene Rødt og Pensjonistpartiet er ikke representert i fylkestinget, og for å sikre 
demokratisk involvering, ønsker fylkesrådmannen å gi disse partiene hver sin midlertidige 
representant i de sakene som skulle vært avgjort for fylkesutvalget.  
 
Også dette mener Femoen vil være et lovstridig vedtak. 
 
– Medlemmene i fylkesutvalget er valgt for fire år, og man har ikke rettslig grunnlag til utvide 
et utvalg på denne måten. Jeg er veldig overrasket over de juridiske vurderingene i denne 



saken, og blir dette vedtatt, vil det kunne medføre en rekke saksbehandlingsfeil, sier 
Femoen. 
 
– Relevant og viktig bekymring 
Leder av politisk sekretariat Bertil Søfteland i Vestland fylkeskommune viser til at 
saksutredningen har blitt gjort i en uoversiktlig situasjon, der intensjonen er å sikre 
fylkeskommunen nødvendig vedtakskompetanse og demokratisk representasjon.  
 
Han peker på at forutsetningen for at fylkesutvalget skal utøve myndighet i saker som skulle 
vært avgjort av fylkestinget, er at det ikke er tid til å kalle inn fylkestinget. 
 
– Vi mener saksutredningen er i tråd med intensjonen i kommuneloven, men bekymringen 
fra Femoen er høyst relevant og viktig. Jeg kan se at vi kanskje kunne vært tydeligere på 
våre vurderinger og konklusjoner, men det vil bi gitt en muntlig orientert til fylkesutvalget i 
morgen om dette, sier Søfteland. 
 
Er bekymret 
Femoen er kritisk til at fylkeskommuner og kommuner nå er villig til fjerne seg fra tydelige 
demokratiske prinsipper ved å gi enkeltpolitikere nærmest en blankofullmakt i hastesaker. 
Han kan ikke forstå at det skal være vanskelig og krevende å innkalle utvalgene til fjernmøter 
på video i hastesaker. 
 
– Jeg er bekymret for at saker som i utgangspunktet med enkelthet kan flyttes eller 
gjennomføres gjennom fjernmøte, blir omdefinert til å være hastesaker og overlatt til de få. Vi 
har godt tilrettelagt teknologi for fjernmøter i dag, slik at det vil ikke være særlig tidkrevende å 
innkalle og gjennomføre, sier Femoen. 
 
Raskere å samle utvalget 
Fylkesrådmann Rune Haugsdal i Vestland viser til at flere av politikerne i fylkesutvalget er 
heltidspolitikere, og at disse i større grad vil kunne snu seg rundt og ta del i hastemøter enn 
65 representanter i fylkestinget. 
 
– Tanken er at man raskere kan samle fylkesutvalget enn fylkestinget. Man kan være enig 
eller uenig i saksframlegget, men jeg ønsker å legge dette fram for politikerne slik at de kan 
ta en vurdering av saken, sier Haugsdal. 
 
Bør vurdere fjernmøter 
I forarbeidene til kommuneloven uttalte departementet at «det skal noe til før en 
hastefullmakt kan benyttes», og departementet viser til at kommunene i størst mulig grad bør 
vurdere om det er mulig å treffe en avgjørelse i et fjernmøte i stedet for å behandle saken 
som en hastesak. 
 
– Men vi må ikke sette oss i en situasjon, der vi velger så enkle løsninger at vi flytter den 
demokratiske kontrollen fra de øverste folkevalgte organene helt ned til enkeltpersoner, sier 
Femoen. 
 
Samme krav til saksbehandling 
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen viser til at kommuneloven gir en 
vid adgang til å overføre fullmakter fra fylkestinget eller kommunestyret til et folkevalgt organ, 
og også til andre enn ordfører i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Og både ordfører 
og andre folkevalgte organer kan tildeles generell hastekompetanse av fylkestinget, uten 
noen slik begrensning. 
 



Han peker på at fylkestinget uansett vil kunne gi ordfører eller fylkesutvalg slik myndighet når 
det er nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er mulig å innkalle fylkestinget, verken 
fysisk eller i fjernmøte, for eksempel i en sak om endring av budsjettet.  
 
