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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 peke på følgende områder/tema: 

· …… 
· …... 

 
 
Vedlegg 
HRV Overhalla 
 
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.  
Vi viser til kontrollutvalgets sak 02/20, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget. 

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 17.03.20  utarbeide 
helthetlig risikovurdering 2019 – 2023 forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor 
en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 03.03.20 

 
Risiko- og vesentlighetsvurderingene er nå mottatt fra revisor, se vedlegg. 
 
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: 

Kl 09:15          Rådmann og kommunalsjefer 
Kl 10:15          Ordfører, varaordfører, utvalgs- og gruppeledere 
Kl 11.15          Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
 
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 deltakerne skal utvalget komme fram til hvor det 
ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko- og vesenlighet, og hvordan 
disse bør 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 planen skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte. 
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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. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold 

kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode indikerer 

at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon 

er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens grønn farge indikerer et 

lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

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 Overhalla kommune innenfor 

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og 

vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene. 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og 

tjenesteområdene 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Kvalitetssystem Driftsøkonomi Budsjettprosess 

Arkiv, inkl. innsyn i postliste 

og politiske saker 

Offentlige anskaffelser Beredskapsplan og ROS 

Sykefravær Arbeidsgiverpolitikk, HMS, 

etikk og varsling 

Skole 

Kvalitet i helse og omsorg – 

avvikssoppfølging 

IKT PPT 

Vann og avløp Barnevern Voksenopplæring 

 Barnehage Flyktninger 

 Trivsel blant ungdom Økonomisk sosialhjelp 

 Kommunale boliger Legevakt/lege/psykolog 

/helsestasjon 
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 Velferdsteknologi Renovasjon 

 Rus og psykiatri Byggesak 

 Funksjonshemmede og 

psykisk utviklingshemmede 

Plan 

 Eiendomsforvaltning Samferdsel 

  Miljø og klima 

 
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. 

Tabell 2. Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap og selskaper 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Eierskapskontroll NAMAS Vekst AS Andre selskap 

Namdal Rehabilitering IKS Overhalla Realinvest AS  

 NTE  

 Nord-Trøndelag Krisesenter 

IKS 
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1 INNLEDNING 

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et 

overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet hvor det kan være aktuelt 

å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll. Revisors risiko- og 

vesentlighetsvurdering gir innspill til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 

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 eller 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 utarbeider risiko- og vesentlighetsanalyser i sine kommuner, inklusive 

fylkeskommunen. Analysen gjennomføres i samarbeid med oppdragsansvarlig revisor på 

finansiell revisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderinger utarbeides ved starten av ny 

valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye 

vurderinger ved behov. 

Analysen er viktig for at revisorene innen finansiell og forvaltningsrevisjon skal kunne ha 

forståelse for risikoene i organisasjonen og hvor det er mest behov for å rette oppmerksom-

heten i revisjonsarbeidet. For forvaltningsrevisjon betyr det at revisor, sammen med 

kontrollutvalget, effektivt kan konkretisere problemstillinger og gjennomføre undersøkelser 

målrettet, og der det er mest behov for å gå inn med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

Analysen skal ligge til grunn for kommunens Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for 

eierskapskontroll.  
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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 Sentral-

byrås (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 for energi-

forsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale 
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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 kom-

munens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og 

anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller verts-

kommunesamarbeid. 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. Endringene vises spesielt godt i 

Nordland i 2019, hvor fylket som helhet hadde en befolkningsnedgang på 937 personer i de 

tre første kvartalene i 2019.2  

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 bemannings-

normer og lignende (Brandtzæg et al, 2019).  

 

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://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal
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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 OVERHALLA KOMMUNE 
I tabell 3 presenteres ulike demografiske forhold ved Overhalla kommune. Tallene i analysen 

sammenligner Overhalla med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. Statistisk sentralbyrå 

har laget en kommunegruppering basert på tre ulike dimensjoner: folkemengde, bundne 

kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. Overhalla er plassert i KOSTRA-gruppe 

2, som består av små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels 

frie disponible inntekter.  

3.1 Utviklingstrekk i Overhalla 

Tabell 3. Om kommunen 

Nøkkeltall  
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Innbyggere (antall) 3840 3845 3879 192553 4647141 

Fødte per 1000 innbyggere 12,5 10,7 12,4 8,8 9,9 

Døde per 1000 innbyggere  6,8 7,3 8,2 10,5 8,0 

Netto innflytting (antall) -7 -5 17 -586 15891 

Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 

7,5 8,1 7,9 9,7 10,7 

Andel enslige innbyggere 80 år og over 
(prosent) 

60,3 58,2 53,3 62,8 62,0 

Andel enslige forsørgere med stønad fra 
folketrygden (prosent) 

0,8 0,8 0,5 0,7 0,9 

Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent) 9,8 10,5 10,9 12,0 10,0 

Registrerte arbeidsledige i prosent av 
befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) 

0,6 0,9 0,7 1,1 1,5 

Andel innvandrerbefolkning (prosent) 8,1 8,3 8,9 .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år) 84,0 84,0 .. 72,4 74,4 

Forventet levealder ved fødsel, menn (år) 79,8 79,8 .. 68,8 70,7 

Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1. 
(antall) 

1839 1833 1845 83505 3659199 

Pendler ut av bostedskommunen (antall) 849 .. .. 0 0 
Kilde: SSB 

Overhalla har fra 2004 hatt en positiv utvikling i folketallet. Næringslivet har vært i vekst og 

deres behov for arbeidskraft har hatt en vesentlig innvirkning på veksten. I tillegg har bosetting 

av flyktninger bidratt. Statistisk sentralbyrås middelsprognose for befolkningsvekst fram til 

2040 viser at det forventes at folketallet i Overhalla skal øke med over 800 i forhold til 

innbyggertallet for 2016 (3840). Dette er en årlig økning på 35 (Budsjett 2020 og økonomiplan 

2020-2023).  

I Kommunebarometeret ser vi at Overhalla ligger relativt stabilt i tabellen. I 2017 havnet 

kommunen på 146. plass, i 2018 på 175. plass og i 2019 på 151. plass. Plasseringene i 
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barometeret er ikke nødvendigvis sammenlignbare fra år til år da det kan ligge ulike 

forutsetninger inne, men i hovedsak gir Overhallas plasseringer et bilde av en kommune som 

stabilt ligger relativt høyt plassert (av 422 kommuner).  

3.2 Kommuneorganisasjonen 
Rådmann i Overhalla er Trond Stenvik. Stenvik har vært rådmann i Overhalla siden 2004. I 

2018 har det vært 377 ansatte i kommunen som har utført 299 årsverk. (Årsmelding 2018) I 

figur 1 er kommunens organisasjonskart som viser organiseringa i kommunen. 

 

Figur 1. Organisasjonskart Overhalla kommune 

3.2.1 Kommunesamarbeid 

Overhalla kommune har tidligere samarbeidet innenfor Midtre Namdal samkommune og store 

deler av dette samarbeidet er videreført med nye Namsos kommune. De ulike 

samarbeidsområdene finnes i tabell 4. 

Tabell 4. Samarbeid med nye Namsos 

IT infrastruktur Sosial rådgiving og veiledning 

Lønn/regnskap Barneverntjenester 

PPT i grunnskolen Barnevernstiltak i familien 

Sentralbord Hjemmesykepleie 

Miljørettet helsevern Bistand til etablering /oppr av bolig 
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Legevakt Kart og oppmåling 

 

3.2.2 Investeringsplaner 

Det er planlagt investeringer for i overkant av 260 millioner kroner, hvorav lånebehovet vil være 

190 millioner kroner. Investeringene skal legge til rette for tilstrekkelig kapasitet og mer 

framtidsrettede løsninger som skal kunne danne grunnlag for en mer effektiv 

tjenesteproduksjon. 

I Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan for 2020-2023 ligger det inne følgende investeringer som 

er over 5 millioner i planperioden. 

• 18 omsorgsboliger 

• Restaurering og nybygg ved Hunn skole 

• Skisseprosjekt Gimle 2018-2022 

• OBUS uteområde og videre utbygging 

• Ranemsletta barnehage – utvidelse 

• Varme og ventilasjonsanlegg administrasjonsbygg 

• Varmeanlegg helsesenteret 

• Vann og avløp 

3.2.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 

Forrige risiko og vesentlighetsvurdering i Overhalla kommune fra 2016 vurderte følgende 

områder som risikofylte og vesentlige:  

•  Elevenes psykososiale miljø  

•  Prosessen rundt flytting av elever til OBUS 

•  Pleie og omsorg 

 

I tabell 3 finnes en oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter, selskapskontroller og statlige 

tilsyn.  
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Tabell 5. Overhalla kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 

Område Type kontroll/ tilsyn År 

Elevens psykososiale miljø  Forvaltningsrevisjon 2020 

Midt Namdal Avfallsselskap IKS 
Selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon 
2019 

Overhalla kommune som barnehagemyndighet Tilsyn (Fylkesmannen) 2017 

Beredskap Tilsyn (Fylkesmannen) 2017 

Arkivtjenesten. Samordning og 

dokumentsikkerhet 
Forvaltningsrevisjon 2016 

Samhandling barnehage, skole og 

skolehelsetjeneste.  
Forvaltningsrevisjon 2014 
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifisere 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. Rød, gul og 

grønn fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at 

behovet for forvaltningsrevisjon er henholdsvis høyt, middels og lavt.  

4.1 Kommuneorganisasjonen 

4.1.1 Økonomi 

Figur 2 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i 

fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene. 

 

Figur 2. Risikovurdering økonomi 

 

Revisor vurderer at det er en moderat risiko knyttet til kommunens driftsøkonomi. Dette 

begrunnes i at kommunen har erfart lavere andel rammetilskudd og at det legges opp til et 

negativt driftsresultat i kommende økonomiperiode. En forklaring til dette er at kommunen har 

et stort disposisjonsfond som kan bygges ned og at kommunen samtidig kan bruke tid på å 

omstille seg til et lavere driftsnivå. Risikoen ligger i at kommunen kan bli sårbar for andre 

endringer som også er belastende på driftsøkonomien. 

Offentlige anskaffelser har på generelt grunnlag høy risiko. Revisor vurderer at det er moderat 

risiko knyttet til offentlige anskaffelser. Dette med utgangspunkt i at Overhalla kommune er i 

ferd med å gjennomføre store investeringsprosjekter hvor anskaffelser og oppfølging av dem 

er viktig. 

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Driftsøkonomi

Offentlige anskaffelser

Budsjettprosess
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Økonomisk sitasjon 

Tabell 6. Økonomisk situasjon  

Nøkkeltall  
Overhalla  

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  

7,2 3,8 1,1 1,9 2,2 

Årets mindre/merforbruk i 
driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter  

3,2 1,8 1,7 1,8 1,2 

Arbeidskapital ex, premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter  

29,3 19,7 22,7 19,5 21,8 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter  

42,7 50,0 42,4 40,0 42,3 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 

114,5 111,6 115,8 95,2 105,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 59587 61191 61716 62753 55124 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter  

12,6 17,2 16,8 9,1 11,2 

Brutto investeringsutgifter i prosent av 
brutto driftsinntekter  

14,4 19,6 9,5 11,5 15,2 

Egenfinansiering av investeringene i 
prosent av totale brutto investeringer  

23,0 19,8 29,5 23,2 25,8 

Kilde: SSB 

Tabell 6 viser at kommunens netto driftsresultat har sunket i perioden 2016-2018, og var i 2018 

under nivået i KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Teknisk beregningsutvalg betrakter 

netto driftsresultat som hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto 

driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at 

driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. TBU anbefaler at netto driftsresultat for 

kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag to prosent av driftsinntektene. For 

Overhalla kommune viser denne 1,1 prosent i 2018, noe som er en del ned fra foregående år 

og lavere enn det anbefalte nivået.  

Regnskapstallene for 2019 viser at netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er 2,1 prosent 

i 2019, og kommunen har et mindreforbruk på 6,4 millioner som kan settes av til 

disposisjonsfond hvis ønskelig. Kommunens disposisjonsfond er ved utgangen av 2019 60 

millioner og utgjør 16,7 prosent av driftsinntektene. 

I budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er netto driftsresultat negativt i hele 

økonomiplanperioden og dette skal dekkes opp med bruk av fond. Med et solid 

disposisjonsfond vil en kunne bruke noe tid på en omstillingsprosess hvor kommunen best 

mulig kan innrette seg med langsiktige løsninger og prioriteringer. Det foreslås en innsparing 

på 6,5 millioner totalt i planperioden, men at det til tross for innsparingen vil være et 
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budsjettunderskudd på 8 millioner ved slutten av perioden. Rådmannen vil i 2020 igangsette 

en prosess for å avklare hvordan effektivisering og prioritering skal gjennomføres. 

Tabell 6 viser også at den langsiktige gjelden i prosent av brutto driftsinntekter ligger på et 

høgere nivå enn KOSTRA-gruppa og landet. Andelen brutto investeringsutgifter i prosent av 

brutto driftsinntekter har svingt de siste årene og det samme har andelen egenfinansiering av 

investeringene. Begge nøkkeltallene har svingt rundt andelene for Kostra-gruppa og landet. 

Om den langsiktige gjelden sier årsmeldingen for 2018 at den har økt med 27 millioner i 2018, 

og er på kr 835 millioner ved utgangen av året, hvorav 427 millioner er kommunens 

pensjonsforpliktelser.  

I årsmeldingen for 2018 fortelles det at kommunen i mange år har arbeidet med å bedre 

kommunens økonomi for å skape handlingsrom for investeringer innenfor skole og omsorg. 

Ved utgangen av 2018 utgjør kommunens disposisjonsfond 16,6 prosent av brutto 

driftsinntekter, mens anbefalt nivå er fem til ti prosent. 

Årsmeldingen for 2018 viser at netto finanskostnader i prosent av brutto driftsinntekter viser 

hvor stor andel av driftsinntektene som brukes til renter og avdrag. Dette forholdet har vært 

stabilt de senere årene. (Årsmelding 2018) 

Tabell 6 viser at fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter er høyere i 2017 og 2018 enn 

KOSTRA-gruppa og landet. Kommunens frie inntekter per innbygger ligger nesten på nivå 

med KOSTRA-gruppa og over landet utenom Oslo. 

Kommunens økonomi har de senere årene vært god. Vekst i folketall har bidratt til økte 

rammeoverføringer. Politisk fokus har vært å styrke egenkapitalen ved oppbygning av fond. 

Dette for å være forberedt på, og skape rom i økonomien for fremtidige økte kapitalkostnader 

som følge av store investeringsbehov (Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023). I løpet av 

siste to-tre årene har bildet endret seg gjennom reduksjoner i statlige overføringer. Endrede 

kriterier i inntektssystemet, trekk for medfinansiering av privatskoler og reduserte muligheter 

for utskriving av eiendomsskatt har gitt og vil framover gi vesentlig reduserte inntekter for 

kommunen. Inntektsbortfallet antas å bli ca. 7,5 millioner kroner i økonomiplanperioden (2020-

2023). I tillegg vil rente- og avdragsutgifter på lån øke med 6 millioner kroner som følge av 

store investeringer (Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023). 
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Ledig likviditet er i 2018 plassert på driftskonto i bank med en måneds Nibor3 pluss et påslag 

(Årsmelding 2018). I tabell 6 sier arbeidskapitalen noe om likviditeten og den er på nivået med 

KOSTRA-gruppa og landet, og litt over hvis vi ser det tre årene samlet. 

Finans  

Tabell 7. Finansiering av driften 

Finansiering 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andre driftsinntekter, ekskl. mva-
kompensasjon 

9,5 8,7 9,9 12,8 11,7 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 5,4 6,1 3,6 5,8 4,8 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, 
kraftrettigheter og annen kraft for 
videresalg, ekskl. mva-kompensasjon 

0,1 0,1 0,1 0,9 0,4 

Eiendomsskatt totalt 1,9 2,0 1,9 3,4 3,2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom 0,4 0,1 0,5 1,4 1,4 

- herav Eiendomsskatt boliger og 
fritidseiendommer 

1,5 1,9 1,3 2,0 1,7 

Kompensasjon for merverdiavgift i 
driftsregnskapet 

1,7 1,7 1,8 2,1 2,1 

Rammetilskudd 42,7 41,3 40,8 36,5 30,3 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 15,0 15,0 16,1 14,3 14,4 

Skatt på inntekt og formue inkludert 
naturressursskatt 

23,9 25,2 26,1 24,9 33,5 

- herav Naturressursskatt 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 
Kilde: SSB 

Tabell 7 viser at Overhalla kommune ligger lavere på andre driftsinntekter enn KOSTRA-

gruppa og landet utenom Oslo. Andre statlige tilskudd til driftsformål og konsesjon inntekter er 

også lavere enn sammenligningsgruppene. I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 trekkes 

det fram usikkerhet rundt inntekter fra konsesjonskraft. Det er nå avklart at det ikke blir 

endringer i ordning og at kommunen får beholde denne inntektstypen. Overhalla kommune har 

eiendomsskatt og i 2017 og 2018 ble det gjennomført retaksering av eiendommer (Budsjett 

2020 og økonomiplan 2020-2023). Tabell 7 viser at eiendomsskatten er lavere enn 

gjennomsnittet for landet og KOSTRA-gruppa.  

Tabell 7 viser at rammetilskuddet til Overhalla er redusert i perioden 2016 til 2018, men at nivå 

fortsatt er høyere enn KOSTRA-gruppa og landet. Skatteinngangen er på nivå med KOSTRA-

 

3 Nibor - Norwegian InterBank Offered Rate er en betegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulik løpetid.  
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gruppa, men lavere enn landet. Overhalla kommune har en litt høyere andel salgs- og 

leieinntekter enn sammenligningsgruppene. 

Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

I økonomireglementet er det slått fast at rådmannen skal rapportere til 

kommunestyre/formannskap tertialvis prognosen for årets drifts- og investeringsregnskap i 

forhold til vedtatt årsbudsjett. Rapporten skal vise utviklingen i inntekter og innbetalinger, og 

utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatt årsbudsjett. Investeringsprosjekter med avvik i 

fremdriften skal rapporteres.  

I finansreglementet er det slått fast at rådmannen skal ved tertialrapportering rapportere på 

status for gjeldsforvaltning, og i tillegg til dette rapportere til kommunestyret ved årets utgang 

mht. utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  

I virksomhetsplan for 2018 går det fram at Helse og familie har gjennomført budsjettoppfølging 

i samarbeid med økonomiavdelingen. 

Økonomisk internkontroll  

Tabell 8. Økonomisk internkontroll  

Økonomisk internkontroll 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel av totale utgifter for politisk styring 0,6 0,5 0,8 1,2 0,7 

Andel av totale utgifter for kontroll og 
revisjon 

0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 

Kilde: SSB 

Tabell 8 viser at Overhalla kommune i 2018 brukte en litt mindre andel til politisk styring enn 

KOSTRA-gruppa og litt i overkant av landet utenom Oslo. Når det gjelder utgifter til kontroll og 

revisjon ligger Overhalla kommune på nivået med KOSTRA-gruppa og omtrent som landet. 

Kommunestyret vedtok nytt økonomireglement som ble revidert i 2017. Dette legger 

grunnlaget for den økonomiske internkontrollen. Kommunen har fastsatt etiske retningslinjer, 

finansreglement (2017) og godtgjørelse til folkevalgte.  

Offentlige anskaffelser  

Overhalla kommunestyre vedtok i møte 23.11.2015, sak 77/15 en anskaffelsesstrategi for 

Overhalla kommune. Strategien presenterer det overordnede målet: Overhalla kommunes 

anskaffelser skal være verdiskapende, nytenkende og bærekraftige. Kommunen har 

identifisert fire strategiområder for å nå hovedmålet.  
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Anskaffelser under terskelverdiene blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020.  

 

4.1.2 Organisasjon 

I figur 2 er risikovurderingen innenfor organisasjon oppsummert og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

 

Figur 3. Risikovurdering organisasjon 

 

Revisor vurderer at det er risiko knyttet til at det gamle kvalitetssystemet ble erstattet i 2018 

og at deler av kvalitets- og avvikssystemet ikke er tatt i bruk ved utgangen av 2019. 

Kommunen beskriver at det kan være utfordringer knyttet til at all arkivverdig post blir 

journalført og arkivert. Overhalla kommune har ikke vært medlem i interkommunalt arkiv 

Trøndelag (IKA Trøndelag IKS) før 01.01.2020 og det er uklart for revisor hvordan 

depotarbeidet har blitt ivaretatt. I tillegg er det slik at de fleste kommuner har utfordringer i 

forhold til nye bestemmelser om håndtering av personopplysninger (GDPR), eksempelvis 

ansattes tilganger i ulike datasystemer. Det er lagt strategi for arbeidet i kommunens 

digitaliseringsstrategi. Revisor vurderer at det er risiko knyttet til journalføring og 

dokumenthåndtering. Videre vurderer revisor at det er høy risiko innen sykefravær, da 

kommunen på alle områder ligger over landet som helhet.  

Arbeidsgiverpolitikk, HMS, etikk og varsling plasseres i moderat risiko. Denne vurderingen har 

bakgrunn i sykefravær, kompetanseplaner, usikkerhet rundt varslingsrutiner, og IA-arbeidet. 

IKT plasseres også i moderat risiko. Dette på grunn av ny organisering og spørsmål om 

hvordan Overhallas strategi løses av Namsos som vertskommune.  

Kvalitetssystem

Arkiv, inkl. innsyn i postliste og politiske saker
Sykefravær

Arbeidsgiverpolitikk, HMS, etikk og varsling
IKT

Beredskapsplaner, ROS
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Organisering 

I møtet med kommuneledelsen høsten 2018 ser kommunen store utfordringer innen 

rekruttering av helsepersonell framover. Overhalla slet med legerekruttering, men endret på 

avtalene slik at de ansatte 2 av legene som fastlønnet og den tredje ønsket en hybridløsning 

(privat+ kommunal), dette ble en god løsning for kommunen så langt. Kommunen er urolig for 

hva som skjer framover.  

Kommunen har god kompetanse i helse og pleie og omsorg. Har mange voksne ansatte, ser 

utfordringer innen framtidig rekruttering. Har derfor gjort en del grep innen 

deltidsproblematikken og har nå et samarbeidsprosjekt med spesialisthelsetjenesten innen 

trainee. 

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling  

Kommunens arbeidsgiverpolitiske dokumenter er utformet for å bidra til å skape likestilling og 

motvirke diskriminering. Arbeidsgiverpolitiske dokumenter er etiske retningslinjer, arbeids- og 

ansettelsesreglement, lønnsstrategiplan, handlingsprogram for helse, miljø og sikkerhet med 

flere. (Årsmelding 2018) 

Overhalla kommune har jobbet aktivt med heltid-deltidsproblematikken og det har ført til at 

flere har fått større stillinger. Overhalla er en IA4-kommune. Overhalla kommune skal 

fortrinnsvis gjennomføre en medarbeiderundersøkelse annet hvert år. Dette skulle normalt 

vært gjort i 2017, men kommunen valgte å utsette den. 

Rektorene ved skolene etterlyser klarer retningslinjer rundt personalarbeid og 

kvalitetsvurderingsutvalget konkluderer med at noe av personalarbeidet som fra 2003 ble 

overført til skolelederne tar for mye tid og det må vurderes på kommunenivået hvordan dette 

kan endres. Begge rektorene bedre avklaringer rundt personalarbeid og hva det innebærer å 

være en IA-bedrift. (Tilstandsrapport 2019) 

I virksomhetsrapporten fra 2018 orienteres det om at OBUS har utarbeidet en 

kompetanseoversikt, mens det gjenstår å lage en kompetanseplan. På sykeheimen har de 

oppdatert kompetanseplanen i 2018. 

Kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssikring 

I 2017 startet kommunen opp arbeidet med anskaffelse av nytt felles kvalitets- og avvikssystem 

som skal dekke alle fagområdene. I løpet av våren ble det gamle kvalitetssystemet erstattet. 

 

4 IA: Inkluderende arbeidsliv. IA-avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.  
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(Årsmelding 2018) Forvaltningsrevisjon om elevenes skolemiljø finner at kvalitetssystemet ikke 

er tatt i bruk på alle områder. (Revisjon Midt-Norge, 2020) 

Innenfor hjemmetjenesten er det rapportert om 78 avvik, men at antallet har vært relativt lavere 

etter strukturendringer i journalsystemet hvor ansatte kvitterer for utført oppdrag. 

Ved sykeheimen er det vedtatt kvalitetsstandarder som sier noe om tjenestene til brukerne. I 

2018 var det 701 avvik, hvorav seks med stor alvorlighetsgrad. Det var 187 avvik relatert til 

fall, 103 avvik relatert til manglende dokumentasjon, 95 avvik på manglende tilbud og 84 avvik 

på legemiddelhåndtering. Avvikene er lukket på laveste nivå. 

Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

Tabell 9. Sykefravær  

 

Nøkkeltall 

Overhalla 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

4.kvartal 2018-

3. kvartal 2019 

4.kvartal 2018-

3. kvartal 2019 

Samlet sykefravær 12,09 Data mangler 12,96 9,83 

Legemeldt sykefravær 10,82 Data mangler 11,59 8,49 

Sykefravær undervisning 10,48 Data mangler 12,39 8,69 

Sykefravær barnehager 15,31 Data mangler 14,41 12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 12,79 Data mangler 14,19 11,01 

Kilde: KS 

Tabellen viser at Overhalla i 2018-2019 hadde et sykefravær på alle områder som ligger noe 

over kommunene samlet.  

I virksomhetsrapporten for 2018 går det fram at sykefraværet i 2018 var 13,3 prosent og dette 

forklares med at det har vært en økt belastning på ansatte blant annet på grunn av pasienter 

som har stort pleiebehov. 

Etikk og varsling  

I kommunens årsmelding for 2018 innledes det med at det har høy prioritet å sikre høyt etisk 

standard i virksomheten, som skal prege alle organisasjonsnivå og tjenesteområder av den 

kommunale virksomheten. Kommunen har fastsatt etiske retningslinjer.  
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Revisor har ikke kjennskap til kommunens varslingsrutiner. Det er en egen del på hjemmesiden 

som er for ansatte, med flere ulike innloggingsportaler. Revisor antar at varslingsfunksjon kan 

ligge i en av disse portalene.  

Saksbehandlingen og arkiv  

I møtet med kommuneledelsen høsten 2018 fortelles det at kommunen er kjent for kort 

saksbehandlingstid innen helse, teknisk og byggesak, men har ikke god score på KOSTRA, 

fordi kommunen gir veiledning der tiden telles.  

I samme møtet fortelles det at det meste av arkiv er digitalt. Det er en risiko for at alt arkivverdig 

ikke arkiveres. Det er fordi henvendelser til kommunen nå kan komme i mange ulike former, 

ikke kun i form av brev som tidligere. Det har nylig vært et sikkerhetsbrudd knyttet til Outlook 

sin kobling til ePhorte. Dette gjorde at data fra ePhorte kan ha blitt tilgjengelig for personell 

som ikke skal ha dem. Bakgrunnen er at man ønsket en dataløsning der ansatte kunne bruke 

ePhorte via tilgang fra Outlook. Sikkerhetsbruddet er rapportert og rådmann ba tjenestetilbyder 

om å rette opp feilen.  

Kommunen har innsynsløsning på nett gjennom ePhorte, hvor både postliste og 

innkallinger/protokoller til politiske møter er publisert. Det er kun de siste møtene i 2020 som 

er publisert i innsynløsningen. De siste sakene er lagt inn på en slik måte at de er søkbare, 

men søkefunksjonaliteten er ikke like god for de dokumenter som kun er lagt ut på kommunens 

hjemmeside.  

Overhalla kommune har i 2018 tatt i bruk felleskomponenter for å effektivisere og kvalitetssikre 

kommunens skriftlige kommunikasjon med innbyggere og virksomheter (SvarUt/SvarInn, 

eDialog). (Digitaliseringsstrategi 2018) 

Det er et eldre eiendomsarkiv på papir. Dette vil trolig ikke digitaliseres. Overhalla kommune 

ble en del av Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA) fra 01.01.2020. 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi  

Overhalla kommune har en digitaliseringsstrategi - digital nyskaping, som ble vedtatt i 

kommunestyremøtet 18.09.2018. Den beskriver mål og strategier for digitalisering i Overhalla 

kommune og et handlingsprogram 2018-2021. I digitaliseringsstrategien berøres blant annet 

informasjonssikkerhet og personvern. 

Fra 01.01.2020 er Namsos kommune vertskommune for blant annet IKT.  
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Beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser 

I kommunestyret 17.12.2019, sak 83/19 vedtok kommunen Plan for helsemessig og sosial 

beredskap 2020-2024. Denne planen er en del av kommunens samlede planverk for 

beredskap som består av: 

• Rapport helhetlig ROS, inkludert overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse  

• Kommunal beredskapsplan 2019-23 (inkludert plan for psykososial omsorg og 
støttetjenester)  

• Smittevernplan  

• Pandemiplan (2009)  

• Beredskapsplan for langvarig strømbrudd  
 

I årsmeldingen for 2018 opplyses det at kommunestyret behandlet en helhetlig ROS analyse i 

2018, som er godkjent av Fylkesmannen. (Årsmelding 2018) 

4.2 Tjenesteområdene 

4.2.1 Oppvekst 

I figur 4 er risikovurderingen innenfor oppvekst oppsummert og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 4. Risikovurdering oppvekst 

 

Barnevern har på flere av nøkkeltallene i tabell 12 en negativ utvikling med at andelen barn 

med melding og barn med tiltak er lav, og at litt i overkant av meldingene går til undersøkelse 

etter sju dager. Dette også sammenholdt med at netto driftsutgifter per barn i alderen 0-22 år 

har økt, vurderer revisor at det er en moderat risiko knyttet til barnevern. Det er også en 

moderat risiko tilknyttet barnehage. Dette med utfordringer i å dekke kompetansebehovet opp 

mot sykefravær og sikre vikarer. Det stilles spørsmål til sykefravær opp mot bemanningsnorm. 

Barnevern
Barnehage
Trivsel blant ungdom

Skole
PPT
Voksenopplæring
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Trivsel blant ungdom plasseres i moderat risiko på grunn av lave resultater i 

Ungdataundersøkelsen. Dersom ungdom ikke trives i kommunen, er sjansen høy for at de 

flytter fra kommunen og ikke kommer tilbake.  

Opplæring 

Fra 2002 har antallet elever i grunnskolen hatt en vesentlig nedgang og denne nedgangen 

snudde i 2012. Ved utgangen av 2018 var det 525 elever i grunnskolen. (Årsmelding 2018) 

Elevtallsutviklingen viser at kommunen vil få økning i elevtallet ved Hunn skole og en nedgang 

i barneskoledelen ved OBUS de neste årene. Ungdomsskoledelen på OBUS vil få flere elever. 

(Tilstandsrapport 2019) 

Tabell 10. Skole  

Grunnskole 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel elever med spesialundervisning  8,5 7,3 7,4 8,7 7,9 

Gruppestørrelser 14,3 15,0 15,2 13,5 16,2 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,8 41,7 39,7 41,0 41,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8.trinn 50,0 72,2 53,1 68,8 69,6 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn 62,7 83,3 83,3 72,1 73,5 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, med pedagogisk 
utdanning 

95,6 94,0 84,6 78,4 77,6 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, uten pedagogisk 
utdanning 

: : : 14,6 14,4 

Andel lærere med videregående utdanning 
eller lavere  

: : : 7,0 8,0 

: tall kan ikke offentliggjøres      

Kilde: SSB 

Tabell 10 viser at andel elever med spesialundervisning er svakt nedadgående, og ligger under 

statistikk både for KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. Virksomhetsrapporten (2018) 

rapporterer at Hunn skole i 2018 har hatt stor økning i antall elever med 

spesialundervisningsbehov. 

Videre viser tabell 10 at Overhalla har noe lavere mestringsnivå på regning, men høyere enn 

snittet på lesing. Grunnskolepoeng ligger på nivået for sammenligningsgruppene med unntak 

av 2018 hvor det var litt lavere. Overhalla kommune har en høy andel lærer med høyere 

utdanning og pedagogisk utdanning.  

I tilstandsrapporten for grunnskolen har kommunenes kvalitetsvurdering bestående av to 

politikere, representant fra kommunalt foreldreutvalg, rådmann og fagsjef foretatt vurderinger 

basert på intervju med rektorene. Tilstandsrapporten viser måloppnåelse i forhold til lokale 
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mål. For nasjonale prøver på femte trinn ligger kommunen under lokale mål, mens det er 

måloppnåelse på niende trinn. 

Kommunen oppgir i møte høsten 2018 å ha utfordringer innen læringsmiljø, og at det er 

utfordringer med trivsel blant elevene. Arbeid med inkluderende skolemiljø er derfor prioritert 

høyt, og en person er ansatt i 50 prosent stilling for å jobbe med skolemiljø.  

Kommunen oppgir i intervju høsten 2018 at det er noe mangel på formell kompetanse innen 

engelsk og spesialpedagogikk. Det har dessuten vært en del utskifting i rektorstillingene de 

siste årene. Tilstandsrapporten (2019) viser behov for kompetanse i spesielt engelsk, 

spesialpedagogikk nå og som følge av naturlig avgang. I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-

2023 er det foreslått å ta bort to øremerkede stillinger til tidlig innsats i 1.-4. trinn. 

Elevene i Overhalla tok i bruk læringsbrett i 2015. Oppfølgingsplan for digital kompetanse og 

dømmekraft bør oppdateres og videreutvikles i løpet av 2020. (Tilstandsrapport 2019) 

Videreutvikling i bruken av personlige læringsbrett, leseopplæring og fokus på godt 

læringsmiljø for alle elever har hatt hovedfokus i utviklingsarbeidet i skolene 2018. 

Variasjonene i grunnskolepoeng er høyere enn kommunen ønsker. (Årsmelding 2018) 

I møtet med kommuneledelsen høsten 2018 fortelles det at skolene jobber systematisk med å 

få bedre resultater, særlig tidlig i skoleløpet i forhold til grunnleggende ferdigheter som lesing 

og regning. Det er satt inn ulike tiltak spesielt knyttet til leseopplæring, som har betydning både 

for lesing og regning. Det har også vært utfordringer knyttet til læringsmiljø og det jobbes det 

systematisk for inkluderende skolemiljø i hele skoleløpet. Det er også en utfordring å ha 

tilstrekkelig med lærerressurser med formell kompetanse i engelsk og spesialpedagogikk. 

Kommunen har hatt stor utskifting i rektorstillingene. Det er bekymringsfullt at svært få søker 

rektorstillinger, noe som ikke er spesielt for Overhalla. Kommunen har vært heldige og har fått 

dyktige rektorer. 

Barnehage  

Det er fire barnehager i kommunen; tre kommunale og en privat. Bemanningsnormen i 

barnehagen er oppfylt. (Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023). Alle barnehagene fylte 

pedagognormen pr. 15.12.2019.   
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Tabell 11. Barnehage 

Barnehage 
Overhalla  

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold 
til innbyggere 1-5 år (prosent) 

92,3 92,8 94,0 90,6 92,1 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

40,0 40,8 42,1 40,0 40,8 

Andel barn, eksklusive 
minoritetsspråklige, som får ekstra 
ressurser, i forhold til alle barn i 
kommunale barnehager (prosent) 

1,4 2,8 2,7 3,6 3,7 

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrerbarn 
1-5 år (prosent) 

75,0 74,3 84,8 80,4 81,9 

Netto driftsutgifter barnehager i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter (prosent) 

17,2 17,3 18,1 11,5 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per 
innbygger 1-5 år (kr) 

147494 158303 170626 157856 153538 

Kilde: SSB 

Tabell 11 viser at en høyere andel av barn i alderen 1-5 år i Overhalla er i barnehagen 

sammenlignet med KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Andelen barnehagelærere ligger 

på samme nivå som sammenligningsgruppene. Andelen barn som får ekstra ressurser er litt 

lavere enn sammenligningsgruppene. 

Nettoutgifter til barnehage i prosent av totale netto utgifter er noe høyere i Overhalla enn 

KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Nettodriftsutgifter per innbygger har økt i perioden 

2016-2018 og ligger over nivået for sammenligningsgruppene. 

Det er full barnehagedekning i kommunen. Kommunen oppgir at det er enkelte utfordringer i 

forbindelse med barnehage i kommunen. Dette dreier seg om å skaffe nok vikarer ved behov, 

og å dekke behovet for spesialpedagogisk kompetanse. Man jobber også med å gjøre 

bygningsmessige forbedringer.  

I 2018 har barnehagene arbeidet med ny rammeplan for barnehagene. Kommunen har 

arbeidet med å avklare tilbudsstrukturen i 2018. (Årsmelding 2018) 

I møtet med kommunen høsten 2018 forteller kommunen at de viktigste utfordringene innen 

barnehageområdet er å klare å skaffe vikarer, å ha tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse 

og få gjort bygningsmessige forbedringer for helhetlig og rasjonelt tilbud i Ranem skolekrets. 

Det gjennomføres brukerundersøkelser i alle barnehagene hver høst. Data fra 

Barnehagefakta.no viser at foreldretilfredsheten er relativt høy i alle barnehagene, men 

desidert høyest i den private barnehagen.  
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PPT 

Det tidligere samarbeidet om barnevern og PPT gjennom Indre Namdal samkommune er nå 

opphørt, men PPT og barnevernstjenester tilbys nå gjennom Namsos kommune. Kommunen 

opplyser at barnevernet har jobbet i flere år med en alvorlig tilsynssak og har hatt en del 

utfordringer.   

Barnevern  

Tabell 12. Barnevern 

Barnevern 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta 
per innbygger 0-22 år (kr) 

5570 7983 10298 8918 8319 

Barn med melding ift, innbygger 0-17 år 
(prosent) 

4,5 2,3 1,9 4,4 4,5 

Barn med barnevernstiltak ift, innbygger 0-
22 år (prosent) 

5,4 5,2 2,9 4,5 3,9 

Barn med undersøking eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) (antall) 

20,2 14,8 9,1 17,6 18,9 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 
0-17 år  

4,7 4,8 5,5 5,2 5,0 

Andel meldinger i alt som behandles innen 
7 dager  

95,7 92,0 100,0 98,7 98,8 

Andel meldinger som går til undersøkelse 
innen 7 dager 

78,3 76,0 54,5 80,3 81,5 

Kilde: SSB 

Tabell 12 viser at netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger i alderen 0-22 år har 

økt og i 2018 var det høyere enn KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Andelen barn med 

melding og barn med barnevernstiltak har gått ned og er i 2018 lavere enn 

sammenligningsgruppene. Den samme utviklingen finnes for barn med tiltak eller 

undersøkelse per årsverk. Andelen meldinger som går til undersøkelse innen sju dager er i 

2018 betydelig lavere enn KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. 

Etter avviklingen av samkommunen er barnevern et samarbeid med Namsos kommune og 

Flatanger. Namsos er vertskommune for «Midtre Namdal barneverntjeneste». I møte med 

kommuneledelsen forteller fagsjef helse og omsorg at det rapporteres til rådmannen. Fagsjef 

helse og omsorg deltar i ei samarbeidsgruppe som har bidratt til et tettere samarbeid med 

barnevernet. Barnevernet har døgnberedskap.  
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Voksenopplæring  

I møtet med kommuneledelsen høsten 2018 opplyses det at kommunen kjøper 

voksenopplæringstjenester fra Namsos kommune og at det fungerer godt. I økonomiplan for 

perioden 2018-2021 framgår det at det vil bli nedtrapping i bosetting av flyktninger, og at det 

vil som følge av dette også bli et redusert behov for voksenopplæring.  

Kultur/ barne- og ungdomstiltak 

Overhalla kommunestyre har vedtatt at det skal være gratis hall-leie for barneidrett i 

kommunale idrettsanlegg. Bestemmelsen gjelder for barn og unge til om med fylte 19 år som 

deltar i på aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger som er registrert i Overhalla kommune 

(Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023). I møtet høsten 2018 forteller kommuneledelsen 

at kommunen eier idrettshallen. Kommunen har et nytt folkebibliotek. 

Nesten 30 prosent av elevene i grunnskolen går i kulturskolen (Virksomhetsrapport 2018). 

Revisor har ikke kjennskap til eventuelle ventelister i kulturskolen.  

Målt per innbygger har Overhalla kommune de laveste utgiftene i kultursektoren i Trøndelag. 

Dette skyldes at mye av kulturtilbudet er tuftet på frivillighet. Deltakelsen i kulturskolen har vært 

stabil. (Årsmelding 2018) 

Ungdataundersøkelsen viser at Overhalla har en prosentandel noe under regionen og resten 

av landet (61 opp mot 69) av ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon. 

Ungdataundersøkelsen viser videre at det er en lavere prosentandel ungdomsskoleelever som 

er fornøyd med miljøet sitt (57 prosent) enn regionen og landet (69 og 68 prosent).  