– Men kravene til saksbehandling og innsynsretten i saksdokumentene er de samme her, 
også om fylkesordfører skal fatte vedtak i saken. Fylkesrådmannen skal ha fått sett på saken 
og legge den fram med sine synspunkter og eventuelt innstilling før vedtak treffes, sier Bernt. 
 
– I strid med loven 
Å utvide fylkesutvalget med to ekstra medlemmer i slike saker vil derimot være ulovlig, men 
Bernt mener det er en sympatisk tanke. 
 
– Det må i så fall gjøres ved at disse inviteres til møtet og får lov til å legge fram sitt syn på 
saken før den tas under behandling, uten selv å delta i saksbehandlingen. Fylkesutvalget er 
valgt for fire år, og man kan ikke formelt endre sammensettingen av dette ved å velge inn 
flere medlemmer, eller utvide det i noen saker. Å gi slike nye medlemmer stemmerett vil 
være klart i strid med loven, og vedtak fattet med deres stemmer vil kunne bli ugyldige, sier 
Bernt. 
 



Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som 
ledd i innkallingen 
Kommunal Rapport mars 2020 
 
Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som skulle vært 
for kommunestyret? 

SPØRSMÅL: I flere kommuner er det lansert forslag for å begrense møtevirksomheten i 
folkevalgte organer. Ett er å la formannskapet ta over saker som ellers skulle behandles av 
kommunestyret, enten ved delegeringsvedtak eller som hastevedtak. Et annet er at ordfører 
gis en hastefullmakt i situasjoner der det ikke er mulig eller forsvarlig å innkalle 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Endelig foreslås at folkevalgte organer treffer 
vedtak ved fjernmøte. Hvilken adgang til å ta i bruk slike virkemidler etter kommuneloven? 

SVAR: 

(1) Kan kommunestyret la formannskapet ta over sine oppgaver? 

Det rettslige utgangspunktet er etter kommunelovens § 5–3 at kommunestyret er det øverste 
ansvarlige organet i kommunen, og andre – folkevalgte eller tilsatte – bare kan treffe vedtak 
der dette enten er fastsatt direkte i lov, eller ved fullmakt – delegeringsvedtak – i siste instans 
fra kommunestyret selv. 

Utgangspunktet er her (kommunelovens § 5-3) at kommunestyret står ganske fritt til å 
delegere vedtaksmyndighet til andre organer i kommunen så langt ikke annet er fastsatt i 
kommuneloven eller i andre lover, normalt ved at det sies at slike vedtak skal treffes av 
«kommunestyret selv». 

Dette gjelder blant annet vedtak om kommunens årsbudsjett og endringer i dette 
(kommuneloven § 14-2, jf. § 14-5) og vedtak om reguleringsplan som ikke bare er begrenset 
planvedtak i overensstemmelse med arealdelen i en mindre enn fire år gammel 
kommuneplan (plan- og bygningsloven § 12-2). 

I tillegg er det fastsatt at delegering til ordføreren eller kommunedirektøren bare kan skje «i 
saker som ikke har prinsipiell betydning» (kommunelovens § 6–1 fjerde avsnitt og § 13–
1 sjette avsnitt). 

Det betyr at som alminnelig regel står kommunestyret ganske fritt til å delegere nesten all 
vedtaksmyndighet til formannskapet eller folkevalgte utvalg, og til kommuneråd (byråd) i 
kommuner med parlamentarisk styringsform. Slik delegering kan være helt generelt utformet, 
begrenset til visse sakstyper, eller i et mer eller mindre presist angitt tidsrom – eventuelt inntil 
kommunestyret bestemmer noe annet, og kan være innrammet med krav om kvalifisert 
flertall for vedtak eller rett for mindretall til å kreve saken lagt fram for kommunestyret. 

Slik omfattende delegering kan oppleves som problematisk, ikke bare i parlamentarisk styrte 
kommuner, men også særlig av små partier som ikke er representert i formannskapet eller 
de aktuelle utvalgene. 

Dette er det imidlertid som alminnelig regel, opp til flertallet i kommunestyret å avgjøre. En 
tredel av medlemmene av kommunestyret kan riktignok kreve at en sak som i 
utgangspunktet er delegert til annet organ, eller et vedtak truffet av dette, tas opp til 
behandling eller overprøving i kommunestyret (kommunelovens § 11–3 første avsnitt, andre 
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setning), om nødvendig ved at det innkalles til ekstraordinært møte i dette 
(kommunelovens. § 11–2 andre avsnitt, bokstav c. 