4.2.2 Velferd 

I figur 5 er risikovurderingen innenfor velferd oppsummert og i fortsettelsen følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 5. Risikovurdering velferd 

 

Kommunale boliger

Flyktninger

Økonomisk sosialhjelp
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Overhalla kommune har kommunale boliger på nivå med landet og til tider har det vært for lite 

sirkulasjon slik at det har vært vanskelig å dekke opp nye behov. Kommunen har også bygget 

nye omsorgsboliger slik at det er endringer i den totale boligmassen. Revisor vurderer at det 

kan være en moderat risiko knyttet til kommunale boliger. Kommunale boliger omfatter også 

omsorgsboliger som er beskrevet i kapittel 4.2.3. 

Økonomisk sosialhjelp  

Tabell 13. Økonomisk sosialhjelp 

Økonomisk sosialhjelp 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 93 85 92 4872 118964 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 
(antall) 

29 24 37 2703 61467 

Kilde: SSB 

Tabell 13 viser at det i 2018 er en økning i antall barn i familier som mottok sosialhjelp. Det er 

NAV Overhalla som har ansvar for økonomisk sosialhjelp, i tillegg til økonomisk rådgivning og 

bostøtte.  

Folkehelseprofilen til Overhalla (2020) viser at andelen som bor i husholdninger med lav 

inntekt, er lavere enn i landet som helhet.  

Kommunale boliger 

Tabell 14. Kommunale boliger 

Kommunale boliger 
Overhalla  

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 
(antall) 

84 78 75 5223 97142 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (antall) 

22 20 19 27 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner (kr) 

774 405 1300 1157 1526 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 5985 4309 4529 7367 9560 

Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 

39 39 30 25 29 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 
innbyggere (antall) 

: 1,6 2,6 1,4 1,4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall) 

16,7 9,9 6,7 9,8 14,6 

Kilde: SSB 
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Kommunestyret reviderte boligsosial plan, og boligplan 2019-2023 viser at kommunen har for 

lite omsorgsboliger og andre kommunale boliger. Tabell 14 viser at kommunalt disponerte 

boliger ligger i underkant av gjennomsnittet for landet utenom Oslo, mens 30 prosent av nye 

søkere får avslag, noe som er på nivå med landet utenom Oslo.  

Tabell 14 viser at antallet kommunale boliger har gått ned i perioden 2016-2018. Brutto 

investeringsutgifter til boligformål er lavere enn sammenligningsgruppene for perioden 2016-

2018 og det samme er lønnsutgiftene per eid kommunal bolig. 30 prosent av nye søkere får 

avslag og dette er på nivå med landet utenom Oslo. Andelen boliger med godkjent finansiering 

med startlån er relativt høyere enn sammenligningsgruppene, mens andelen husstander som 

er tilkjent statlig bostøtte har gått ned og er lavere enn KOSTRA-gruppa og landet utenom 

Oslo. 

I boligplanen for 2019-2023 står det at det er stor etterspørsel etter kommunale boliger til 

vanskeligstilte og at boligmassen til tider har vært uhensiktsmessig i forhold til drift og 

vedlikehold. Kommunen har bare 27 kommunale boliger og trenger en viss sirkulasjon i bruken 

for å ha et reelt botilbud ved nye behov. 

Flyktninger  

Overhalla kommune startet med bosetting av flyktninger våren 2010. Flyktningetjenesten er 

organisert inn i bosettings- og integreringstjenesten.  

I 2020 har kommunen fått anmodning om bosetting av 20 flyktninger (IMDi). Innvandrere 

utgjorde i 2019 7,7 prosent av befolkningen i Overhalla, mens det for landet var 14,4 prosent. 

Overhalla har bosatt flere flyktninger enn landet. Overhalla bosatte 1,3 prosent flyktninger per 

innbygger i 2018, mens landet bosatte 0,9 prosent.  

Revisor kjenner ikke til spesielle utfordringer i bosettings- og integreringstjenesten. 

Virksomhetsrapport 2018 presenterer at det er få introduksjonsdeltakere som er ute i praksis 

da det er mange elever som går på grunnskole. Tjenesten arbeider godt med 

integreringsteamet i NAV.  

4.2.3 Helse- og omsorgstjenester 

Helse og omsorg er organisert i fire enheter. Det er Helse og familie med 34 ansatte, bo- og 

miljøtjenesten med 28 ansatte, sykeheimen med 73 ansatte og hjemmetjenesten med 30 

ansatte. (Årsmelding 2018) 

I figur 6 er risikovurderingen innenfor helse- og omsorg oppsummert og i fortsettelsen følger 

en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 
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Figur 6. Risikovurdering helse og omsorg 

Revisor vurderer at det er høy risiko knyttet til oppfølging av avvik i helse og omsorgstjenesten. 

Overhalla kommune har tatt i bruk velferdsteknologi, noe som er vel og bra. Revisor vurderer 

at det er moderat risiko knyttet til å klare å utnytte de mulighetene som ligger i 

velferdsteknologi.  

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede flytter inn i nye omsorgsboliger. Dette kan 

være en risiko knyttet til at miljøet forandres. Revisor har lite informasjon om tilbud til 

funksjonshemmede utover dekking av primærbehov, og stiller spørsmål til aktiviteter og et 

verdifullt innhold i dagen til denne brukergruppen. Området plasseres derfor i moderat risiko.  

Rus og psykiatri plasseres i moderat risiko, fordi det ikke ligger driftsutgifter til brukergruppen 

i KOSTRA. Revisor stiller derfor spørsmål til kommunens oversikt over utgifter på området. 

Kommunen opplyser selv at det er behov for mer psykiske helsetjenester, og revisor ser at 

dette kan ha en sammenheng med grad av trivsel blant ungdom.  

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet i helse og omsorg - avviksoppfølging

Vedlferdsteknologi
Rus og psykiatri
Funksjonshemmede og psykisk 
utviklingshemmede
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Helse og omsorg 

Tabell 15. Helse og omsorg  

Nøkkeltall  
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 
m/ helseutdanning (prosent) 

82 80 83 76 75 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

34 36 35 36 32 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

34 43 44 27 48 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere 
på sykehjem (prosent) 

14 15 16 13 12 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc 
(prosent) 

95 94 94 91 90 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) 

0,00 0,00 0,00 0,73 0,67 

Kilde: SSB 

Tabell 15 viser at andelen innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenesten er på nivået 

med KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo, mens andelen innbyggere over 80 år som bor 

på sykeheim er noe høyere enn sammenligningsgruppene. Kommunen har en høy andel 

brukertilpassede enerom med eget bad og wc på sykeheimen. Overhalla kommune er nesten 

på nivået til landet når det gjelder andelen brukere av hjemmetjenesten som er i alderen 0-66 

år og godt over andelen for KOSTRA-gruppa.  

Overhalla kommune har en relativt høy andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 

sammenlignet med KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. 

I årsmeldingen for 2018 opplyses det at Overhalla bruker like stor andel av sitt totale budsjett 

til pleie og omsorg som gjennomsnittet i Trøndelag. Når det gjelder årsverk innenfor tjenesten 

har Overhalla en høyere andel enn gjennomsnittet i Trøndelag og landet i tillegg til at 

kommunen har den høyeste andelen med helseutdanning. En institusjonsplass kostet i 2018 i 

overkant av en million kroner, noe som er vesentlig høyere enn kostnaden for hjemmebaserte 

tjenester. 

I virksomhetsplan for 2018 går det fram at det er gjennomført risikoanalyse i forhold til vold og 

trusler i hjemmetjenesten etter tilsyn fra Arbeidstilsynet, og at avvik etter tilsynet er lukket. 

I virksomhetsplanen for 2018 går det fram at fem pasienter har ventet på langtidsplasser. 

Kommunen har hatt sju overliggerdøgn på sykehuset. Alle pasienter blir kartlagt i forhold til 

ernæring, funksjonsnivå og livsglede. I årsmeldingen for 2018 går det fram at akuttavdelingen 

i kommunen hadde i 2018 et belegg med mange pasienter som ventet på langtidsplass som 
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gjorde at det ble en økning i utskrivningsklare pasienter (sju pasienter) som ble værende på 

sykehus og i tillegg ble det kjøpt plasser ved Høylandet sykehjem. 

Kommunen har dagtilbud til hjemmeboende demente, som i 2018 har fungert godt etter at 

tilbudet ble flyttet til en omsorgsbolig. (Årsmelding 20018) 

Overhalla kommune har anskaffet velferdsteknologi som er tatt i bruk ved alle fire enhetene i 

helse og omsorg. 

I møtet med kommuneledelsen høsten 2018 informeres det om at det gjøres bruker-

undersøkelser annethvert år. Det fortelles om at godt samarbeid med spesialhelsetjenesten. 

Kommunen er historisk en institusjonskommune og sliter fortsatt med å forsere omsorgstrappa 

til tross for at det er gjort tiltak. Dette skyldes at det mangler omsorgsboliger og at brukerne for 

tildelt institusjonsplasser for tidlig. 

I samme møtet fortelles det også at ansatte ved helse og omsorg er svært utviklingsorientert 

og har de siste fire årene jobbet med et dokumentasjonsprosjekt for å heve kvaliteten på 

dokumentasjon i fagsystemet for alle enhetene i helse og omsorg. Enheten er også aktiv opp 

mot helseplattformen som kommer. 

Tabell 16. Kompetanse i helse og omsorg 

Kompetanse Overhalla 
KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere  2016 2017 2018 2018 2018 

Geriatrisk sykepleier 18,95 19,79 19,01 5,06 4,15 

Sykepleiere med spes./videre utdanning 16,77 15,87 17,09 10,90 7,40 

Sykepleier uten 
spesialitet/videreutdanning 

61,59 59,00 65,47 60,21 48,19 

Hjelpepleier 53,61 55,39 44,36 73,79 52,68 

Ergoterapeut 1,57 1,72 0,35 1,84 2,11 

Miljøterapeut og pedagog 0,20 0,20 0,20 1,86 2,56 

Aktivitør 2,67 2,67 1,87 3,72 2,40 

Omsorgsarbeider 4,40 3,98 2,62 14,30 10,23 

Helsefagarbeider 12,08 19,39 17,25 44,88 34,36 

Annet omsorgspersonell med 
helseutdanning 

11,95 12,40 13,66 16,15 13,36 

Pleiemedhj/ass, hjemmehj/prakt bistand 
eller annen brukerrettet tjeneste 

39,17 49,57 37,35 76,33 62,92 

Kilde: SSB 

Tabell 16 viser at Overhalla kommune har en høy andel geriatriske sykepleiere og sykepleiere 

med spesialist eller videreutdanning, sammenlignet med KOSTRA-gruppa og landet utenom 

Oslo. Ovahalla kommune har færre årsverk av hjelpepleiere, ergoterapeuter, miljøterapeut og 
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pedagog, aktivitør, omsorgsarbeidere og pleiemedhjelpere og assistenter enn 

sammenligningsgruppene.  

Kommunen opplyser at samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er relativt bra, og man har 

blant annet om rekrutteringsprosjekt (Trainee for nyutdannede sykepleiere) m.m. I 

årsmeldingen for 2018 går det fram at det var planlagt oppstart høsten 2018, men at dette ble 

utsatt til 2019 på grunn av liten søkning til stillingene. 

I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 foreslår rådmannen en bred gjennomgang av 

ressursbruken i alle dagaktivitetstilbud for å se på muligheter for effektivisering. 

Kommunestyret i Overhalla behandlet den 03.09.2019, sak 54/19 en sak om eierskap, 

organisering og betalingsmodell for Namdal Rehabilitering IKS, og på det forutgående møtet 

18.06.2019, sak 26/19 behandlet kommunestyret rehabiliteringsplan for Overhalla kommune 

2019-2024. Virksomhetsrapporten for 2018 viser at alle disponible døgn ved Namdal 

rehabilitering er brukt.  

Psykiatri / psykisk helsevern og rus 

Tabell 17. Psykiatri og rusomsorg 

Rus og psykiatri 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer (prosent) 

0,0 0,0 0,0 3,9 12,4 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 
000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 

15,4 14,3 15,7 5,9 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 
(helse og sosial) (antall) 

15,4 14,3 16,8 9,3 9,1 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial) (antall) 

5,1 5, 5,2 3,4 3 

Kilde: SSB 

Tabell 17 viser at det ikke er gjort registreringen på driftsutgifter til tilbud til personer med 

rusproblemer. Kommunen har en relativt stor andel årsverk til psykiatrisk sykepleier, personer 

med videreutdanning i psykisk helse og personer med videreutdanning i rusarbeid, 

sammenlignet med KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. 

I møte med kommuneledelsen høsten 2018 kommer det fram at det er et stort behov for 

psykiske helsetjenester. Det er et godt samarbeid med legetjenesten og det organiseres 

kommunal øyeblikkelig hjelp i akuttavdeling i kommunen.  
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Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede  

Høsten 2018 forteller kommuneledelsen at tjenesten til funksjonshemmede og psykisk 

utviklingshemmede ble omorganisert for to år siden. Helse og familie ble delt og det ble en 

tettere og bedre ledelse. Det vil bli bygget nye omsorgsboliger. 

Lege/ legevakt/ psykolog/ helsestasjon 

Kommunen har helsestasjon med jordmor. Kommunen har fysioterapeut og ergoterapeut. 

Overhalla legekontor har flere fastleger og sykepleiere med spesialistutdanning.  

Kommunene er pålagt å ha egen kommunepsykolog og Overhalla kommune tar sikte på å 

løses dette i samarbeid med Namdal rehabilitering IKS og flere Namdalskommuner. 

4.2.4 Teknisk drift 

Innenfor enheten teknisk har det i 2019 vært en del utskifting av personell som har ført til 

vakanser og at den del oppgaver har blitt satt på vent. Ved framleggelsen av økonomiplan 

høsten 2019 var alle stillingene besatt. 

I figur 7 er risikovurderingen innenfor teknisk drift oppsummert og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 7. Risikovurdering teknisk 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til teknisk drift, tilsier at risikoen 

er høy innen vann og avløp. Dette på grunn av at det innen vann og avløp er relativt lave 

gebyrer (selvkost), det er en lav frekvens av fornying av vannrør, og kun en liten andel av 

kommunens innbyggere har god nok vannkvalitet.  

Vann og avløp

Eiendomsforvaltning

Renovasjon
Byggesak
Plan
Samferdsel
Miljø og klima
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Overhalla kommune har en relativt stor eiendomsmasse til formålsbygg og lavere 

vedlikeholdsutgifter per kvadratmeter. I dette kan det ligge en moderat risiko for at det oppstår 

et etterslep på vedlikehold. Overhalla har en hovedplan for kommunal bygningsmasse (2017-

2020). I planen ligger også tiltaksplaner for investeringer i samme periode.  

Planarbeid  

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel rapporteres som pågående i 

virksomhetsrapporten for 2018. 

På kommunens hjemmeside er alle planer listet opp. https://www.overhalla.kommune.no/ 

vedtatte-planer.117123.no.html.  

Byggesak  

Tabell 18. Byggesak 

Byggesak 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 99 80 84 5706 74668 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

35 15 12 16 20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

56 44 21 34 37 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) 

14 23 18 18 18 

Kilde: SSB 

Tabell 18 viser at saksbehandlingstiden har gått ned de siste årene og ligger innenfor kravene. 

Det er en del byggesøknader som innvilges med vedtak om dispensasjon fra plan og nivået er 

likt med KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Byggesak ligger under teknisk avdeling.  

Eiendomsforvaltningen  

Tabell 19. Eiendomsforvaltning 

Eiendomsforvaltning 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til 
eiendomsforvaltning i prosent av 
samlede driftsutgifter (prosent) 

8,0 7,7 8,3 8,8 9,0 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 5,70 5,59 5,77 6,92 5,12 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter 
(kr) 

516 486 496 511 562 

Formålsbygg areal totalt 21898 21500 22375     
Kilde: SSB 

https://www.overhalla.kommune.no/%20vedtatte-planer.117123.no.html
https://www.overhalla.kommune.no/%20vedtatte-planer.117123.no.html
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Overhalla har forholdvis store arealer på bygningssiden. (Årsmelding 2018). Tabell 19 viser at 

Overhallas utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter, er noe lavere enn 

KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. Overhalla har lavere areal formålsbygg per innbygger 

enn KOSTRA-gruppen, men mer enn landet uten Oslo. Overhalla bruker mindre til vedlikehold 

per kvadratmeter enn både landet uten Oslo og KOSTRA-gruppen.  

Vann og avløp 

Tabell 20. Vann og avløp 

Vann og avløp 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for vannforsyning – ekskl. mva.  2317 2317 1900 4419 3741 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,35 0,00 0,41 .. 0,69 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

10,0 10,0 10,0 .. 29,5 

Årsgebyr for avløpstjenesten – ekskl. mva. 4253 4253 3377 4645 4146 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

.. 0,56 0,93 .. 0,56 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav 
er oppfylt (prosent) 

5,4 5,4 .. .. 51,3 

Kilde: SSB 

Tabell20 viser at Overhalla har betraktelig lavere årsgebyr for vannforsyning enn KOSTRA-

gruppen og landet uten Oslo. I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 forklares det at 

reduksjonen i vanngebyr har sammenheng med at selvkostfond på vann og avløp må 

reduseres. Kommunen har også en lavere andel fornyet ledningsnett enn landet uten Oslo (tall 

for KOSTRA-gruppen er ikke tilgjengelig). Innen drikkekvalitet er det ikke tilgjengelige tall for 

2018, men tall fra 2017 og 2016 viser at kun en liten andel av innbyggerne er tilknyttet anlegg 

der rensekrav er oppfylt.  

I årsmeldinga for 2018 opplyses det at årsavgiftene for van og avløp har vært uendret siden 

2012, med en nedgang i 2018, og at gebyrene i kommunen ligger lavere enn andre kommuner. 

Dette får også fram av tabell 20.  

Overhalla kommune har vedtatt en tiltaksplan for vann og avløp 2018-2022, som viser 

prioritering av investeringer framover på til sammen 11 millioner. (Budsjett 2020 og 

økonomiplan 2020-2023) 

I virksomhetsrapporten for 2018 rapporteres det om ingen kritiske avvik på vannkvalitet, to 

kritiske avvik knyttet til vannledningsbrudd og to kritiske avvik med tett kloakk. 
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Renovasjon  

Tabell 21. Renovasjon 

Renovasjon 
Overhalla 

KOSTRA-
gruppe 2 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for avfallstjenesten – ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

3762 3762 3782 2690 2854 

Andel levert til materialgjenvinning inkl. 
biologisk behandling (prosent) 

44,1 47,9 49,4 35,0 40,0 

Kilde: SSB 

Renovasjonstjenesten håndteres av det interkommunale selskapet Midtre Namdal 

Avfallsselskap IKS.  

Overhalla kommune har noe høyere avfallsgebyr enn KOSTRA-gruppa og landet utenom 

Oslo. I årsmeldinga for 2018 forklares dette med at gebyret for Overhalla inkluderer flere 

tjenester som andre kommuner kan ta tilleggsgebyr for. 

Overhalla kommune har de senere årene disponert kommunens eget selvkostfond til å gi 

innbyggerne lavere gebyrer enn gebyrene som fastsettes fra Midtre-Namdal Avfallsselskap 

(Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023).  

I 2019 ble det gjennomført en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Midtre Namdal 

Avfallsselskap IKS. Det ble gitt anbefalinger til eierrepresentant og avfallsselskap.  

Brann- og redningstjenester  

Brann og redning er organisert i et vertskommunesamarbeid i Namdal brann og redning hvor 

Grong er vertskommune. I forbindelse med brannreformen har kommunen fått krav om 

kompetanseheving av mannskapene. En har i flere år avsatt midler til dette, men er ikke helt i 

mål. Namdal brann og redning har bedt om 50.000 kroner til formålet i 2020, som er finansiert 

med bruk av disposisjonsfond. 

Samferdsel  

I årsmeldinga for 2018 står det at Overhalla kommune har relativt lave kostnader per kilometer 

kommunal vei sammenlignet med gjennomsnittet i Trøndelag og landet. Dette går også fram 

av tabell 21.  

I møte med kommuneledelsen høsten 2018 fortelles det at det er 72 kilometer kommunal vei 

og rådmannen er fornøyd med hvordan kommunen drifter disse veien og den tekniske 

standarden. Innenfor samferdsel er det fokus på gang- og sykkelveier. 
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Miljø og klima  

Overhalla har et handlingsprogram for miljøarbeidet. Dette handlingsprogrammet er forankret 

i kommuneplanen 2007-2019 og kommuneplanens delmål. 

I møtet med kommuneledelsen høsten 2018 informeres det om at miljøplan er fra 2014. 

Kommunen har 3 bygg med oljefyr. Kommunen har vært ISO 14001 sertifisert frem til nå, men 

kommer ikke til å videreføre dette. Alle enheter er fyrtårnsertifisert, men medfører mye 

administrasjon og vil bli avviklet. Kommunen ønsker heller å bruke tid på å jobbe konkret med 

miljøtiltak enn å drive rapportering for å oppnå sertifisering.  