Men i siste instans er det kommunestyrets flertall som avgjør om saken skal tas til 
realitetsbehandling der (kommunelovens § 11–3 fjerde avsnitt). 

(2) Kan formannskapet eller ordfører treffe vedtak i saker som haster? 

I den utstrekning kommunestyret kan delegere generell vedtaksmyndighet til andre, kan de 
selvsagt delegere til disse med den begrensning at dette bare gjelder når saken haster så 
mye at man ikke kan vente til kommunestyret selv kan ta den. 

Bestemmelsen i kommunelovens § 11–8 om at kommunestyret kan gi slik fullmakt til 
formannskap, kommuneråd, folkevalgt utvalg eller ordføreren er derfor et langt stykke på vei 
overflødig, men kan ha betydning i saker som ellers ikke kunne delegeres, mest praktisk 
bevilgninger som krever budsjettendring eller for å gjøre det mulig for ordfører å treffe vedtak 
i sak «av prinsipiell betydning». 

Forutsetningen for at noen i kommunen skal ha slik hastekompetanse, er imidlertid at 
kommunestyret selv har truffet vedtak om at det skal være en slik ordning. I motsatt fall må 
saken vente til kommunestyret selv kan treffe vedtak. 

(3) Kan folkevalgte organer gå over til å bruke fjernmøte? 

I kommunelovens § 11–7 er det gitt regler om «fjernmøter». Fjernmøte er her definert som et 
møte der deltakerne ikke sitter i samme lokale, men benytter tekniske hjelpemidler som 
medfører at de kan se, høre og kommunisere med hverandre. 

I loven er det fastsatt at denne møteformen bare kan benyttes av folkevalgte organer der 
kommunestyret har fastsatt at det skal være adgang til det, og ikke i saker som etter § 11–5 i 
loven skal behandles i lukket møte, altså om tilsattes tjenestemessige forhold og der det vil 
komme fram opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter lov. 

Men disse kravene er langt på vei suspendert fram til 1. august ved midlertidig forskrift av 13. 
mars 2020, om fjernmøter for å begrense spredning av Covid-19 (korona). Samme dag 
opphevet departementet den eldre forskriften om fjernmøter og skriftlig saksbehandling, der 
det blant annet var en regel om at en tredel av organets medlemmer kunne kreve at en sak 
skulle utsettes til ordinært møte kunne holdes, og at det skal være mulig for tilhørere å 
overhøre det som foregår i møtet, hvis ikke dette er lukket. 

Rammene for bruk av fjernmøter blir dermed: 

(i) Beslutning om bruk av denne møteformen treffes av organets leder som ledd i 
innkallingen til møtet. Dette sies ikke uttrykkelig i loven eller forskriften, men ligger 
innebygget i at det er leder som innkaller til møter. I møtet kan så et flertall vedta at saken 
utsettes til den kan behandles i ordinært møte. 

(ii) Innkalling til møtet kan skje telefonisk. Dette var sagt uttrykkelig i den nå opphevde 
generelle forskriften, og når denne regelen ikke ble videreført her, skulle det strengt tatt bety 
at de alminnelige reglene i § 11–3 om utsendelse av innkalling til møtet skulle gjelde også 
her. Men det har åpenbart ikke vært meningen, så vi må kunne lese inn i forskriften en 
underforstått forutsetning om at telefonisk innkalling fortsatt skal kunne brukes. 
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(iii) Kravet om at deltakerne i møtet skal kunne se hverandre, er tatt ut. Men her ligger klart 
nok en forutsetning om at dette bare gjelder der det ikke lar seg gjennomføre av tekniske 
årsaker. 

(iv) Kravet om at tilhørere skal ha mulighet til å overhøre de deler av møtet som ikke er 
lukket, gjelder fortsatt, men her er det gjort et unntak i den nye forskriften for situasjoner der 
kommunen «ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet». 

Dette kan neppe begrunne at man helt avskjærer muligheten for andre enn deltakerne til å 
overhøre det som blir sagt. Normalt vil det være uproblematisk å legge den samme 
overføring som skjer mellom medlemmene, ut på nettet til alminnelig innsyn, og i alle fall må 
lovens krav om åpne møter kunne ivaretas ved at det skjer direkte overføring til oppstilt TV-
skjerm på et angitt sted. 

For øvrig gjelder de generelle reglene i loven om sakliste, gjennomføring av møtet, votering 
og møtebok. 

 



Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av 
kontrollutvalget i hver av deltakerkommunene 
Kommunal Rapport 06.04.2020 

 
Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt 
havnestyre? 

SPØRSMÅL: Under den gamle kommuneloven ble det på grunnlag av § 27 i denne etablert 
et regionalt havnesamarbeid med fire kommuner, der den ene kommunen er største eier og 
kontorkommune, de andre tre kommunene mindre eiere. Havnen er organisert med et 
havneråd som består av fire medlemmer oppnevnt av de fire kommunestyrene. Havnerådet 
har selv opprettet et eget havnestyre/driftsstyre som er oppnevnt av havnerådet med 
brukerrepresentanter. 

Det er spesielt forholdet mellom kontrollutvalget i kontorkommunen (største eier) og de 
interne styringsorganene jeg gjerne ville ha en kommentar om. Er dette 
havnestyret/driftsstyret samarbeidets kontrollorgan og rapporterer sitt arbeid til havnerådet, 
som igjen rapporterer sitt kontrollarbeid til de fire eierkommunestyrene? 

SVAR: I havne- og farvannsloven § 4 er det fastsatt at kommunens myndighet etter denne 
loven kan delegeres «til interkommunalt samarbeid etter bestemmelsene i kommuneloven og 
til selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper» 

Her er det altså tale om det første alternativet, og man forutsetter at her videreføres reglene 
om interkommunalt samarbeid. Reglene i kommuneloven 2018 om dette er imidlertid helt 
andre enn den runde fullmakten til å etablere interkommunale styrer. I kommuneloven § 31–
2 er det fastsatt at interkommunalt samarbeid opprettet etter den gamle kommunelovens § 
27 må omdannes til interkommunalt politisk råd etter § 18–1 eller kommunalt 
oppgavefellesskap etter § 19–1 senest fire år etter at bestemmelsene om slike trådte i kraft, 
det vil i praksis si fire år etter det konstituerende møte i de aktuelle kommunestyrene høsten 
2018. Inntil så har skjedd, gjelder bestemmelsene i kommuneloven av 1992 § 27 og 
vedtektene vedtatt i medhold av denne. 

Reglene i den nye kommuneloven om kontroll med et slikt interkommunalt samarbeid gjelder 
imidlertid allerede nå. Det gjelder også bestemmelsene om kontrollutvalg i § 23-2, der det 
blant annet heter at et kontrollutvalg skal påse at den økonomiske forvaltningen foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, at det utføres forvaltningsrevisjon av 
kommunens virksomhet og selskaper kommunen har eierinteresser i, og at det føres kontroll 
med forvaltingen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

For å oppfylle sine forpliktelser etter denne bestemmelsen kan kontrollutvalget i hver 
deltakerkommune kreve de opplysninger og foreta de undersøkelser som det mener er 
nødvendig for å gjennomføre slik kontroll blant annet i kommunale oppgavefellesskap, som 
vel er den riktige betegnelsen på havnestyret etter den nye loven. De deltakende 
kommunestyrene kan gi nærmere regler om denne kontrollen og hva den kan omfatte, men 
ikke frata kontrollutvalgene deres overordnede tilsyns- og rapporteringsplikt. 

Bestemmelser i vedtektene for havnestyret om interne styrings- og kontrollorganer der kan 
ikke tre i stedet for kontrollutvalgets tilsyn og rapportering til de deltakende kommunene. 
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Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn 
Kommunal Rapport 11.05.2020 

Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert 
offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles? 

SPØRSMÅL: Medlemmer i et plan- og bygningsutvalg har sendt en lovlighetsklage fordi de 
mener at verken sakslisten eller saksdokumentene var gjort tilgjengelig for offentligheten på 
en tilfredsstillende måte i forkant av utvalgets møte. Kan fylkesmannen oppheve alle vedtak 
som er gjort i et møte som følge av at kommunelovens bestemmelser om offentliggjøring av 
saksdokumenter ikke er oppfylt? 

SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, fastslås at innkallingen til møte 
i kommunalt folkevalgt organ skal inneholde dokumentene i saker som skal behandles i 
møtet. I offentleglova § 10 er det fastsatt at disse saksdokumentene skal journalføres etter 
reglene i arkivforskriften, og er som alminnelige regel offentlige fra utsendelsen, se 
offentleglova § 4 andre avsnitt, andre setning, og § 16 første avsnitt, bokstav a og b. I 
kommuneloven § 11–3 tredje avsnitt har vi i tillegg en bestemmelse om offentliggjøring av 
saksdokumentet til møte i folkevalgt organ som lyder: «Saklisten til møtet og andre 
møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for 
allmennheten.» Kravet om tilgjengelighet må også her anses som oppfylt når dokumentene 
er journalført og tilgjengelig for innsyn på forespørsel. 

Brudd på denne regelen vil ikke i seg selv kunne medføre at vedtak som treffes i møte, blir 
ugyldige. Brudd på offentleglova eller på bestemmelsen i kommuneloven § 11–3 om 
tilgjengelighet for allmennheten av saksdokumentene blir ikke sett som en feil som kan ha 
påvirket vedtakets innhold, så lenge de folkevalgte har blitt tilsendt dokumentene før møtet 
slik kommuneloven § 11–3 krever, eller det folkevalgte organet vedtar at det likevel vil 
behandle saken, se § 11–3 siste avsnitt. Det er heller ikke straffbart å bryte reglene om rett til 
dokumentinnsyn i de to lovene. Brudd på journalføringsplikten i arkivforskriften kan riktignok i 
prinsippet straffes med bøter, men jeg kjenner ikke til eksempler på at dette har blitt gjort i 
praksis. 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A710
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A74
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A716


Ingen enkeltperson kan «trekke» en sak fra saklisten til et 
folkevalgt organ 
Kommunal Rapport 27.04.2020 

Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista? 

SPØRSMÅL: Er det noen som kan gi meg en betraktning på lovligheten av å trekke en sak 
som er satt opp til behandling på sakslisten til for eksempel formannskap eller 
kommunestyret? 

Gjerne med lovhenvisninger. 

SVAR: Ingen enkeltperson kan «trekke» en sak fra saklisten til et folkevalgt organ når den er 
satt opp der i innkallingen til et møte. Da er det bare det folkevalgte organet selv som kan ta 
den ut igjen, ved vedtak etter kommuneloven § 11-3 om å «utsette realitetsbehandlingen» av 
saken. Ordføreren eller organets leder, og kommunedirektør eller den som møter på hennes 
vegne, kan ikke gjøre dette på egen hånd, verken før eller i møtet. 

Ordfører og leder for organet kan fremme forslag om at saken tas av saklisten, men dette må 
formelt vedtas med tilslutning fra et flertall av de som møter og stemmer i saken. 
Kommunedirektøren og hennes stedfortreder har ingen formell forslagsrett, og kan dermed 
ikke fremtvinge votering over om saken skal utsette. Hun kan gi uttrykk for sitt syn i møtet og 
har plikt til å si fra hvis hun mener saken ikke er forsvarlig utredet (§ 13-1 tredje avsnitt) , 
men er avhengig av at en av de folkevalgte lar seg overbevise om dette og fremmer formelt 
forslag om utsetting. 
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Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt 
Kommunal Rapport 20.04.2020 

I løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen. 

De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år. 

– I dag må bekymringsmeldinger sendes i posten. Med den nye løsningen kan innbyggerne 
sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt. Dermed blir det enklere å melde, vi kan gi 
raskere hjelp til barn som trenger det og kommunen sparer verdifull tid, sier styreleder i KS, 
Bjørn Arild Gram, i en pressemelding. 

Alle kommuner vil i løpet av april få tilbud om å etablere løsningen, melder Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir).  

Sensitive opplysninger 
Løsningen ligger på FIKS-plattformen, en felles kommunal arkitektur som kommuner og 
fylkeskommuner sammen står bak gjennom KS. 