Det er et stort fokus på miljø i kommunen. Kommunen har en samlet oversikt over 

vedlikeholdsbehov på bygg. Kommunen er en del av vannområdet Namdalen.  

4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

 

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap 

 

Overhalla kommune har en eierskapsmelding som er vedtatt i kommunestyret 18.04.2017. 

Eierskapsmeldingen fastsetter prinsipper for generelt godt eierskap og dens oppfølging, samt 

prinsipper og retningslinjer for Overhalla kommunes eierskap. Kommunens egne prinsipper for 

eierstyring er: 

1. Det skal være åpenhet om kommunens eierskap. 

Eierskapskontroll

Namdal Rehabilitering IKS 

NAMAS Vekst AS

Overhalla realinvest AS
NTE
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Andre selskaper
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2. I selskaper hvor kommunen har et eierskap, skal selskapet være bevisst sitt 

samfunnsansvar, herunder blant annet ta miljøhensyn, sosiale hensyn og utvise en høy 

etisk standard i alle sammenhenger.  

3. Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. 

4. Kommunen bør fremme sine eierinteresser gjennom virksomhetenes overordnede 

organer som generalforsamling, representantskap, samkommunestyre, årsmøte osv.  

5. Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med 

kommunens eierinteresser i selskapet.  

6. Eierne skal behandles likt og gis tilfredsstillende informasjon fra selskapet. 

7. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av komplementær kompetanse, 

egenskaper og kapasitet ut fra selskapets egenart. 

Eierskapsmeldingen presenterer ulike selskapsformer og styringsmuligheter i disse. Videre gir 

eierskapsmeldingen en oversikt over kommunens eierskap etter selskapsform. 

Overhalla kommune er eier i følgende aksjeselskap. 

• Overhalla Realinvest AS (76,336%) 

• NAMAS Vekst AS (20%) 

• Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (2,611 %) 

• Kommunekraft AS (0,313%) 

• Oi! Trøndersk Mar og Drikke AS (0,217 %) 

• Norske Skogindustrier ASA, (714 aksjer – 0%) 

Overhalla kommune er medlem i følgende samvirkeforetak. 

• Riangalleriet SA 

• Melamartnan SA 

• Skage Frivilligsentral 

• Visit Namdalen SA 

• Revisjon Midt-Norge SA 

Overhalla kommune er medlem i følgende interkommunale selskaper: 

• Namdal Rehabilitering IKS 

• Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS 

• Kontrollutvalgssekretariatet i Midt-Norge IKS 

• Museet Midt IKS 

• Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 
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4.3.1 Eierskapskontroll 

En eierskapskontroll handler om hvordan kommunen utøver eierskapet sitt og hvordan 

kommunen bruker årsmøter/generalforsamlinger til å utøve eierskapet. En viktig del av 

eierskapet er å velge et styre for selskapene og hvordan styrene settes sammen med tanke 

på for eksempel kompetanse og kjønn, samt å følge opp og vurdere styrets arbeid. 

I eierskapsmeldingen fra 2017 trekkes det fram fem selskaper som rådmannen foreslår at 

kommunestyret kan vurdere å prioritere en tettere oppfølging av strategier for kommunens 

eierskap. Dette er Visit Namdalen SA, Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS, NAMAS Vekst AS, 

Namdal Rehabilitering IKS og Museet Midt IKS. Revisor vurderer at det kan være aktuelt å 

med eierskapskontroll av disse selskapene og eventuelt andre selskaper hvor kommunen har 

store eierinteresser eller selskaper som utfører vesentlige tjenester for kommunen. En 

eierskapskontroll kan eksempelvis ha fokus på om kommunen har en tydelig eierstrategi for 

det enkelte selskaper og om det er sammenheng mellom eierstrategien og selskapets mål. 

Det kan også være aktuelt å vurdere om kommunens engasjement fortsatt er aktuelt og om 

det medfører noen form for risiko for kommunen.  

Etter fylkessammenslåingen ble Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS overført fra Nord-

Trøndelag fylkeskommune og til de tidligere nordtrønderske kommunene. Dette gjør at 

selskapet har fått en ny eierstruktur og har gått fra å forholde seg til én eier, til å måtte forholde 

seg til 23 forskjellige eiere. De nordtrønderske kommunene har utarbeidet en felles 

eierskapsmelding for NTE. 

Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis enten gjennomføres av kommunens generelle 

eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av 

kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer 

i selskapene og lignende.  

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen, er spesielt aktuelle for 

forvaltningsrevisjon i selskapet opp mot fastsatte målsettinger og den faktiske 

tjenesteutøvelsen. 

Namdal Rehabilitering IKS har endret betalingsmodellen. Revisor vurderer at det er risiko 

forbundet med selskapet blant annet på bakgrunn av endringer i prismodellen og at andre 

eierkommuner mener at rehabiliteringsplassene koster mer enn hva kommunen selv kan tilby. 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er et selskap hvor Overhalla har en mindre eierandel. 

Selskapet gir veiledning, trygghet og hjelp til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. 
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Krisesenteret eies og drives av 26 kommuner. Krisesenteret er en offentlig oppgave og et 

lovpålagt tilbud kommunene skal gi sine innbyggere. Krisesenteret har hatt sent godkjent 

regnskap og økte utgifter, noe som gjør selskapet mer aktuelt for forvaltningsrevisjon. Både 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet vurderes på bakgrunn av en moderat 

risiko. 

Revisor vurdere at det kan være aktuelt med en forvaltningsrevisjon av NAMAS Vekst AS. 

Aksjeselskapet er eid av flere kommuner og utfører tjenester for kommunene. Selv om 

selskapet ikke utmerker seg som spesielt risikofylt kan det være relevant å se på hvordan slike 

offentlig eide selskap drives, spesielt i forhold til offentlighet og forvaltningsloven. 

Overhalla er den største eieren i Overhalla Realinvest AS og eier selskapet sammen med 

andre private aktører. Dette kan være et utfordrende eierskap. 

NTE AS er et selskap hvor Overhalla kommune har en liten eierandel. NTE yter en viktig 

tjeneste gjennom å produsere og selge energi. Videre tilbyr selskapet internett via fiber, TV, 

og elektrikertjenester. Det ble gjennomført en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av 

selskapet i 2015, da selskapet var eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. I forbindelse med 

eierskiftet mener revisor det på nytt er aktuelt med en forvaltningsrevisjon av selskapet. Siden 

det er gjennomført en forvaltningsrevisjon relativt nylig sammenlignet med kommunens andre 

selskaper og Overhalla kommune har en relativt liten eierandel, vurderes selskapet til å ha 

moderat risiko.   
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VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 

Kommunale dokumenter 

Revisor har benyttet årsmelding og budsjettdokumenter for de siste årene. Dette er supplert 

med andre relevante kommunale dokumenter som det finnes en oversikt over i kildelista, samt 

kommunale vedtak og planer.  

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. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. 

Intervju i kommunene 

Det er gjennomført et intervju høsten 2018 med ledelsen i kommunen hvor regnskapsrevisor 

og forvaltningsrevisor deltok. Svarene gitt i dette intervjuet er brukt som data i denne rapporten.  

Vurderinger 

Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på økonomi, organisasjon og ulike 

tjenesteområder. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for at et 

forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon av 

sannsynlighet og konsekvens. Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels og 

høg risiko. Tabell 23 gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av sannsynlighet og tabell 24 

forklarer beskrivelsen av ulik grad av konsekvens. 

 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:  

• Kompleksitet på området (iboende risiko)  
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• Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes 

ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.  

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, 

omdømme eller eksterne rammebetingelser.  

Tabell 22. Beskrivelse av sannsynlighet 

Valideringsord Beskrivelse 

Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

Mindre sannsynlig Tvilsomt 

Sannsynlig Det er indikasjoner på 

Meget sannsynlig Vi tror at 

Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

Tabell 23. Beskrivelse av konsekvens 

Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som på kort sikt ikke 

vesentlig truer kommunens produktivitet, måloppnåelse eller tjenester 

til borgerne. 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Farlig/lite 

alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er 

alvorlige. Dette kan gjelde feil og mangler som har økonomiske 

konsekvenser, mindre overtredelse av internt regelverk og lov, eller 

saker som er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er rettet opp. 

Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker med prinsipiell 

eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Meget kritisk 

Meget alvorlig 

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre feil og 

mangler der summen av dette er så stor at dette må ansees som 

alvorlig i seg selv. 

Svindel og lovbrudd med konsekvenser 

Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 

 

Risikovurderingene er oppsummert i figur 9 og visualisert som trafikklys. Vurderinger som fører 

til henholdsvis lav, middels og høg risiko, er plassert i trafikklyset.  
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Figur 9. Risikovurdering 

 

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 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 angjeldende 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, men går ikke i detaljer på 

enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et 

overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder. 

Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har 

revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et 

øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant, 

som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.  

 

xx

xx

xx
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Risiko- og vesentlighetsvurdering, plan for eierskapskontroll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 17.03.2020 08/20 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 037, TI - &30 
Arkivsaknr 20/247 - 1 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til 
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er 
kommet frem i møtet 

2. Kontrollutvalget vil peke på følgende selskaper: 

· ….. 
· ….. 

 
 
Vedlegg 
HRV eierskap Overhalla 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for eierskapskontroll i løpet av 
det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes eierinteresser i kommunens selskaper.  
 
Vi viser til kontrollutvalgets sak 02/20, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i 
saksfremlegget. 
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helthetlig risikovurdering 
for forvaltningsrevisjon til neste møte den 17.03.20. Dokumentet utarbeides innenfor en 
ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 03.03.20. 

 
Risiko- og vesentlighetsvurderingene er nå mottatt fra revisor, se vedleggets kapittel 4.3. 
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. I tillegg til revisor sine vurderinger er kommunens eierrepresentant 
(ordføreren) invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere 
grunnlag til utarbeidelse av planen.Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra 
eierrepresentanten skal utvalget komme fram til hvor det ønsker å gjennomføre 
eierskapskontroll.  
 
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 prioritere hvilke selskap de ønsker prioritert i 
planen. 
 
Det er lagt opp til at planen skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte. 
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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. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold 

kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode indikerer 

at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon 

er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens grønn farge indikerer et 

lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

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 Overhalla kommune innenfor 

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og 

vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene. 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og 

tjenesteområdene 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Kvalitetssystem Driftsøkonomi Budsjettprosess 

Arkiv, inkl. innsyn i postliste 

og politiske saker 

Offentlige anskaffelser Beredskapsplan og ROS 

Sykefravær Arbeidsgiverpolitikk, HMS, 

etikk og varsling 

Skole 

Kvalitet i helse og omsorg – 

avvikssoppfølging 

IKT PPT 

Vann og avløp Barnevern Voksenopplæring 

 Barnehage Flyktninger 

 Trivsel blant ungdom Økonomisk sosialhjelp 

 Kommunale boliger Legevakt/lege/psykolog 

/helsestasjon 
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 Velferdsteknologi Renovasjon 

 Rus og psykiatri Byggesak 

 Funksjonshemmede og 

psykisk utviklingshemmede 

Plan 

 Eiendomsforvaltning Samferdsel 

  Miljø og klima 

 
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. 

Tabell 2. Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap og selskaper 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Eierskapskontroll NAMAS Vekst AS Andre selskap 

Namdal Rehabilitering IKS Overhalla Realinvest AS  

 NTE  

 Nord-Trøndelag Krisesenter 

IKS 
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Miljø og klima  

Overhalla har et handlingsprogram for miljøarbeidet. Dette handlingsprogrammet er forankret 

i kommuneplanen 2007-2019 og kommuneplanens delmål. 

I møtet med kommuneledelsen høsten 2018 informeres det om at miljøplan er fra 2014. 

Kommunen har 3 bygg med oljefyr. Kommunen har vært ISO 14001 sertifisert frem til nå, men 

kommer ikke til å videreføre dette. Alle enheter er fyrtårnsertifisert, men medfører mye 

administrasjon og vil bli avviklet. Kommunen ønsker heller å bruke tid på å jobbe konkret med 

miljøtiltak enn å drive rapportering for å oppnå sertifisering.  

Det er et stort fokus på miljø i kommunen. Kommunen har en samlet oversikt over 

vedlikeholdsbehov på bygg. Kommunen er en del av vannområdet Namdalen.  

4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

 

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap 

 

Overhalla kommune har en eierskapsmelding som er vedtatt i kommunestyret 18.04.2017. 

Eierskapsmeldingen fastsetter prinsipper for generelt godt eierskap og dens oppfølging, samt 

prinsipper og retningslinjer for Overhalla kommunes eierskap. Kommunens egne prinsipper for 

eierstyring er: 

1. Det skal være åpenhet om kommunens eierskap. 

Eierskapskontroll

Namdal Rehabilitering IKS 

NAMAS Vekst AS

Overhalla realinvest AS
NTE
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Andre selskaper
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2. I selskaper hvor kommunen har et eierskap, skal selskapet være bevisst sitt 

samfunnsansvar, herunder blant annet ta miljøhensyn, sosiale hensyn og utvise en høy 

etisk standard i alle sammenhenger.  

3. Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. 

4. Kommunen bør fremme sine eierinteresser gjennom virksomhetenes overordnede 

organer som generalforsamling, representantskap, samkommunestyre, årsmøte osv.  

5. Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med 

kommunens eierinteresser i selskapet.  

6. Eierne skal behandles likt og gis tilfredsstillende informasjon fra selskapet. 

7. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av komplementær kompetanse, 

egenskaper og kapasitet ut fra selskapets egenart. 

Eierskapsmeldingen presenterer ulike selskapsformer og styringsmuligheter i disse. Videre gir 

eierskapsmeldingen en oversikt over kommunens eierskap etter selskapsform. 

Overhalla kommune er eier i følgende aksjeselskap. 

• Overhalla Realinvest AS (76,336%) 

• NAMAS Vekst AS (20%) 

• Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (2,611 %) 

• Kommunekraft AS (0,313%) 

• Oi! Trøndersk Mar og Drikke AS (0,217 %) 

• Norske Skogindustrier ASA, (714 aksjer – 0%) 

Overhalla kommune er medlem i følgende samvirkeforetak. 

• Riangalleriet SA 

• Melamartnan SA 

• Skage Frivilligsentral 

• Visit Namdalen SA 

• Revisjon Midt-Norge SA 

Overhalla kommune er medlem i følgende interkommunale selskaper: 

• Namdal Rehabilitering IKS 

• Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS 

• Kontrollutvalgssekretariatet i Midt-Norge IKS 

• Museet Midt IKS 

• Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 
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4.3.1 Eierskapskontroll 

En eierskapskontroll handler om hvordan kommunen utøver eierskapet sitt og hvordan 

kommunen bruker årsmøter/generalforsamlinger til å utøve eierskapet. En viktig del av 

eierskapet er å velge et styre for selskapene og hvordan styrene settes sammen med tanke 

på for eksempel kompetanse og kjønn, samt å følge opp og vurdere styrets arbeid. 

I eierskapsmeldingen fra 2017 trekkes det fram fem selskaper som rådmannen foreslår at 

kommunestyret kan vurdere å prioritere en tettere oppfølging av strategier for kommunens 

eierskap. Dette er Visit Namdalen SA, Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS, NAMAS Vekst AS, 

Namdal Rehabilitering IKS og Museet Midt IKS. Revisor vurderer at det kan være aktuelt å 

med eierskapskontroll av disse selskapene og eventuelt andre selskaper hvor kommunen har 

store eierinteresser eller selskaper som utfører vesentlige tjenester for kommunen. En 

eierskapskontroll kan eksempelvis ha fokus på om kommunen har en tydelig eierstrategi for 

det enkelte selskaper og om det er sammenheng mellom eierstrategien og selskapets mål. 

Det kan også være aktuelt å vurdere om kommunens engasjement fortsatt er aktuelt og om 

det medfører noen form for risiko for kommunen.  

Etter fylkessammenslåingen ble Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS overført fra Nord-

Trøndelag fylkeskommune og til de tidligere nordtrønderske kommunene. Dette gjør at 

selskapet har fått en ny eierstruktur og har gått fra å forholde seg til én eier, til å måtte forholde 

seg til 23 forskjellige eiere. De nordtrønderske kommunene har utarbeidet en felles 

eierskapsmelding for NTE. 

Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis enten gjennomføres av kommunens generelle 

eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av 

kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer 

i selskapene og lignende.  

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen, er spesielt aktuelle for 

forvaltningsrevisjon i selskapet opp mot fastsatte målsettinger og den faktiske 

tjenesteutøvelsen. 

Namdal Rehabilitering IKS har endret betalingsmodellen. Revisor vurderer at det er risiko 

forbundet med selskapet blant annet på bakgrunn av endringer i prismodellen og at andre 

eierkommuner mener at rehabiliteringsplassene koster mer enn hva kommunen selv kan tilby. 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er et selskap hvor Overhalla har en mindre eierandel. 

Selskapet gir veiledning, trygghet og hjelp til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. 
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Krisesenteret eies og drives av 26 kommuner. Krisesenteret er en offentlig oppgave og et 

lovpålagt tilbud kommunene skal gi sine innbyggere. Krisesenteret har hatt sent godkjent 

regnskap og økte utgifter, noe som gjør selskapet mer aktuelt for forvaltningsrevisjon. Både 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet vurderes på bakgrunn av en moderat 

risiko. 

Revisor vurdere at det kan være aktuelt med en forvaltningsrevisjon av NAMAS Vekst AS. 

Aksjeselskapet er eid av flere kommuner og utfører tjenester for kommunene. Selv om 

selskapet ikke utmerker seg som spesielt risikofylt kan det være relevant å se på hvordan slike 

offentlig eide selskap drives, spesielt i forhold til offentlighet og forvaltningsloven. 

Overhalla er den største eieren i Overhalla Realinvest AS og eier selskapet sammen med 

andre private aktører. Dette kan være et utfordrende eierskap. 

NTE AS er et selskap hvor Overhalla kommune har en liten eierandel. NTE yter en viktig 

tjeneste gjennom å produsere og selge energi. Videre tilbyr selskapet internett via fiber, TV, 

og elektrikertjenester. Det ble gjennomført en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av 

selskapet i 2015, da selskapet var eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. I forbindelse med 

eierskiftet mener revisor det på nytt er aktuelt med en forvaltningsrevisjon av selskapet. Siden 

det er gjennomført en forvaltningsrevisjon relativt nylig sammenlignet med kommunens andre 

selskaper og Overhalla kommune har en relativt liten eierandel, vurderes selskapet til å ha 

moderat risiko.   
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VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 

Kommunale dokumenter 

Revisor har benyttet årsmelding og budsjettdokumenter for de siste årene. Dette er supplert 

med andre relevante kommunale dokumenter som det finnes en oversikt over i kildelista, samt 

kommunale vedtak og planer.  

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. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. 

Intervju i kommunene 

Det er gjennomført et intervju høsten 2018 med ledelsen i kommunen hvor regnskapsrevisor 

og forvaltningsrevisor deltok. Svarene gitt i dette intervjuet er brukt som data i denne rapporten.  

Vurderinger 

Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på økonomi, organisasjon og ulike 

tjenesteområder. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for at et 

forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon av 

sannsynlighet og konsekvens. Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels og 

høg risiko. Tabell 23 gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av sannsynlighet og tabell 24 

forklarer beskrivelsen av ulik grad av konsekvens. 

 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:  

• Kompleksitet på området (iboende risiko)  
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• Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes 

ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.  

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, 

omdømme eller eksterne rammebetingelser.  

Tabell 22. Beskrivelse av sannsynlighet 

Valideringsord Beskrivelse 

Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

Mindre sannsynlig Tvilsomt 

Sannsynlig Det er indikasjoner på 

Meget sannsynlig Vi tror at 

Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

Tabell 23. Beskrivelse av konsekvens 

Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som på kort sikt ikke 

vesentlig truer kommunens produktivitet, måloppnåelse eller tjenester 

til borgerne. 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Farlig/lite 

alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er 

alvorlige. Dette kan gjelde feil og mangler som har økonomiske 

konsekvenser, mindre overtredelse av internt regelverk og lov, eller 

saker som er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er rettet opp. 

Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker med prinsipiell 

eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Meget kritisk 

Meget alvorlig 

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre feil og 

mangler der summen av dette er så stor at dette må ansees som 

alvorlig i seg selv. 

Svindel og lovbrudd med konsekvenser 

Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 

 

Risikovurderingene er oppsummert i figur 9 og visualisert som trafikklys. Vurderinger som fører 

til henholdsvis lav, middels og høg risiko, er plassert i trafikklyset.  
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Figur 9. Risikovurdering 

 

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 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 angjeldende 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, men går ikke i detaljer på 

enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et 

overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder. 

Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har 

revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et 

øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant, 

som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.  
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Forvaltningsrevisjonsrapport - elevenes psykososiale miljø  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 17.03.2020 09/20 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/179 - 2 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes 
psykososiale miljø. 

2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

3. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes psykososiale 
miljø, til orientering. 

4. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene: 

· Nye rutiner iverksettes raskt 
· Det lages en rutine for å ta vare på (skriftlig) observasjoner i hverdagen 
· Elevene må informeres om rettighetene til et trygt og godt skolemiljø 
· Skoleeier bistår skolene med å finne en løsning på oppdatering av aktivitetsplanene 

slik at prosessen blir tydelig dokumentert 
5. Det skal gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunestyret, innen 30.08.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes psykososiale miljø 
 
Saksopplysning 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens forvaltning blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret 24.05.16, sak 47/16. 
Kommunestyret ga også fullmakt til kontrollutvalget å eventuelt foreta endringer i 
planen. Kontrollutvalget fattet i sak 09/19 slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon elevenes psykososiale miljø. 
2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende temaer/problemstillinger:                 

Spesielt fokus på oppfølgingen av aktivitetsplikten i forhold til skjerpingen av 
opplæringslovens § 9a. 

        3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 05.09.19 
 
Kontrollutvalget fattet så i sak 14/19 slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 22.08.19. 
2. Rapporten forventes levert mars 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer. 

3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen 

 
Revisjonen har undersøkt følgende problemstillinger: 

· Jobber Overhalla kommune systematisk for å sikre elevene et godt psykososialt 

            miljø? 
· Følger Overhalla kommune opp aktivitetsplikten i opplæringsloven? 

 



Det er Overhalla barne- og ungdomsskole(OBUS) og Hunn skole som omfattes av 
forvaltningsrevisjon. Overhalla Montessori skole er privat og omfattes dermed ikke av 
forvaltningsrevisjon. Informasjon er innhentet gjennom intervju og dokumentanalyse. 
 
Rådmannen fikk rapporten til høring 11.02. og avga svar til revisjonen 26.02.20, jfr. vedlegg 
3. 
 
Elevenes psykososiale miljø og Ungdataundersøkelsen 
Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor 
hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes de mellommenneskelige forholdene på 
skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det 
psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. 
Ungdataundersøkelsen og Elevundersøkelsen viser at tallene for Overhalla vedr. mobbing i 
skolen ligger vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. En nærmere undersøkelse av 
resultatene viser at dette omfatter både mobbet av andre elever, voksne og digital mobbing. 
 
Systematisk arbeid  
Skolen skal ha rutiner for å arbeide systematisk med elevenes skolemiljø. 
Høsten 2019 foreligger det rutiner som legges inn i kommunens kvalitetssystem, men de er 
pr. januar 2020 ikke iverksatt ved skolene og rutinene er heller ikke fullstendig. Revisor 
vurderer at det har tatt lang tid å få på plass felles rutiner. Arbeidet med 9A var i starten 
overlatt til skolene som fulgte opp så godt de kunne og da med fokus på enkeltsaker. 
 
Skolene skal jobbe systematisk med forebygging og oppfølging av det psykososiale miljøet. 
Skolene i Overhalla har ulike tiltak og virkemidler for å jobbe med forebygging og oppfølging 
av skolemiljøet. Revisor vurderer at skolene har arbeidet godt med forebygging og 
oppfølging, men at det har manglet rutiner for oppfølging som har medført at det har blitt gjort 
litt ulikt. 
 
Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene. 
Skolene i Overhalla hadde en grundig gjennomgang av kapittel 9A i opplæringsloven i 
foreldremøter da endringene kom i 2017. Nå blir foresatte orientert i foreldremøte og det 
legges ut informasjon digitalt til foresatte. Ledelsen ved begge skolene er usikre på hvilken 
informasjon elevene får om sine rettigheter i forhold til opplæringslovens kapittel 9A. Elevene 
er opptatt av skolemiljøet, spesielt tiltak for å bygge godt skolemiljø, inkludere elever og at 
elevene skal ha det trygt og godt. Revisor vurderer at foresatte blir informert om elever og 
foresatte sine rettigheter, men at til tross for at elevene har god innsikt i forhold omkring 
skolemiljø, er ikke informasjonen til elevene ikke  satt i system og dermed i beste fall blir 
mangelfull. 
 
Skoleeier og skoleledelse skal sørge for kompetanseutvikling innen det som gjelder elevenes 
skolemiljø. 
2018 startet prosjektet Inkluderende barnehage og skolemiljø opp, hvor det inngår felles 
kompetanseheving for lærerne ved skolene. Revisor vurderer at alle lærerne har tatt del i 
kompetanseheving fra 2018 og framover i forbindelse med prosjektet Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø. 
 
Samarbeid mellom tjenester for å forebygge problemer i det psykososiale skolemiljøet. 
Skolene søker råd hos PPT og  har skolehelsetjeneste til stede på skolene. 
Skolehelsepersonale er i klassene og informerer. Revisor vurderer at skolene har eksterne 
samarbeidsparter som de kan trekke inn i skolens arbeid med forebygging av skolemiljøet. 
 
Konklusjoner 
Revisor konkluderer med at Overhalla kommune har manglet, men begynner å få på plass et 
systematisk arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt miljø. Prosjektet Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø har bidratt til dette, samt kompetanseheving av ansatte. 
 



Aktivitetsplikten 
De som arbeider på skolen, skal følge med og gripe inn mot krenking. 
Skolene er de opptatt av å følge med, og spesielt knyttet til tilsyn. Skolene har gode 
rutiner for tilsyn gjennom instruksene de har, og har økt voksentettheten ute i friminuttene. 
Skolene har fokus på sårbare elever og en spesiell oppfølging av dem generelt, samt at det 
kan være enkeltelever som skal følges med nøyere i perioder. Hendelser som skjer 
dokumenteres i varierende grad, og det finnes ikke noe godt system for dette. For skolene er 
det en utfordring å fange opp hendelser som ikke er så synlig, samt at elevene drar med seg 
hendelser fra fritida inn i skolen. Revisor vurderer at de som arbeider på skolen følger med 
og griper inn. Opplæringen som ansatte har fått gjennom prosjektet Inkluderende barnehage- 
og skolemiljø har gitt de ansatte tips slik at de blir tryggere. 
 
Ved mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø skal rektor 
varsles og saken snarest undersøkes. 
Det kan være utfordringer med å vite når det skal varsles i saker som består av mange små 
hendelser. Dette vil også bli fanget opp i den nye rutinen med at det skal varsles til rektor ved den 
første mistanke, slik at det er rektor som gjør vurderingen og ikke den enkelte kontaktlærer. 
Omfanget av varsler varierer, og det kan tyde på at det er ulik forståelse av hva som utløser et 
varsel. Alle varsel skal gå til rektor og være skriftlig. Det finnes eksempler fra foresatte på at 
saker ikke er undersøkt nærmere og varsel ikke er gitt videre. Revisor vurderer at i de fleste 
tilfeller får rektor varsel og sakene undersøkes nærmere, men 
at det skjerpes inn hva som skal være grunnlaget for varslet og at det skal gå direkte til rektor. 
 
Skolen skal lage en skriftlig plan som oppfyller kravene. 
Stort sett inneholder planene de kravene som loven stiller, men i noen tilfeller er evaluering ikke 
med eller tidfestet. Skoleledelsen har en sentral rolle i utarbeidelsen av aktivitetsplanene og gjør 
at arbeidet forankres hos skoleledelsen og sikrer en mest mulig lik praksis i skolen. En felles mal 
for aktivitetsplanene vil gi et bedre utgangspunkt for lik behandling i kommunen. Det er viktig i 
forhold til fristen på en uke at skolene er nøye med å tidfeste når varslet ble mottatt. I noen saker 
kan det også være vanskelig å forstå når aktivitetsplanen er utarbeidet. Det bør gå tydelig fram 
når planen er ferdig og bør da signeres med den datoen.  Revisor vurderer at kommunen burde 
fått på plass en felles mal for aktivitetsplaner tidligere, blant annet for å sikre at kravene til 
aktivitetsplan er oppfylt. Noen aktivitetsplaner har manglet tidfesting av evaluering. Revisor 
vurderer også at skolene må være nøye med tidfesting av varsel, dato for ferdig plan og at det 
etableres et system for å dokumentere den videre oppfølgingen. 
 
Skolen skal dokumentere hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 
Ved begge skolene har skoleledelsen erfart at ikke all dokumentasjon bør ligge i aktivitetsplan. 
Skoleledelsen må ta et ansvar for å sikre at sakene har tilstrekkelig dokumentasjon lagret. 
Dokumentasjonen er viktig for å dokumentere at skolen har oppfylt aktivitetsplikten. 
Fylkesmannen vil etterspørre hva skolene har gjort hvis saken meldes til dem og 
dokumentasjonen vil være viktig i forhold til at skolen og kommunen senere kan bli beskyldt for 
ikke å ha oppfylt plikten som beskrives i opplæringsloven. Det finnes eksempler på at kommuner 
har fått erstatningskrav og kommunen vil da stille svakt hvis det ikke finnes noe dokumentasjon. 
Revisor vurderer at dokumentasjon av oppfølingen av aktivitetsplikten er varierende og 
skoleledelsen må ha en sentral rolle i å sikre at 9A-sakene har tilstrekkelig dokumentasjon som 
lagres i kommunens saks- og arkivsystem. 
 
Konklusjoner 
Revisor konkluderer med at kommunen har fulgt opp aktivitetsplikten og at skolene har tatt 
tak i , og satt inn tiltak, for å løse sakene. Dokumentasjon av noen av sakene kunne vært 
bedre, blant annet skriftlige varsel til rektor. 
 
Vurdering 
En viser til den fremlagte rapport. Rapporten gir et bilde av at  kommunen har hatt, og har, 
utfordringer vedr. elevenes psykososiale miljø, men at det arbeides systematisk for å sikre 
elevene et godt psykososialt miljø. Videre viser rapporten at aktivitetsplikten etter §9A følges 
opp, men at dokumentasjonen på dette kan bli bedre. Kontrollutvalget anbefales å slutte seg 
til den fremlagte rapport og at saken legges frem for kommunestyret med innstilling på å ta 



rapporten til orientering, samt be rådmannen følge opp anbefalingene med en skriftlig rapport 
til kontrollutvalget innen 30.08.20, med kopi til kommunestyret. 
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Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Elevenes psykososiale miljø - 4 

SAMMENDRAG 
Forvaltningsrevisjon om elevenes psykososiale miljø ble bestilt i Kontrollutvalgsmøtet 7. mai 

2019. Forvaltningsrevisjonen har behandlet følgende problemstillinger: 

 Jobber Overhalla kommune systematisk for å sikre elevene et godt psykososialt 

miljø? 

 Følger Overhalla kommune opp aktivitetsplikten i opplæringsloven? 

 

Problemstillingene er knyttet til hvordan kommunen, Hunn skole og Overhalla barne- og 

ungdomsskole følger opp bestemmelser i opplæringslovens kapittel 9A, som ble iverksatt 

høsten 2017. Revisjonskriterier er hentet fra opplæringslovens kapittel 9A. 

For å belyse problemstillingene er det gjennomgått dokumenter fra kommunen og skolene, 

herunder aktivitetsplaner fra begge skolene. Det er gjennomført intervju med skoleeier, 

skoleledelsen, trinnledere og andre ansatte på skolene. Det ble gjennomført gruppeintervju 

med tillitselever og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved begge skolene. 

Systematisk arbeid 

Høsten 2019 har skolene i Overhalla fått på plass felles rutiner for systematisk arbeid med 

skolemiljøet. Tidligere har skolene hatt hver sine rutiner knyttet til anti-mobbe programmet 

Zero. Skolene ser ut til å ha jobbet så godt de har kunnet med 9A saker fram til nå. Det gjenstår 

å iverksette de nye rutinene. Skolene har arbeidet godt med forebygging og oppfølging, men 

manglende rutiner har gjort at oppfølgingen har blitt gjort litt ulikt. Skolene har fulgt opp og 

informert foresatte om deres og elevenes rettigheter, men informasjonen til elevene har ikke 

vært satt i system. 

Skoleledelsen ved Hunn skole deltok i opplæring da de nye bestemmelsene i opplæringsloven 

kom høsten 2017. Gjennom prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har skolene i 

tillegg til å arbeide med rutiner, gjennomført kompetanseheving blant de ansatte på skolene. 

Skolene bruker skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og andre som støtte i 

9A saker og i det forebyggende arbeidet. 

Aktivitetsplikten 

Ansatte ved skolene følger med og griper om nødvendig inn i situasjoner som oppstår på 

skolene. Opplæringen ansatte har fått i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har 

gitt dem en trygghet i å håndtere hendelser og adferd. Det er litt uklart hvem det skal varsles 

til og noen ganger varsles det til kontaktlærer i stedet for til rektor. I alvorlige tilfeller kan det 

varsles til rektor. Med iverksettelsen av de nye rutinene ser det ut til at det kan bli klarer at det 



(Foreløpig) Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Elevenes psykososiale miljø - 5 

skal varsles til rektor. Skolene undersøker hendelser både før det blir en aktivitetsplan og 

underveis i utarbeidelsen av aktivitetsplanen. Det har vært en tendens til at skolene har laget 

mange aktivitetsplaner i fare for å ikke håndtere noen saker. Revisor finner at aktivitetsplanene 

i de aller fleste tilfeller oppfyller de kravene som stilles til dem. Svakheten er at noen 

aktivitetsplaner mangler tidfesting av evalueringen. Hvis skolene hadde samarbeidet om 

oppfølgingen av lovendringene tidligere, ville de kunne blitt litt tryggere på hvordan de skulle 

håndtere sakene.  

Det er behov for å finne en felles måte å dokumentere hendelser i skolehverdagen, og varsel 

til rektor bør være skriftlig. Revisor vurderer at skolene må være nøye med tidfesting av varsel 

og dato for ferdig plan, samt at de finner et system for å dokumentere den videre oppfølgingen 

på. Dokumentasjonen i aktivitetsplanene er varierende. I noen saker kan det være vanskelig 

å lese tidsforløpet fordi nye opplysninger legges til. Dokumentasjonen er viktig for å vise at 

skolene har oppfylt aktivitetsplikten. 

Konklusjon 

Revisor konkluderer med at Overhalla kommune har manglet, men begynner å få på plass et 

systematisk arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt miljø. 

Revisor konkluderer med at Overhalla kommune har fulgt opp aktivitetsplikten, men at 

dokumentasjonen kunne vært bedre. 

Anbefalinger 

Revisor anbefaler kommunedirektøren å vurdere at 

 Nye rutiner iverksettes raskt 

 Det lages en rutine for å ta vare på (skriftlig) observasjoner i hverdagen 

 Elevene må informeres om rettighetene til et trygt og godt skolemiljø 

 Skoleeier bistår skolene med å finne en løsning på oppdatering av aktivitetsplanene 

slik at prosessen blir tydelig dokumentert 
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1 INNLEDNING 
Dette kapittelet presenterer bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 

Forvaltningsrevisjon av elevenes psykososiale miljø er bestilt av kontrollutvalget i Overhalla 

kommune i møtet 07.05.2019, sak 9/19. I bestillingen ber kontrollutvalget om at det rettes et 

spesielt fokus på oppfølgingen av aktivitetsplikten i forhold til skjerpingen av opplæringslovens 

kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø. 

Revisor deltok i bestillingsmøtet og ga innspill til hvordan en forvaltningsrevisjon på elevenes 

psykososiale miljø kan legges opp. Der ble det presentert at skolens kontinuerlige og 

systematiske arbeid kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon samt noen av de sentrale 

kravene i opplæringsloven, eksempelvis aktivitetsplikten. 

1.2 Problemstillinger 

På bakgrunn av bestillingen ble følgende problemstillinger utarbeidet for å belyse elevenes 

psykososiale miljø: 

 Jobber Overhalla kommune systematisk for å sikre elevene et godt psykososialt 

miljø? 

 Følger Overhalla kommune opp aktivitetsplikten i opplæringsloven? 

1.3 Bakgrunn 

Det er tre grunnskoler i Overhalla kommune. Det er Overhalla barne- og ungdomsskole 

(OBUS), Hunn skole og Overhalla Montessoriskole. Det er bare OBUS og Hunn skole som er 

kommunale skoler og som omfattes av forvaltningsrevisjonen.  

Hunn skole er en 1-7 skole som ligger på Skage. Den har i skoleåret 2019/20 166 elever. 

Overhalla barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole og ligger i kommunesentret. Skolen har 

335 elever i skoleåret 2019/20.  

Kommunen hadde en fagsjef for oppvekst fram til 01.01.2020 da vedkommende gikk over i 

en ny rolle som rådgiver. En ny fagsjef startet i jobben 01.01.2020. Den nyansatte fagsjefen 

har ikke vært involvert i forvaltningsrevisjonen. Funksjonen fagsjef har løpende tjenestefaglig 

oppfølging av enhetene innenfor oppvekst og personalansvar for enhetslederne. 
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1.4 Metode 

Forvaltningsrevisjonen startet med et oppstartsmøte med fagsjef for oppvekst. I revisjons-

perioden har fagsjef for oppvekst trappet ned til en 40 prosent rådgiverstilling og ny fagsjef er 

ansatt. Revisor har ikke intervjuet ny fagsjef, hovedsakelig fordi at revisjonen har sett på det 

som har skjedd og ikke på hva som skal skje framover. 

Revisor har fått tilsendt etterspurt dokumentasjon om rutiner og skjema som benyttes. I tillegg 

er det hentet informasjon fra kommunens nettside. Revisor har bedt om tilgang til kommunens 

kvalitetssystem for å se på de nye rutinene som er lagt inn. Dette har vi ikke fått fra Compilo. 

De nye rutinene er derfor hentet fra en oversikt som skoleeier sendte i november 2019.  

Revisor har etterspurt og fått tilsendt 15 aktivitetsplaner, som ser ut til å være fra skoleårene 

2017/18 og 2018/19. Det er uklart for revisor om dette er alle aktivitetsplanene som er laget i 

denne perioden.  

Revisor har intervjuet:  

 rektor ved begge skolene 

 assisterende rektor ved begge skolene 

 sju trinnledere fordelt på ulike trinn ved begge skolene 

 en SFO leder  

 en kontaktlærer 

Rektorene har plukket ut personer til intervjuene. Til sammen er det intervjuet 13 ansatte ved 

skolene. Det ble laget et informasjonsskriv til ansatte som skulle intervjues ved skolene. 

I tillegg er det gjennomført gruppeintervju med tillitselever fra og med fjerde klasse ved begge 

skolene. I forkant at gruppeintervjuet med tillitselevene, ble det laget et informasjonsskriv til 

foresatte hvor det ble orientert om forvaltningsrevisjonen og planen for gruppeintervjuet med 

elevene. Det ble presisert at det var frivillig å delta og at elevene hadde muligheten til å ha 

med seg en foresatt. På Overhalla barne- og ungdomsskole deltok sju elever og på Hunn skole 

deltok tre elever. I et av intervjuene var det med to foresatte.  

Det ble også gjennomført gruppeintervju med foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). På 

Overhalla barne- og ungdomsskole deltok 17 foresatte og på Hunn skole deltok åtte foresatte. 

I forkant av alle intervjuene ble det laget en intervjuguide med utgangspunkt i intervjuene med 

skoleledelse og ansatte på skolene. Denne intervjuguiden ble brukt som et utgangspunkt for 

gruppeintervjuene med tillitselever og FAU, slik at de samme temaene ble berørt, men fra et 

litt annet perspektiv. 
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Underveis i arbeidet med forvaltningsrevisjonen ble det klart at prosjektet Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø har en viktig rolle i arbeidet med skolemiljøet. Det førte til et intervju 

med utviklingskoordinator for prosjektet, hvor den samme intervjuguiden fungerte som en 

veileder for intervjuet. 

Revisor vurderer at det er samlet inn et tilstrekkelig datagrunnlag for å gjøre vurderinger av 

kommunens arbeid med skolemiljøet. Dette begrunnes med at ulike aktører, som ledelse, 

ansatte, elever og foreldre har fått muligheten til å bidra med opplysninger i forvaltnings-

revisjonen. Revisor opplever at tilbakemeldingene fra intervjuobjektene i relativt liten grad 

avviker fra hverandre. 

1.5 Rapportens oppbygging 

Dette innledende kapitlet presenterer bestillingen, problemstillinger, bakgrunn og metoden 

som er brukt i forvaltningsrevisjonen. 

Kapittel to gir bakgrunnsinformasjon om elevenes psykososiale miljø og de endringene som 

kom med de nye bestemmelsene i opplæringsloven.  