– Her er det mange sensitive opplysninger som ikke må komme på avveie. Det er viktig at 
løsningen er sikker, og vi er derfor ekstra opptatt av at løsningen ved bruk av FIKS-
plattformen og de nasjonale fellestjenestene den samhandler med, er godt rustet for å 
ivareta personvernet og informasjonssikkerheten, sier områdedirektør Kristin Weidemann 
Wieland i KS. 

Løsningen består av to deler, en melding for privatpersoner og en for offentlig ansatte. 

Alle som melder bekymring får tilgang til samme skjema, kvalitetssikret informasjon om 
hvordan meldingene behandles og hvordan barnevernstjenesten kan kontaktes. 

De får også umiddelbar tilbakemelding på at meldingen er mottatt og sendt til riktig 
barnevernstjeneste. 

Svikt i mottak av meldinger 
Bufdir-direktør Mari Trommald er fornøyd over at den nye, digitale løsningen er på plass.  

Hun opplyser at tidligere tilsynsrapporter fra Helsetilsynet har dokumentert til dels alvorlig 
svikt i mottak og håndtering av slike meldinger. 

– Jeg er svært glad for at vi nå får på plass et digitalt meldesystem for både profesjonelle og 
privatpersoner som er bekymret for et barn. Bekymringsmeldingene er et viktig sikkerhetsnett 
for barn og unge, sier hun til eget nettsted. 

 



Kommuner kan ikke gå konkurs 
Kommunal Rapport 20.04.2020 

Budsjettet er i ubalanse, kan kommunestyret vedta betalingsinnstilling? 

SPØRSMÅL: Fylkesmannen har opphevet 2020-budsjettet i vår kommune fordi det er i «formell 
ubalanse» med nesten 12 millioner kroner. I 2019 var merforbruket ca. 10 millioner kroner. Det 
samlede underskuddet nærmer seg 40 millioner kroner. Kommunen medgir i tillegg at noen av 
budsjettpostene er ulovlig lave fordi de ikke gir rom for å dekke lovhjemlede minstekrav til 
nødvendig bistand til livsopphold og forsvarlige tjenester. 

Et medlem av kommunestyret foreslår at det treffes vedtak etter bestemmelsen i kommuneloven 
der det står: «Når en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt 
forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe 
vedtak om betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes departementet». 

Kan kommunestyret treffe slikt vedtak her, og har det eventuelt plikt til dette? 

SVAR: En kommune kan ikke gå konkurs. I stedet kan og skal kommunestyret fatte vedtak om 
betalingsinnstilling i slike situasjoner. Bestemmelsen om dette i kommuneloven av 1992 ble 
videreført i kommuneloven 2018 § 29-2, første setning. 

Vedtak om betalingsinnstilling etter lovens regler trer i kraft umiddelbart ved kommunestyrets 
vedtak. Men fylkesmannen vil føre kontroll med om lovens vilkår for slik betalingsinnstilling er 
oppfylt, og vil kunne oppheve vedtaket hvis det ikke gjør det. Det at det foreligger «økonomisk 
ubalanse» vil ikke i seg selv være nok, heller ikke at fylkesmannen underkjenner budsjettet fordi 
det er urealistisk eller ikke i balanse. Slikt underskudd – eller «insuffisiens» – er ikke i seg selv 
tilstrekkelig til å iverksette betalingsinnstilling. Det vil bare etter kommunelovens § 28–1 utløse inn 
innmelding i Robek, med utvidet statlig kontroll og godkjenningsmyndighet for budsjett og andre 
vedtak om forpliktelser av langvarig karakter. For at man skal kunne gå til betalingsinnstilling, må 
det være tale om en likviditetskrise – «insolvens» – der man rett og slett ikke har eller kan 
fremskaffe å midler til betale «forfalt gjeld», herunder bundne løpende utgifter til lønn, husleie 
mm, og dekning av lovpålagte forpliktelser som utbetaling av økonomisk bistand til nødvendig 
livsopphold, overtidsbetaling for å sikre forsvarlig bemanning i helse- og omsorgstjenester, 
dekning av utgifter til nødvendig spesialundervisning i grunnskolen mm. 

Så vidt jeg vet er det ingen kommuner som så langt har iverksatt slik betalingsinnstilling. Jeg 
mener å ha hørt at noen har ønsket å gjøre det, men ble stoppet av fylkesmannen fordi hun fant 
at lovens vilkår for slikt vedtak ikke var til stede. 

Betalingsinnstilling betyr ikke at forpliktelsen bortfaller, bare at man utsetter å betale der man kan 
gjøre det, men også det vil jo kunne ramme hardt de som har et krav mot kommunen. Ansvaret 
for å få kommunen på beina igjen ligger da på den tilsynsnemnda som departementet oppnevner. 
Den må da utarbeide en plan etter kommunelovens § 14–1 for inndekning av det underskuddet 
som har oppstått. Hvis dette ikke kan skje i løpet av de neste fire årene etter siste år regnskapet 
viser underskudd, må kommunen søke departementet om samtykke til inndekning i løpet av et 
lengre tidsrom, fastsatt av departementet. 

Det er vel grunn til å tro at departementet vil strekke seg langt når det gjelder slike langvarige 
nedbetalingsplaner. Dette for å unngå å få et fullstendig tilsynsansvar for både lovmessigheten og 
den økonomiske forsvarligheten av den kommunale virksomheten etter reglene om 
betalingsinnstilling. Departementet vil vel heller satse på den mer avgrensede 
godkjenningsmyndigheten av budsjett og vedtak med store økonomiske konsekvenser. 
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KS-advokat: Kommunene kan fastsette svært inngripende tiltak 
Kommunal Rapport 24.03.2020 

Smittevernloven gir kommunene fullmakt til å iverksette svært inngripende smitteverntiltak 
der det er nødvendig. Det sier områdedirektør Tor Allstrin i KS advokatene. 

Nordlandskommunenes «søringkarantene» har skapt kraftig debatt de siste dagene. Norsk 
Industri har kommet med kraftig angrep på de lokale karantenene. Regjeringen har uttalt at 
den ikke utelukker å stramme inn på kommunenes anledning til å lage lokale regler. 

Kommuneoverlegen i Rennebu mener at regjeringen med det vil overstyre alle 
kommuneoverleger. Ap har gitt støtte til nordnorske karanteneregler. Etter at Bodø valgte å 
forlenge karantenereglene tirsdag, uttalte jussekspert at karantenereglene antakelig ikke er 
ulovlig. 

Områdedirektør og advokat i KS advokatene, Tor Allstrin, sier at Norge er nå i en særegen 
situasjon, hvor enkelte områder av landet er hardere rammet enn andre.  

– Det er viktig at hver kommune vurderer hvordan den best mulig kan ivareta sitt ansvar, og 
det er lett å ha forståelse for at mange kommuner ønsker å iverksette ulike og lokalt 
tilpassede tiltak for å beskytte innbyggerne, sier han. 

Kan gå lenger enn staten 
Han sier videre at etter smittevernlovens § 4–1 kan en kommune fastsette svært inngripende 
smitteverntiltak der det er nødvendig «for å forebygge en allmennfarlig sykdom eller for å 
motvirke at den blir overført». 

– Kommunen må selvsagt handle innenfor den kompetansen kommunen er gitt i loven, men 
kan ellers velge tiltak som går lenger enn hva staten har gjort gjeldende for landet som 
helhet. For øvrig fremgår det generelt av Grunnloven § 49 at det må lov til for å begrense det 
lokale selvstyret, sier Allstrin. 

20 kommuner har laget lokale forskrifter i medhold av smittevernloven, og kunngjort disse i 
Lovdata. Andre har laget vedtak, og publisert disse på sine nettsider. Ifølge Allstrin er det i 
bunn og grunn ingen forskjell på disse. Så lenge forvaltningslovens krav til saksbehandling er 
oppfylt, er de lokale vedtakene i praksis å regne som lokale forskrifter. 

Rom for debatt 
Han vil ikke kommentere hvert enkelt av de konkrete tiltakene og restriksjonene som 
kommunene har innført. 

– Det er imidlertid viktig at det også i perioder med særskilt høyt press på lokale og nasjonale 
myndigheter er rom for debatt rundt offentligrettslige vedtak. Samtidig må vi ikke glemme at 
mye av initiativet som tas for å finne løsninger i forskjellige deler av landet vårt er et utslag av 
den dugnadsånden som det nå oppfordres til – også fra sentralt hold, sier Allstrin. 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 28.05.2020 27/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/285 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 28.05.2020 28/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/285 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.05.2020, godkjennes. 
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