Forvaltningsrevisjonen har to problemstillinger som har fått hvert sitt kapittel, kapittel tre og 

fire. Til disse kapitlene er det utarbeidet revisjonskriterier som er utledet i vedlegg ett. Videre i 

kapittel tre og fire er data presentert, og revisor har vurdert funnene i forhold til revisjons-

kriteriene.  

I kapittel fem er det redegjort for at en foreløpig versjon av rapporten har vært på høring hos 

kommunedirektøren, og kommunedirektørens merknader er tatt inn. Selve høringssvaret fra 

kommunedirektøren er tatt inn i vedlegg tre. 

I kapittel seks konkluderer revisor på problemstillingene og gir anbefalinger. 
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2 ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ 

2.1 Nye bestemmelser i 2017 

Ifølge opplæringsloven består elevenes miljø av to primære komponenter: fysisk og 

psykososialt miljø. Denne forvaltningsrevisjonen tar kun for seg elevenes psykososiale miljø. 

Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor 

hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes de mellommenneskelige forholdene på 

skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale 

miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. (Udir, udatert)  

Elevenes psykososiale miljø blir ofte relatert til mobbing i skolen. I august 2017 kom det 

endringer i opplæringsloven med et nytt kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø, som har strammet 

inn skolenes arbeid. Her heter det at elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring, skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering og skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme 

helse, miljøet og trygghet slik at kravene i kapittel 9A oppfylles. 

Selve aktivitetsplikten er gitt i lovens §9A-4. Den omfatter at 1) alle som arbeider på skolen 

skal følge med og gripe inn mot krenkinger som mobbing, vold, diskriminering og trakassering 

dersom det er mulig. 2) alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke 

eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i 

alvorlige tilfeller. 3) ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken. 4) når en elev sier at skolemiljøet ikke er 

trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og 

godt skolemiljø. 5) skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. 6) skolen skal lage en 

skriftlig plan (aktivitetsplan) når det gjøres tiltak i en sak. 7) skolen skal dokumentere hva som 

er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at skolemiljøet skal fremme helse, 

trivsel og læring for elevene. De skal blant annet ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger 

verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være 

mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn om utseende eller 

funksjonshemninger. (Udir, udatert) 

Det er elevens egen opplevelse av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Hvis det 

psykososiale miljøet ikke fremmer helse, trivsel og læring, innebærer det at elevens 

psykososiale miljø ikke er godt nok. Hvis eleven opplever at noe er ubehagelig og krenkende, 

skal skolen ta det på alvor. 
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Begrepet mobbing brukes i dagligtale som en samlebetegnelse for forhold som påvirker 

elevenes psykososiale miljø. Mobbing blir av Olweus (2013) definert som adferd ment for å 

påføre skade eller ubehag på andre personer. Det er tre kriterier som er med å beskrive hva 

mobbing er. Det er at adferden skal være bevisst, ha en viss grad av gjentak og ubalanse i 

makt. (Olweus, 2013) 

Mobbing kan være både fysisk og verbal samt direkte og indirekte. Tøysing, tulling, terging og 

erting er en del av barn og unges sosialisering. For noen barn betyr ikke erting så mye, men 

for andre kan det være svært alvorlig (Dalbakk, 2010). Forskning viser at mobbing har negative 

konsekvenser for den som blir mobbet i form av dårlig selvbilde, angst, depresjon, 

selvmordstanker, tristhet, håpløshet, mangel på energi og pågangsmot (Dalbakk, 2010). 

Forskningen viser også at mobberne er overrepresentert blant kriminelle (Olweus, 2013). 

En autorativ klasseledelse og sterk skoleledelse som klart uttrykker sitt standpunkt i forhold til 

mobbing kan bidra til å redusere omfanget av mobbing i skolen (Dalbakk, 2010). 

2.2 Ungdataundersøkelsen 

Ungdataundersøkelsen fra 2017 viser at 16 prosent av elevene i Overhalla oppgir at de blir 

mobbet hver 14. dag eller oftere (8 prosent på landsbasis). Elevundersøkelsen viser at sju 

prosent blir mobbet de siste månedene på landsbasis og på sjuende trinn i Overhalla oppgir 

14 prosent at de har blitt mobbet, og for tiende trinn er resultatet unntatt offentlighet i skoleåret 

2018-19 (tallene gjelder offentlig skole). De to foregående skoleårene har det vært 21,7 

prosent og 11,4 prosent som har oppgitt at de har blitt mobbet de siste månedene på tiende 

trinn. En nærmere undersøkelse av resultatene viser at dette omfatter både mobbet av andre 

elever, voksne og digital mobbing. 

Resultatene fra elevundersøkelsen for skoleåret 2019/20 er publisert og viser at 14,3 prosent 

av elevene i tiende klasse oppgir at de blir mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere, 

mens tallene for sjuende trinn er unntatt offentlighet. (www.skoleporten.no)  
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3 SYSTEMATISK ARBEID 
Dette kapitlet handler om hvordan kommunen og skolene jobber systematisk med skolemiljøet. 

3.1 Problemstilling 

Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet systematisk arbeid.  

 Jobber Overhalla kommune systematisk for å sikre elevene et godt psykososialt 

miljø? 

3.2 Revisjonskriterier 

Opplæringsloven LOV-1998-07-17-61 er lagt til grunn for utledningen av følgende revisjons-

kriterier i vedlegg en. 

 Skolen skal ha rutiner for å arbeide systematisk med elevenes psykososiale miljø 

 Systematiske forebygging og oppfølging av det psykososiale miljøet 

 Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene 

 Skoleeier og skoleledelse skal sørge for kompetanseutvikling innen det som gjelder 

elevenes skolemiljø (psykososialt) 

 Samarbeid mellom tjenester for å forebygge problemer i det psykososiale skolemiljøet 

3.3 Systematisk arbeid 

I dette kapitlet presenteres data fra kommunale dokumenter og intervju med skoleeier, 

ledelsen og ansatte ved Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS), utviklings-

koordinator for prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, tillitselever ved skolene og 

foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolene. 

3.3.1 Rutiner 

Fagsjef oppvekst forteller at etter innføringen av kapittel 9A i opplæringsloven har kommunen 

prøvd å følge opp bestemmelsene. Kommunen fikk rett etter at de nye bestemmelsene trådte 

i kraft høsten 2017 en sak som ble meldt til Fylkesmannen. Denne saken ga kommunen nyttige 

erfaringer og kommunen har jobbet mye med rutiner og prosesser etterpå.  

En fra skoleledelsen forteller at det ble lagt et større ansvar på skolene da endringene i 9A 

kom. På Hunn skole ble det arbeidet med aktivitetsplikten og laget en systematikk og mal for 

å utarbeide aktivitetsplan. Arbeidet ble gjort for å sikre at alle sakene ble behandlet likt og for 

at skolen skulle holde seg innenfor fristen på ei uke. Rutinene gjennomgås med ansatte på 

planleggingsdager. Det ligger til grunn for rutinene at skolen skal jobbe kontinuerlig med 
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skolemiljøet og at alle skal ha det trygt og godt på skolen. Det første året hadde skolen mer 

fokus på tiltak, enn det systematiske arbeidet. Det var ofte tiltak på klassenivå, og ikke like 

mye fokus på skolesystematikken. Etter tips og veiledning fra Fylkesmannen har skolen blitt 

bedre til å skille tiltakene på individ-, klasse- og skolemiljønivå. 

Begge skolene har brukt anti-mobbe programmet Zero siden 2007 og mange ansatte kjenner 

programmet godt. Zero har en forbyggende del og det finnes en metodikk som er brukt til å 

løse 9A saker.  

Hunn skole har en Handlingsplan mot mobbing. Den er ikke datert og det er vanskelig å si når 

den er laget. Den finnes på kommunens hjemmeside https://www.overhalla.kommune.no/ 

zero-mobbing.430394.no.html (nedlastet 03.03.2020). Planen ser ut til å bygge på Zero. 

Planen har fire hoveddeler. Det er avdekking, forebygging, problemløsning og kontinuitet. Det 

ligger skjema for hendelsesrapporter for småtrinnet og mellom trinnet. Handlingsplanen 

nevnes ikke i intervjuene, men elementer fra den trekkes fram. 

I 2018 startet prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø og det har bidratt til at 9A-

arbeidet har blitt et satsingsområde. Prosjektet ble startet opp med bakgrunn i lav score på 

elevundersøkelsen og skal vare i to år, ut 2020. Utviklingskoordinator startet høsten 2018 med 

å lag et årshjul over det arbeidet som kommunene allerede gjorde for skolemiljøet. I prosjektet 

står kommunen fritt til å velge hvordan arbeidet skal legges opp etter kommunens behov. 

Arbeidet har ingen fast mal, men tiltakene som iverksettes skal være forskningsbasert. Målet 

er et årshjul, og at kommunens barnehager og skoler skal bli mer samkjørte. I 2020 skal 

elevene involveres i prosjektet.  

I prosjektet har fagsjef oppvekst, rektorene og utviklingskoordinator for Inkluderende barne-

hage- og skolemiljø arbeidet sammen for at rutiner og prosesser skal gjøres likt ved skolene. 

Det er laget felles rutiner og skjema for blant annet alle typer samtaler som følger med en 9A-

sak. Skolene har hatt ulike maler for aktivitetsplaner fram til nå og Hunn skole har utarbeidet 

grunnlaget for felles aktivitetsplan, mens det er laget et nytt meldeskjema. Disse rutinene ble 

ved slutten av 2019 lagt inn i kommunens kvalitetssystem. Ansatte som revisor intervjuet i 

begynnelsen av januar 2020 visste at det var utarbeidet nye rutiner, men de var ikke informert 

om innholdet i dem. I mappen Skole – 9A – Rutiner og skjema i kvalitetssystemet ligger 

følgende dokumenter.  

 Skole – 9A – 00 – Rutine for arbeidet med §9A i Lov om opplæring 
 Skole – 9A – 01 – Varslingsskjema 

 Skole – 9A – 02 – Observasjonsskjema 
 Skole – 9A – Skjema 1a – Avdekkende samtale med elever 
 Skole – 9A – Skjema 1b – Samtale med foresatte til krenket elev 
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 Skole – 9A – Skjema 1c – Stoppsamtale med elev som krenker/mobber 
 Skole – 9A – Skjema 1d – Gruppesamtale med elever  
 Skole – 9A – Skjema 1e – Samtale med foresatte til mobber/krenker  
 Skole – 9A – Skjema 2a – Samtale med elev og foresatt til den som er krenket 
 Skole – 9A – Skjema 2b – Samtale med elev og foresatte til mobber  
 Skole – 9A – Skjema 3a – Samtale med elev og foresatte til mobber 
 Skole – 9A – Skjema 3b – Samtale med elev og foresatte til den som er mobbet 

 Skole – 9A – Skjema 4 – Varsel til skoleeier 

En av de i skoleledelsen opplyser at felles mal for aktivitetsplan skal utarbeides våren 2020 og 

er ikke lagt inn i kvalitetssystemet enda. 

De nye rutinene og skjemaene har vært diskutert med Fylkesmannen for å sikre at de blir best 

mulig. Fagsjef oppvekst forteller at det ikke er avklart om de nye rutinene og dokumentene 

skal inngå i eksisterende Zero-planer i tillegg til å systematiseres i avvik- og kvalitetssystemet 

til kommunen. Overhalla barne- og ungdomsskole prøver å oppdatere Zero etter 9A. Nye 9A 

er bredere og gir en bedre sammenheng. Zero inneholder også et planmessig, forebyggende 

arbeid i klassene. Skal Zero brukes videre må det oppdateres, og programmet vedlikeholdes 

ikke lengre av de som ga det ut.  

Både lærere og assistenter har vært involvert i utarbeidelse av tilsynsinstruksen ved Hunn 

skole. Den senere tiden har skolen jobbet med å utvikle rutiner for klasseledelse og oppstart/ 

avslutning av timer/dag. Tanken er at slike rammer bidrar til å fremme trygghet og trivsel for 

elevene. Rutinene på hvordan voksne skal oppføre seg er gjennomgått, og disse henger 

oppslått i gangene. Revisor har sett denne rutinen og aktuelle punkter er: 

 Vis nulltoleranse overfor mobbing/uønska adferd som  

o stygg munnbruk 

o slag, spark 

o utestenging 

o lekeslåssing  

o andre krenkelser 

 Grip inn tidlig. Sjekk, bryt inn i leiken, spør. Positiv holdning, forklar hvorfor du stopper 

adferden 

 

FAU ved Hunn skole opplever at skolen har gode rutiner for mobbesaker. FAU ved OBUS sier 

at skolen prøver så godt de kan å lage et godt skolemiljø. 

Hunn skole har også en aktivitetsplan for å sikre elever et trygt og godt skolemiljø. Innholdet i 

denne omtales nærmere under forebygging og oppfølging.  
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3.3.2 Forebygging og oppfølging 

Begge skolene har brukt anti-mobbeprogrammet Zero, som inneholder en forebyggende del, 

siden 2007. Skoleledelsen ved en skole forteller at skolen ikke har vært god nok på 

forebyggende arbeid og prøver å arbeide med det. En trinnleder forteller at Zero-programmet 

har bidratt til å få struktur inn i skolen. 

Forebygging ved Overhalla barne- og ungdomsskole  

Ved Overhalla barne- og ungdomsskole er det OBUS-samling i Horisonten en gang hver 

måned, med innslag fra klassene og felles sang eller dans. OBUS har vennskaps-uke, som de 

får gode tilbakemeldinger på. På ungdomstrinnet arrangeres det bli-kjent dag, hvor elevene 

settes sammen i grupper på tvers av trinnene for å bli bedre kjent. 

Tillitselevene på ungdomstrinnet ønsker flere sosiale opplegg og turer. Det har blitt mer 

grupperinger på ungdomsskolen, og turer og aktiviteter kan bidra til å bedre miljøet på tvers 

av grupperingene.  

Kommunen har et ordensreglement og ved Overhalla barne- og ungdomsskole har de hatt en 

prosess med å utarbeide retningslinjer for håndheving av ordensreglementet. Retningslinjene 

er laget i en felles prosess med elever og ansatte, og FAU er informert. Klassene utarbeider 

klasseregler selv sammen med læreren. 

Ved Overhalla barne- og ungdomsskole, som har ungdomstrinnet, har de MOT og programmet 

Skolen som samfunnsbygger. Det er MOT-økter i klassene og her tas det planmessig opp 

tema som handler om å sette ungdommene i stand til å håndtere situasjoner. MOT bidrar til at 

alle lærere får skolering i MOT-tankegangen og får en del verktøy. Som et ledd i MOT velges 

det ut fire unge motivatorer fra niende og fire fra tiende trinn etter søknad. Motivatorene får et 

utvidet ansvar for elevmiljøet og kan få spesielle oppdrag, eksempelvis inkludering. De er også 

på besøk hos sjuende trinn ved begge skolene, som et ledd i overgangen til ungdomsskolen. 

Tillitselevene er fornøyd med MOT og opplever at MOT tar opp andre viktige tema som ikke 

tas opp i skolen. FAU sier at MOT bidrar til å skape et godt miljø.  

FAU har engasjert seg i inkludering og laget kjøreregler for klassene, eksempelvis bursdags-

invitasjoner, gaver og sosiale treff i klassene. Skolen ønsker at alle klasser har familiegrupper 

slik at foreldrene blir bedre kjent. Elevene har det bedre når foreldregruppen fungerer bra. 

Dette vises godt i ungdomsskolen for det er da det settes på prøve. 

FAU ved Overhalla barne- og ungdomsskole forteller at OBUS har vennegrupper med 

varierende erfaring. FAU har inntrykk av at lærerne har fokus på godt skolemiljø. FAU forteller 

at lærerne minner foresatte på å planlegge treffpunkt utenfor skolen, og noen trinn har hatt 
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ulike aktiviteter. FAU trekker fram at ressursbruken påvirker skolemiljøet, fordi klassemiljøet 

blir påvirket av elever som trenger ekstra støtte, men som ikke får det. FAU trekker også fram 

sosiale medier som en kilde til at det oppstår situasjoner, gjerne utenfor skolen. Slike forhold 

tar elevene med seg på skolen og det kan være vanskelig å oppdage både for foresatte og 

lærere. 

FAU ved Overhalla barne- og ungdomsskole forteller at det er en praksis at foresatte skal 

informere hverandre hvis noen blir utestengt, og utestengning er tema i elev- og utviklings-

samtaler. Et medlem forteller at elevene har fått beskjed av læreren om å stå i en U-form og 

ikke lukket sirkel, slik at det skal være åpent for andre. 

Forebygging ved Hunn skole 

Hunn skole har faste årshjuls-aktiviteter på tvers av trinnene, eksempelvis skogdag og skidag, 

som gjør at elevene blir kjent med hverandre på tvers av trinnene. Hunn skole har en aktivitets-

plan med systematiske og kontinuerlige tiltak for å sikre elevene et trygt og godt psykososialt 

miljø. Denne planen inneholder tiltak på klassenivå og på skolenivå. Til de enkelte tiltakene er 

hensikten forklart, og det framgår hvem som er ansvarlig for tiltaket. De systematiske og 

kontinuerlige tiltakene finnes i vedlegg to. Flere av disse tiltakene nevnes i intervjuene. 

Hunn skole har en samarbeidsmetodikk som heter læringsvenn. Revisor har fått beskrivelsen 

av læringsvenn, som er oppdelt i ulike tiltak på de ulike årstrinnene. Læringsvenn bidrar til at 

elevene lærer seg å diskutere og jobbe sammen med andre enn sine venner. Denne 

samarbeidsmetodikken gir systematisk trening på sosial kompetanse, og det medfører mindre 

utrygghet og færre konflikter. Læringsvenn sikrer at elevene blir inkludert i undervisningen, og 

blir også brukt ved uteskole og på bussen til svømming. FAU ved Hunn bekrefter at skolen 

jobber godt med læringsvenn. På småtrinnet har Hunn skole systematiske lekegrupper, som 

er organisert lek med voksne til stede. Dette er også et ledd i den systematiske opplæringen i 

sosial kompetanse, og er derfor et viktig forebyggende tiltak. 

Assisterende rektor ved Hunn forteller at skolen jobber med å få ting så likt som mulig på alle 

trinn. Det skal være gjenkjennbart og forutsigbart når elevene skifter lærer. Det arbeides med 

å få til samme struktur, omforente tanker og holdninger til hvordan ansatte og elever skal ha 

det. Skolen er opptatt av orden i overgangssituasjoner og at elevene blir sett første time, 

eksempelvis oppstilling i skolegården eller hilsing når de går inn i klasserommet. 

En trinnleder forteller at det gjennomføres tiltak for å sikre overgangen fra barnehage til skole 

slik at skolestarterne blir kjent med miljøet og lærerne. Før overgangen til ungdomsskolen er 

elevene fra Hunn og OBUS sammen på leirskole.  
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Ved Hunn skole deltar elevene i det forebyggende arbeidet gjennom å lage trivselsregler i 

klassene. Hunn skole har fadderordning for første og andre trinn, hvor sjette og sjuende trinn 

er faddere. Ved skolearrangement har skolen elevverter som får ansvar for ulike oppgaver. 

Skolen har brukt samtale-kort (konfliktkort) når det har vært konflikter på lavt nivå, men dette 

er ikke satt i system. 

En trinnleder ved Hunn forteller at kollegene tipser hverandre om hva de gjør for at elevene 

skal ha det bra på skolen og hva de gjør for at hver dag skal være strukturert og forutsigbar, 

noe som gjør det trygt for elevene. Struktur, forutsigbarhet og trygghet er med og legger til 

rette for trivsel. 

Tillitselevene ved Hunn skole trekker fram at de har en vennebenk. Den står ute og dersom 

noen ikke har noen å leke med, kan de sette seg der. Da kommer det elever bort og spør om 

han/hun vil være med. Elevene har en plikt til å gå bort og spørre dersom noen sitter på 

vennebenken. 

FAU ved Hunn skole forteller at foresatte har blitt oppfordret til å organisere lekegrupper. Det 

er litt ulike erfaringer og det er de samme foreldrene som ikke møter opp og ikke vil arrangere. 

Skolen er opptatt av at det sosiale skal fungere og at foreldrene må bidra og ta sitt ansvar. 

På SFO ved Hunn skole serveres frokost med støtte fra Bygdelaget, fordi det er mange barn 

som ikke spiser frokost. Erfaringene er at mette barn er rolig. De elevene som kommer kl. 

07.00 får et felles måltid hvor alle kan sitte i ro, å spise og snakke. På SFO er det ingen faste 

planer eller fag, men det jobbes med å skape de gode stundene med god lek.  

FAU ved Hunn skole forteller at skolen har brukt tid på oppførsel på sosiale media. Det foregår 

felles opplæring i klassene og er tema på foreldremøter. Det er vanskelig å lage regler i 

foreldregrupper, men samtidig er det ingen foreldre som vil at deres barn skal bli mobbet eller 

være den som mobber.  

FAU ved Hunn skole forteller at skolen har lagt føringer på at man i foreldremøter i første 

klasse og oppover blir enig om kjøreregler for gaver og invitasjoner, og FAU skal nå lage en 

mal. FAU understreker viktigheten av at dette kommer på plass i førsteklasse, fordi det er 

vanskeligere å ta diskusjonene senere. Noen foreldre har også erfaringer med at andre 

foreldre boikotter felles kjøreregler fordi de mener at det ikke passer for deres barn. Det er 

vanskelig å forene elevene når foreldrene ikke er forent. Elevene fanger opp dette og det 

skaper konflikt mellom elevene. Forholdet mellom foreldrene er et speilbilde av miljøet i 

klassen. 
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Oppfølging 

Skolene gjennomfører elevundersøkelsen som Utdanningsdirektoratet står bak. Elevunder-

søkelsen kan gi indikasjoner på mobbing og i de tilfellene følges det opp med en Spekter-

undersøkelse raskt etterpå. Spekter gjennomføres i regi av skoleledelsen, mens det vanligvis 

er kontaktlærerne som får ansvar for oppfølgingen. Kommunen har utarbeidet rutiner for bruk 

av Spekterundersøkelsen. Spekterundersøkelsen ser ikke anonym, slik at svarene gir konkret 

informasjon om relasjoner i klassemiljøet. Ved Overhalla barne- og ungdomsskole brukes 

Spekter systematisk fra femte til tidende trinn to ganger i året. Spekter gjennomføres digitalt. 

Noen tillitselever ved Hunn har svart på Spekter-undersøkelsen. De syntes det var greit å svare 

på de fleste spørsmålene, men det ble noen dilemma når for eksempel både den som mobber 

og den som blir mobbet er dine venner. Tillitselevene forteller at verken elevundersøkelsen 

eller Spekter gjennomgås i klassen eller i elevrådet. 

Overhalla barne- og ungdomsskole har startet en kartlegging av sårbare elever for å kunne 

følge dem opp og ved Hunn skole gjøres det en tilsvarende kartlegging fire ganger i året. 

Assisterende rektor ved OBUS forteller at det er jevnlig skolemiljøsaker av forskjellig omfang, 

og det arbeides ganske jevnt med slike saker. Det skal ikke så mye til før det opprettes en 9A 

sak og skolen velger å bruke regelverket slik de tolker intensjonen – at det er elevenes 

subjektive oppfatning som skal legges til grunn. Av og til er det mer komplekse saker. Det er 

også forskjell mellom klassene og det henger sammen med klassemiljøet. Klassemiljøet 

preges av det miljøet man klare å få til i klassen, foreldregruppe og samarbeid. Saker utenom 

skolen kan også påvirke skolemiljøet, eksempelvis konflikt mellom foreldre. 

FAU ved Hunn skole forteller at skole og fritid henger sammen og at skolen bruker tid på saker 

som skjer på fritiden. FAU ved Hunn forteller at skolen tar tak i ting slik at de ikke skal eskalere. 

Elevene er ulike, og forståelsen av mobbing blant elevene er også ulik. Foresatte har erfart at 

det elevene omtaler som mobbing er mer en konflikt eller en kommentar, etter at saken har 

blitt undersøkt og plukket fra hverandre. FAU medlemmene synes skolen er flink til å håndtere 

enkeltsaker og systemet er på plass og oppleves som ryddig. Skolen får elevene til å reflektere 

rundt situasjoner og konflikter, og skolen tar grep med en gang. Det er et dynamisk miljø, men 

det er ikke farlig med konflikter og det er god læring i dem. Det har vært kurs i psykisk første-

hjelp hvor de har lært seg noen verktøy de kan bruke. 

Den konkrete oppfølgingen av enkeltsaker er behandlet i kapittel 4.3.3. Aktivitetsplan. 
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3.3.3 Informasjon om rettigheter 

Skolemiljøet og klassemiljø er tema på foreldremøter årlig og det er kontaktlærerne som har 

dette ansvaret. I forkant har lærerne hatt en gjennomgang av 9A på første planleggingsdag på 

høsten. I foreldremøtene blir det ofte en ren informasjonsrunde uten diskusjon. Hvis foreldrene 

tar opp noe så er det på andre arenaer, og det har kommet henvendelser etter foreldremøter. 

Da 9A kom høsten 2017 var det en grundig informasjonsrunde. Ved Overhalla barne- og 

ungdomsskole legges det spesielt vekt på å informere foresatte til første og åttende klasse. En 

trinnleder forteller at tidligere måtte foresatte signere på at de hadde lest informasjonen. Nå 

legges informasjon om 9A ut på en digital plattform som deles med foresatte. FAU ved 

Overhalla barne- og ungdomsskole nevner i tillegg at informasjonen også er tilgjengelig på 

hjemmesiden. 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) informeres også ved starten av skoleåret og ved en av 

skolene får de informasjon hvert halvår. Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) 

har ikke vært helt operative ved noen av skolene og det arbeides med å få disse to utvalgene 

til å fungere likt på de to skolene. FAU ved Overhalla barne- og ungdomsskole bekrefter at de 

har fått innføring i 9A og hvilke rettigheter de har. 

FAU ved Hunn skole forteller at foresatte blir involvert og informert gjennom foreldremøtene, 

blant annet om elevundersøkelsen og tiltak som sette i verk.  

Elevrådene får informasjon, men det kan være litt tilfeldig hvor mye informasjon de får. Det er 

usikkert hvor mye informasjon elevene får i klassene og det er ingen god systematikk på dette. 

Tillitselevene ved begge skolene forteller at skolemiljø ikke har vært så mye tema i elevrådet. 

Skolemiljøet diskuteres i klassene, spesielt hvis det har vært noen hendelser, men ikke så ofte 

hva man skal gjøre for å trives. Tillitselever forteller at skolemiljøet diskuteres spesielt på 

starten av skoleåret. Elevene vet at de skal ta kontakt eller si ifra til en lærer når noen ikke har 

det så bra på skolen. 

Flere trinnledere nevner at trivsel og mobbing er tema i elevsamtaler og utviklingssamtaler. 

Det presiseres at 9A-saker ikke trenger å være mobbing, men at det kan være at elever ikke 

føler at de har det bra. En trinnleder forteller at elevene informeres om retten til et trygt og godt 

skolemiljø, i klassens time og i fag som samfunnsfag og KRLE. 

3.3.4 Kompetanseutvikling 

Ved Hunn skole hadde skoleledelsen felles kompetansebygging da endringene i 9A ble innført 

høsten 2017 og delte dette med de andre ansatte etterpå. Blant de voksne er det innarbeidet 

at alle elevene skal ha det bra og at det ikke er bare kontaktlærer sitt ansvar. 
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Overhalla kommune er med i et nasjonalt utviklingssamarbeid for inkluderende barnehage- og 

skolemiljø. Kommunen har gjennomført planleggingsdag med gjennomgang av teori og praksis 

om håndtering av mobbing for alle ansatte i skolene, med eksterne ressurspersoner.  

I prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har ansatte lest felles teori om mobbing en 

gang i måneden og etterpå arbeidet med temaet. De ansatte har fått et felles begrepsapparat, 

økt kunnskapsnivå og kjennskap til mekanismer som utløser mobbing. Denne kompetanse-

hevingen har også ført til diskusjoner om de rutinene skolene har. Etter anbefalinger på 

nasjonale fagsamlinger er det valgt teori som alle ansatte skal lese, diskutere og reflekterer 

rundt. To bøker ble valgt Mobbing i skolen og Mobbing i barnehagen, en for barnehage og en 

for skole. Erling Roland deltok på fagdag for skolene i november 2018, og alle ansatte fikk 

høre samme teori. Dette bidro til forankring av arbeidet hos de ansatte. De ansatte fikk egen 

leseplan for teorien, oppsummering ble presentert og de reflekterte sammen. Skolen ble ferdig 

med sin bok før jul i 2019. 

3.3.5 Samarbeid 

Det er fast helsesykepleier på begge skolene. En trinnleder forteller at de kan hente inn hjelp 

fra andre instanser som helsesykepleier, psykiatrisk helsetjeneste og PPT. Helsesykepleier 

kontaktes først og det er lett å få hjelp. 

Tillitselevene trekker også fram helsesykepleier sin rolle og forteller at det har begynt en 

nyansatt helsesykepleier som har startet å jobbe med skolemiljøet og skal ha samtaler med 

elevene. Elevene ønsker mer skolehelsetjeneste i klassen og informasjon om det lærerne ikke 

lærer bort. Det er ikke vanskelig å oppsøke skolehelsetjenesten, men ikke alle trinn har like 

god kjennskap til den på grunn av plassering av kontoret. Tillitselever forteller at skolehelse-

tjenesten er flink til å finne ut av problemer og gi råd. Helsesykepleier er også i klassene og 

informerer. 

Utviklingskoordinator for prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har også deler av 

stillingen sin i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Fra denne jobben har hun opplevd 

positive endringer i skolenes arbeid med skolemiljøet. Skolene ønsker i enkelte saker vei-

ledning og da tar rektorene kontakt med PPT. 

En gjennomgang av aktivitetsplanene viser at helsesykepleier, PPT og psykiatrisk sykepleier 

får ansvar for noen av tiltakene i en aktivitetsplan.  
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3.4 Vurdering 

3.4.1 Rutiner 

Skolen skal ha rutiner for å arbeide systematisk med elevenes skolemiljø. 

Fram til 2018 arbeidet de to skolene i Overhalla med innføringen av 9A hver for seg. Begge 

skolene har brukt og bruker anti-mobbeprogrammet Zero siden 2007, som ligger til grunn for 

arbeidet med 9A. Det er først med prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø at det 

startet opp et felles arbeid med å lage felles rutiner for oppfølging av 9A. Høsten 2019 

foreligger det rutiner som legges inn i kommunens kvalitetssystem, men de er per januar 2020 

ikke iverksatt ved skolene og rutinene er heller ikke fullstendig.  

Det er ulike oppfatninger av hvilken rolle Zero skal ha framover. Det faktum at leverandøren 

av programmet har sluttet å utvikle programmet taler for at de rutinene som legges inn i 

kvalitetssystemet bør stå på egne bein uavhengig av Zero. En måte å få med seg de 

forebyggende delene som ligger inne i Zero er at det opprettes rutiner eller planer for 

forebyggende arbeid, eksempelvis med utgangspunkt i Hunn skole sin aktivitetsplan for 

systematiske og kontinuerlige tiltak. Her må skolene ha frihet til å lage hver sine planer blant 

annet for å videreføre gode tiltak. 

Revisor vurderer at det har tatt lang tid å få på plass felles rutiner. Arbeidet med 9A var i starten 

overlatt til skolene som fulgte opp så godt de kunne og da med fokus på enkeltsaker.  

3.4.2 Forebygging og oppfølging 

Skolene skal jobbe systematisk med forebygging og oppfølging av det psykososiale miljøet. 

Skolene i Overhalla har ulike tiltak og virkemidler for å jobbe med forebygging og oppfølging 

av skolemiljøet. Hunn skole har en aktivitetsplan med systematiske og kontinuerlige tiltak og 

flere av tiltakene trekkes fram av de revisor har intervjuet. I intervjuene ved Overhalla barne- 

og ungdomsskole nevnes det også flere tiltak for å bygge et godt skolemiljø. Både ledelsen, 

trinnledere, elever og foresatte ser at de har en rolle i å skape et godt skolemiljø. Revisor finner 

at Hunn skole har laget et skille mellom konflikter og skolemiljøsaker, som synes å hjelpe dem 

å sortere hvordan de skal håndtere saker. Dette kommer fram i intervjuene, men ikke i noe av 

den skriftlige dokumentasjonen som revisor har fått. 

Revisor vurderer at skolene har arbeidet godt med forebygging og oppfølging, men at det har 

manglet rutiner for oppfølging som har medført at det har blitt gjort litt ulikt.  
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3.4.3 Informasjon om rettigheter 

Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene. 

Skolene i Overhalla hadde en grundig gjennomgang av kapittel 9A i opplæringsloven i foreldre-

møter da endringene kom i 2017. Nå blir foresatte orientert i foreldremøte og det legges ut 

informasjon digitalt til foresatte. Revisor vurderer at skolene har gode rutiner for å informere 

foresatte. 

Ledelsen ved begge skolene er usikre på hvilken informasjon elevene får om sine rettigheter i 

forhold til opplæringslovens kapittel 9A. Elevene skal involveres i prosjektet Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø framover og vil da få mer informasjon enn det ser ut til at de har gjort 

så langt. Elevene er opptatt av skolemiljøet, spesielt tiltak for å bygge godt skolemiljø, inkludere 

elever og at elevene skal ha det trygt og godt. Revisor vurderer at til tross for at elevene har 

god innsikt i forhold omkring skolemiljø, er ikke informasjon til elevene om deres rettigheter 

satt i system. 

Revisor vurderer at foresatte blir informert om elever og foresatte sine rettigheter, men at 

informasjonen til elevene ikke er satt i system og dermed i beste fall blir mangelfull. 

3.4.4 Kompetanseutvikling 

Skoleeier og skoleledelse skal sørge for kompetanseutvikling innen det som gjelder elevenes 

skolemiljø. 

Da endringene i opplæringsloven ble innført høsten 2017 deltok ledelsen ved Hunn skole på 

felles kompetanseheving, som de senere delte med kollegiet ved skolen. Det er mulig at denne 

kunnskapen har gjort at Hunn skole har mer dokumentasjon på det systematiske arbeidet fra 

starten av. Skoleeier burde sørget for en felles kompetanseheving da de nye reglene ble innført 

og sørget for å samordne arbeidet ved skolene slik at de slapp å gjøre dobbelt arbeid og 

samtidig sikre en likhet innad i kommunen. I 2018 startet prosjektet Inkluderende barnehage- 

og skolemiljø opp, hvor det inngår felles kompetanseheving for lærerne ved skolene.  

Revisor vurderer at Hunn skole sørget for kompetanseheving når endringene kom, mens alle 

lærerne har tatt del i kompetanseheving fra 2018 og framover i forbindelse med prosjektet 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø.  

3.4.5 Samarbeid  

Samarbeid mellom tjenester for å forebygge problemer i det psykososiale skolemiljøet. 

Begge skolene har skolehelsetjeneste til stede på skolene, og personale derfra er i klassene 

og informerer. Skolene søker også råd hos PPT. 
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Revisor vurderer at skolene har eksterne samarbeidsparter som de kan trekke inn i skolens 

arbeid med forebygging av skolemiljøet. 
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4 AKTIVITETSPLIKTEN 

4.1 Problemstilling 

Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet aktivitetsplikt.  

 Følger Overhalla kommune opp aktivitetsplikten i opplæringsloven? 

4.2 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene til problemstillingen om aktivitetsplikten er hentet fra Opplæringslovens 

kapittel 9A om elevene sitt skolemiljø og spesielt §9A-4 som omhandler aktivitetsplikt for å 

sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Revisjonskriteriene er utledet i 

vedlegg en. I figur 1 er aktivitetsplikten visualisert. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skisse av aktivitetsplikten 

 

Revisor har utledet følgende revisjonskriterier 

 De som arbeider på skolen, skal følge med og gripe inn mot krenking 

 Ved mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø skal rektor 

varsles og saken snarest undersøkes 

 Skolen skal lage en skriftlig plan som oppfyller kravene  

a. Hvilke problem tiltaket skal løse 

b. Hvilke tiltak skolen har planlagt 

c. Når tiltakene skal gjennomføres 

d. Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 

e. Når tiltakene skal evalueres 

 Skolen skal dokumentere hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 
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Følge med Gripe inn 
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4.3 Utøvelse av aktivitetsplikten 

Utøvelse av aktivitetsplikten er knyttet til de ulike trinnene i figur 1. 

4.3.1 Følge med og gripe inn 

En trinnleder ved Hunn skole forteller at alle ansatte ble informert om hva det innebar å følge 

med og gripe inn da den nye bestemmelsen kom. Trinnleder opplever at de ansatte tar dette 

ansvaret og ved alvorlige saker varsles det videre. Konflikter løses med tilsnakk. Det er en 

utfordring at voksne ikke får med seg alt. Dette gjelder særlig utestenging.  

Flere av de revisor har snakket med på skolene relaterer det å følge med, til tilsyn i friminuttene, 

men noen av kontaktlærerne trekker også fram klasserommet og ganger. Begge skolene har 

instruks for tilsyn i friminuttene.  

Tilsynsinstruksen ved Hunn skole omhandler både tilsyn i friminuttene og i overgangs-

situasjoner. Ved Hunn er skoleområdet delt i ulike soner, og de som har tilsyn i de ulike sonene 

har ulike farger på vestene sine. En av de som har tilsyn har en fast plass, slik at elevene vet 

hvor de kan finne en voksen. Det er flere voksne ute i friminuttene ved Hunn nå enn tidligere. 

Trinnleder ved Hunn forteller at voksne følger med på om elever er sinte og lei seg. Det som 

skjer gjennomgås på teamet og diskuteres. I diskusjonen er de opptatt av hvordan de kan 

passe på at elevene er trygge og hvordan de kan fange opp de som blir mobbet og de som 

mobber. Det er bra at kollegiet har mulighet til å ta opp enkeltelever ved behov. I prosjektet 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø har kollegiet hatt diskusjoner om tolkning av observa-

sjoner. Prosjektet har hjulpet Hunn skole til å systematisere slike diskusjoner i hverdagen.  

Tilsynsinstruksen ved Overhalla barne- og ungdomsskole spesifiserer hva de skal gjøre når 

de er ute, eksempelvis ikke snakke med andre voksne, oppsøke elever som er alene, samt en 

tydelig beskrivelse av å gripe inn. Det er presisert at den som ser skal gripe inn og ikke hente 

kontaktlærer. Det å opptre likt på tilsyn er et tilbakevendende tema. En teamleder ved 

Overhalla barne- og ungdomsskole forteller at hvis de som har inspeksjon observere noe 

merkelig, er vanlig praksis å ta kontakt med kontaktlærer. Det er kontaktlærer som kjenner 

eleven best. 

Ved begge skolene er de opptatt av å følge opp sårbare elever. Noen elever kan ha egne 

voksne som følger med dem ute. Erfaringene er at sårbare elever har lett for å bli involvert i 

mobbing. Gjennom diskusjoner i kollegiet kommer ansatte fram til hva disse elevene trenger 

og hvordan skolen skal følge dem opp. På Overhalla barne- og ungdomsskole har alle 

klassene på barneskolen ukentlig klassemøter, og SFO har egne møter hvor hendelser og 

situasjoner diskuteres. Erfaringene er at bakgrunnskunnskap om klassen gjør at ansatte ser 

situasjoner forskjellig. 
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På SFO ved Hunn skole følger de voksne med og noterer tid og sted for hendelser. Det skrives 

ned på lapper eller annet som de har for hånden. Leder for SFO samler inn lappene fra 

assistentene. Hendelser kan også være tema på det ukentlige personalemøtet. Ansatte på 

SFO kan få i oppgave med å følge med bestemte elever. Leder ved SFO forteller at det som 

skjer i klassene har elevene med seg til SFO. 

Medlemmer i FAU forteller om hendelser på skolebussen som man har forsøkt å ta tak i, og 

foresatte har opplevd at ansvaret har blitt en kasteball mellom skolen og AtB. Trøndelag 

fylkeskommune har Retningslinjer for skoleskyss Grunnskoler, vedtatt i fylkestinget i 2019. Her 

heter det i punkt 5.5 … Tilsyn kan også være nødvendig for å regulere uakseptabel adferd om 

bord i skolebussen. Kommunen er ansvarlig for tilsyn. Utdanningsdirektoratet har i rundskriv 

(Udir-3-2017) punkt 6.3.2 slått fast at bussjåfør i tjeneste på skolebuss ikke er omfattet av 

aktivitetsplikten. Til grunn for dette ligger en tolkingsuttalelse fra Kunnskapsdepartementet 

26.10.2017. 

Gripe inn 

For de fleste er det ikke problematisk å gripe inn. Det er ikke alltid elevene synes det er like 

greit at lærerne griper inn, og ofte kan det være tilsnakk til eleven som ligger bak beskyldninger 

om for eksempel at en elev opplever å bli mobbet av en lærer. Skolen undersøker situasjonene 

dersom det forekommer noe.  

Plikten til å gripe inn og si ifra har utviklet seg over tid fra å ha fokus på egen klasse til alle 

elevene på skolen. En trinnleder forteller at på Hunn skole har de kjennskap til elevene og er 

trygge på å gripe inn i konflikter. En trinnleder ved Hunn forteller at voksne prøver å gripe inn 

i det som kan være krenkende, og må involvere seg i det som ikke er greit, eller om noen sitter 

alene. 

Overhalla barne- og ungdomsskole var tidligere to skoler, en barneskole og en ungdomsskole. 

Skolen har brukt mye tid på det å gripe inn på tvers av den gamle oppdelingen. Nå er det mer 

våre elever enn mine og dine. Ledelsen ved Overhalla barne- og ungdomsskole har tatt opp 

at det kan være vanskelig å gripe inn overfor store eller veldig utagerende elever. Her har man 

kommet fram til løsninger som, eksempelvis å flytte på folk, hjelp til håndtering og flere ansatte. 

Det har vært episoder med vold, slag, spark og trusler. Disse episodene er ikke relatert til 

skolemiljøet, men elever med spesielle utfordringer.  

En trinnleder ved OBUS forteller at lærerne er samstemte om å gripe inn, men at reaksjons-

mønster til enkelte elever kan gjøre at ansatte kvier seg for å gripe inn i situasjoner. 
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En annen trinnleder forteller at noen situasjoner blir håndtert der og da. Ved krangling og 

slåssing blir elevene tatt ut til samtale. Inngrep i situasjoner skjer daglig. Ved gjentagelse kan 

det bli en 9A-sak. Saker tas opp på trinnmøter for å prøve å finne ut hva som skal gjøres. Det 

sendes også melding hjem slik at foresatte får skolen sin versjon. Assistentene ved skolen kan 

grue seg til å gripe inn i tilfeller der elever er tøffe. Hva som bør gjøres dersom enkelte 

situasjoner oppstår blir diskutert i klasseteamene. Alle klasser har teammøte om morgenen. 

Tillitselevene ved Overhalla barne- og ungdomsskole forteller at det på noen trinn er 

forskjellsbehandling mellom gutter og jenter, og at lærerne er strengere med guttene. Elevenes 

forklaring er at guttene viser mindre respekt for lærerne og lærerne blir derfor strengere. 

Elevene forteller at noen elever uttrykker urettferdighet uten at det trenger å være det. Fra 

samtalen med tillitselevene kommer det fram at noen klasser får lov til aktiviteter som andre 

klasser ikke får lov til.  

Tillitselevene ved Overhalla barne- og ungdomsskole forteller at de voksne prøver å la elevene 

ordne opp selv, men spør elevene om hjelp så får de det. Dette oppleves litt ulikt i klassene, 

noe elevene tror det skyldes at noen voksne ønsker at elevene skal være mer selvstendige. 

4.3.2 Undersøke saken og varsle rektor 

Varsel kommer fra lærere, foreldre og elever. Ledelsen ved Hunn skole forteller at de fleste 

sakene har kommet fra lærerobservasjoner og undersøkelser blant elevene, slik som elev-

undersøkelsen og Spekter. Ledelsen ved Overhalla barne- og ungdomsskole har inntrykk av 

at både elever og lærer har blitt flinkere til å si ifra. Ledelsen ved begge skolene forteller at det 

varsles til rektor og til assisterende rektor hvis rektor er fraværende. Ledelsen ved Overhalla 

barne- og ungdomsskole forteller at terskelen for når reglene i opplæringslovens kapittel 9A 

slår inn er ikke for høg, men for noen er det en tyngre prosess å forstå at 9A ikke handler om 

bare mobbing. Ledelsen ved Overhalla barne- og ungdomsskole forteller at det kommer varsel 

som ikke er mobbing, men at elevene ikke har det greit. Slike varsel kommer jevnlig. Hunn 

skole har mindre enn ett varsel i måneden. 

Ved Overhalla barne- og ungdomsskole har varslene vært muntlig fram til nå, mens varslene 

ved Hunn skole har vært både muntlig og skriftlig. Her har alvorlige hendelser blitt formalisert 

og dokumentert på skjema. Ledelsen ved Overhalla barne- og ungdomsskole forteller at det 

skal varsles til rektor når man ser eller er usikker på hva man ser. Med de nye rutinene kommer 

det et skjema for varsling. Som regel kommer varslet fort etter situasjonen, men det hender at 

den som observerer undersøker nærmere selv hvis det er uklart.  

I alvorlige saker informeres det videre til skoleeier. Rektor ved Overhalla barne- og ungdoms-

skole mener det er bedre at det varsles en gang for mye enn en gang for lite, og det er best at 
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det er skriftlig. Når det kommer et varsel ved Overhalla barne- og ungdomsskole, blir det et 

møte med kontaktlærere og man blir enig om hvem som gjør hva. Hvis det kommer varsel på 

lærer, er det kun rektor eller assisterende rektor som håndterer det. Observasjon er viktig for 

å kartlegge, men det kan også omfatte og følge med på enkelte elever eller på bestemte 

steder, ekstra tilsyn og å snakke med elevene. Det jobbes systematisk med kartlegging, 

undersøkelser og dokumentasjon. Kunnskapen kollegiet har fått gjennom prosjektet Inkluder-

ende barnehage- og skolemiljø, har vært viktig. Eksempelvis hvordan voksne markerer at de 

følger med og legger merke til. Ansatte har fått opplæring i hva de skal si, og de blir enige på 

teamet at alle sier det samme. Det gjør det tryggere for de voksne. Rektor ved Overhalla barne- 

og ungdomsskole forteller at de i forbindelse med nye rutiner har diskutert når det skal varsles 

og kommet fram til at det skal varsles ved første mulige bekymring. 

Ledelsen ved Hunn skole forteller at det ikke er enkelt å finne ut hva som foregår hvis man 

ikke har systematiske undersøkelser. Spekter-undersøkelsen har blitt brukt til å gjøre nærmere 

undersøkelser. Høsten 2019 er bruken av Spekter satt på vent på grunn av en dom knyttet til 

personvernet ved undersøkelsen. Undersøkelsen oppfattes som veldig god, og ledelsen er 

bekymret for at skolen vil gå glipp av nyttig informasjon i undersøkelser av 9A-saker. Ved Hunn 

skole har rektor håndtert Spekter-undersøkelsene fordi det skal være noen andre enn 

kontaktlæreren, og det er kun rektor og assisterende rektor som ser resultatene. Kommunen 

har utarbeidet rutiner for bruk av Spekter. 

Ved SFO på Hunn skole snakker de vanligvis med foreldrene hvis det har skjedd noe. Så 

varsles rektor og informerer kontaktlærer hvis det er noe. 

FAU ved Overhalla barne- og ungdomsskole mener at skolen er gode til å informere foresatte 

dersom det er noe. Foresatte får også informasjon fra skolen om at problemet er tatt tak i. FAU 

medlemmene har inntrykk av at det er lurt å ta det som skjer på skolen, på skolen. 

FAU ved Overhalla barne- og ungdomsskole har inntrykk av at skolen tar tak i problemer, men 

det finnes eksempler på at foresatte opplever at det ikke blir tatt tak i situasjoner, og at de 

vurderer å varsle rektor direkte. Medlemmer i FAU henviser også til saker som er håndtert godt 

av skolen. FAU medlemmene mener at elevene også må reflektere rundt sine meninger om 

skolemiljøet, og ikke komme med ubegrunnede påstander. FAU trekker fram uteområdet som 

viktig for skolemiljøet.  

4.3.3 Aktivitetsplan 

Fagsjef oppvekst er usikker på hvor mange aktivitetsplaner som er opprettet med bakgrunn i 

bestemmelsene i kapittel 9A i opplæringsloven. Skoleeier, ved fagsjef oppvekst, blir varslet i 

alvorlige saker og frem til nå dreier deg seg om mindre enn fem saker. En sak har blitt meldt 
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til Fylkesmannen. Overhalla barne- og ungdomsskole har i øyeblikket åtte aktive aktivitets-

planer og Hunn skole har to aktivitetsplaner. 

Ved begge skolene er det hovedsakelig rektor eller assisterende rektor som skriver aktivitets-

plan. Aktivitetsplanen har endret seg underveis alt etter hva som fungerer for skolene, og ved 

Hunn skole har de blitt mer systematiske i utarbeidelsen av aktivitetsplanen. Nå har skolene 

en felles mal for aktivitetsplanen. Overhalla barne- og ungdomsskole har hatt en sak til 

Fylkesmannen hvor skolen ikke har fått medhold, fordi aktivitetsplanen manglet elevens 

stemme. Rektor ved Overhalla barne- og ungdomsskole synes tidsfristen på en uke er 

krevende. Rektor ved Hunn skole opplever tidsfristen på en uke som grei. Det er en hektisk 

hverdag, og derfor bør fristen være kort for at det skal bli prioritert. Rektor ved Hunn håper ikke 

at de kommer til det punktet hvor foreldrene føler seg ignorert og går til fylkesmannen. 

Overhalla barne- og ungdomsskole  

Ved OBUS involverer ledelsen kontaktlærer i arbeidet med aktivitetsplanen. Det blir aktivitets-

planer av de aller fleste varslene. Utarbeidelsen av aktivitetsplanen beskrives som en prosess 

med observasjoner, undersøkelser og samtaler med involverte. Tidligere var det skoleledelsen 

som skrev aktivitetsplanen, men nå involveres kontaktlærer i større grad slik at de skal få et 

eierskap til planen. Arbeidet legges også opp i forhold til hvilken lærer som er involvert og hvor 

stor saken er. Ansatte har ikke den samme opplæring eller trening i å ha samtaler med elever 

som lederne ved skolen, men de fleste kontaktlærere synes det er greit å gjøre undersøkelser 

og snakke med elevene. En av kontaktlærerne ved Overhalla barne- og ungdomsskole fortalte 

at vedkommende hadde skrevet aktivitetsplaner, mens andre ikke hadde gjort det. Samtidig 

vil skoleledelsen være involvert slik at de bedre kan følge opp sakene.  

Overhalla barne- og ungdomsskole har fått tips fra Fylkesmannen om at det er bedre å sette 

opp tiltak som er enkle å gjennomføre enn ideelle tiltak som er vanskelig å gjennomføre. Hvis 

tiltakene blir for krevende og skolen ikke lykkes å gjennomføre dem, kan situasjonen forverres. 

Når skolen har fått et godt overblikk settes det inn tiltak for å stoppe eller eventuelt å endre 

adferd. Det snakkes med elever og foresatte om tiltakene og det gis beskjed om adferd eller 

handlinger som skal stoppe. Vanligvis kommer man langt med prating, opprydding og sette 

ting på plass. En sjelden gang kan skolen ty til skjerming, eksempelvis at en elev ikke er i 

klassen en stund fordi adferden gjør andre utrygge. 

Gjennom kompetansehevingen i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø er det et 

tema å redusere opprettholdende faktorer, noe som hjelper skolen til å se hva som gjør at 

adferd og hendelser fortsetter. Tiltakene skal være begrunnet i forskning og hva som skal 

oppnås med tiltaket. Dette gir skolen et rammeverk for å sortere og finne ut hva saken egentlig 
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handler om. Det er sjelden at elevene har synspunkter på aktivitetsplan, men ledelsen snakker 

med dem og spør. 

Det har skjedd at foresatte ved Overhalla barne- og ungdomsskole har blitt involvert i tiltaks-

utformingen, men det er ikke vanlig. Foreldrene får aktivitetsplanen. Den som skriver aktivitets-

planen, signerer den. Tidligere signerte foreldrene på aktivitetsplanen, men det fikk ikke skolen 

lov til av Fylkesmannen fordi aktivitetsplanen skal være skolen sin.  

Ved Overhalla barne- og ungdomsskole kan det settes inn tiltak på mindre hendelser som skjer 

uten at det lages aktivitetsplaner. Det kan være ekstra tilsyn på forhold som skolen kjenner til. 

Det kan for eksempel være elever i småtrinnet som dilter etter voksne. Da følger de voksne 

med og ser hvilke venner eleven har, og hva de leker. Hvis det dukker opp helt ukjente saker 

så blir det normalt en plan.  

Hunn skole 

Ved Hunn skole involveres kontaktlærer i arbeidet med aktivitetsplan, med unntak av varsel 

mot lærer, hvor det er rektor som skriver aktivitetsplanene. Det finnes oversikt over kontinu-

erlige tiltak (mer forebyggende) og mal for aktivitetsplaner. Rektor har samtaler med både den 

som er krenket og den som krenker. I konfliktfylte klassemiljø snakker rektor med alle elevene 

for å få et bilde om hva som skjer. I konkrete saker er det samtale med foreldrene. Det kan i 

enkelte saker lages to aktivitetsplaner, en for den som blir krenket og en for den som krenker.  

Rektor ved Hunn har fått et større spekter av aktuelle tiltak gjennom informasjon fra 

Utdanningsdirektoratet og kompetanseheving. Å komme med tiltak er risikofylt, og det er viktig 

at tiltakene ikke slår negativt tilbake på eleven. Det første året etter innføringen av 9A ble det 

laget 10-11 planer ved Hunn skole, noe som antakelig var for mange, men ledelsen ønsket å 

være på den sikre side. Ledelsen forteller at ofte er det hele klassemiljøet det må jobbes med. 

Ved Hunn skole skiller de på konflikter mellom elever og skolemiljøsaker, men peker samtidig 

på at det kan være vanskelig å skille mellom 9A saker og andre saker.  

Aktivitetsplanen oversendes foresatte. Aktivitetsplanen er et levende dokument og det er ikke 

mulig å sende ut oppdaterte versjoner til foresatte hele tiden. Ledelsen ønsker seg en inn-

loggingsløsning for foresatte slik at de har mulighet til selv å gå inn og følge med sakene.  

Flere av trinnlederne vi har snakket med har erfaring fra konkrete saker som har endt opp i 

aktivitetsplaner. En av dem er skeptisk til at det kan bli mange skjema og byråkratisk, når det 

viktigste er at handlingen skal opphøre.  
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Noen av elevene ved Hunn skole forteller at de har gode erfaringer med konfliktløsningskort 

hvor de har fått være med å utforme spørsmålene selv. Dette er et ledd i at elevene skal lære 

seg å løse konflikter selv. 

Aktivitetsplaner 

Revisor har sett nærmere på til sammen 15 aktivitetsplaner fra skolene. Det stilles krav til at 

aktivitetsplanen skal inneholde følgende punkter: 

a. Hvilke problem tiltaket skal løse 

b. Hvilke tiltak skolen har planlagt 

c. Når tiltakene skal gjennomføres 

d. Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 

e. Når tiltakene skal evalueres (se neste avsnitt) 

Aktivitetsplanene har beskrivelser av problemet som tiltaket skal løse, eksempelvis forholdet 

mellom enkeltelever i klassen. I de aller fleste planene er det flere problemer som skal løses.  

Antallet tiltak varierer fra tre til 26. Hunn skole har jevnt over mer konkrete tiltak, mens OBUS 

sine tiltak er formulert på et litt mer overordnet nivå og inneholder dermed flere konkrete tiltak 

hvis de deles opp. I de senere aktivitetsplanene ved begge skolene skilles det på tiltak rettet 

mot elev(er), klasse og skolen. I noen av aktivitetsplanene har foresatte og elever ansvar i 

noen av tiltakene. I Overhalla barne- og ungdomsskole sine aktivitetsplaner er ansvar for slike 

tiltak skilt ut i en egen tabell.  

Tiltakene er listet opp i tabeller hvor det er angitt tidspunkt for tiltaket og hvem som er ansvarlig. 

Tidspunktet for når tiltakene startes opp kommer kort tid etter at planen skrives. I noen planer 

er ikke varslingsdato oppgitt og da kan tidsforløpet bli litt uklart. Rektor er ansvarlig for noen 

av tiltakene i alle aktivitetsplaner og kontaktlærer er ansvarlig for tiltak i saker som har tiltak på 

klassenivå, men også på elevnivå. Ved Hunn skole har rektor ansvar for de fleste tiltakene på 

elevnivå. I mange av aktivitetsplanen er helsesykepleier involvert i noen av tiltakene og det 

finnes også eksempler på pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og psykiatrisk sykepleier. 

Evaluering 

Ved Overhalla barne- og ungdomsskole avtales evaluering når aktivitetsplanen lages, og det 

kalles inn til møte med heimen, kontaktlærer og rektor. Det kan skje etter omtrent en måned 

etter at aktivitetsplanen er laget, litt avhengig av saken. Noen ganger kortere tid hvis det er 

kritisk og direkte krenkelse må ta slutt med en gang. Tiltakene må ha litt tid til å fungere. I 

evalueringen gås hvert enkelt tiltak igjennom, og saken avsluttes eller videreføres. Aktivitets-

planene varer heller for lenge enn for kort tid. Skolen er flink til å være tydelig på at det skal 
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evalueres og lages nye planer. Det er lett at det sklir inn i glemselen når ting blir bedre, men 

ikke er avsluttet. Etter evalueringen kan det bli en aktivitetsplan versjon to med utgangspunkt 

i evalueringen. Dette for å holde oversikt over tidslinja. Alle heimene engasjerer seg, men ikke 

alltid til elevenes beste. 

De fleste aktivitetsplanene har oppgitt et tidspunkt for evaluering. Evalueringstidspunktene er 

i noen tilfeller knyttet til det enkelte tiltaket og i andre tilfeller til den enkelte plan. I flere av 

planene er det tatt inn dokumentasjon fra evalueringen. De siste aktivitetsplanene fra Hunn 

skole har et felt for å dokumentere om tiltaket er avsluttet. Noen av planene kan leses slik at 

det er uklart om sakene er avsluttet.  

FAU ved Overhalla barne- og ungdomsskole har inntrykk av at skolen tar tak i situasjoner og 

viser til en sak som det ble tatt tak i og ordnet opp. Det nevnes også at det ikke alltid har vært 

slik. Inntrykket nå er at ledelsen følger med og tar grep, og er samtidig flink til å ta grep på 

lavest mulig nivå. Noen foresatte opplever at det er ting som det ikke tas tak i. Det kommer 

også fram at klasser med elever med spesielle behov kan ha utfordringer med klassemiljøet 

og burde hatt mer ressurser i klassen. 

4.3.4 Dokumentasjon 

Ved Hunn skole dokumenteres sakene som meldes på egne skjema og i lærerne sine logger. 

Lærerne dokumenterer på litt ulike måter, og de har behov for å gjøre notater i forhold til elev- 

og utviklingssamtaler. Skolen jobber også med et skjema for melding av hendelser i fri-

minuttene og har erfart at muntlig overlevering av informasjon ikke alltid er godt nok. Det er 

viktig å få samlet observasjoner som gjøres, slik at kontaktlærer kan se disse i sammenheng 

og danne seg et helhetsbilde. Samtidig kan hendelser i friminuttene bli avglemt av de som har 

tilsyn samt at ulike voksne observerer situasjoner ulikt. Det dokumenteres dersom det skjer 

noe, og kontaktlærer blir informert. Det er ikke noe skjema for dette. De som har tilsyn, sørger 

for å informere kontaktlærer, gjerne før timen starter, muntlig eller noen ganger på post-it 

lapper. Det er viktig at kontaktlærer har overblikk over elevene sine. En trinnleder ved Hunn 

forteller at de har loggbøker som de skriver i for sin klasse. 

Ved Overhalla barne- og ungdomsskole dokumenterer ansatte i kommunens skyløsning 

(OneDrive), hvor det er et klassearkiv, der alle har tilgang til sin klasse. Skolen har noen 

utfordringer med dokumentasjon av observasjoner som gjøres i friminuttene. Før ble det 

dokumentert i ei bok, men det er ikke etter personvernregelverket, spesielt i forhold til 

oppbevaring av personopplysninger. Skolen har ingen god digital løsning for lærerne. Uten 

dokumentasjon kan det være en utfordring å fange opp mønster i det som skjer i friminuttene. 

Det er ikke alltid man har tid til å informere kontaktlærer, så det kan glippe informasjon.  
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Rektor ved Overhalla barne- og ungdomsskole har ført egne oversikter over samtalene i en 

sak i et langt dokument. Det har ikke vært separate skjema, slik det blir i den nye rutinen. 

Rektor har ønsket å ha en aktivitetsplan som omhandler bare tiltakene og ikke hele 

dokumentasjonen i saken. Det er en balanse mellom hva som skal deles med foresatte og 

legges i arkiv. Dette fordi alt handler ikke om bare en elev. Aktivitetsplan legges i ePhorte og 

distribueres. I tillegg lagres bakgrunnsinformasjon. De nye rutinene vil hjelpe til å system-

atisere dokumentasjonen.  

Rektor ved Hunn skole forteller at aktivitetsplanene som sendes hjem til foreldrene, ikke kan 

inneholde alle opplysninger av hensyn til elevenes personvern, og at det derfor lages en intern 

og ekstern versjon. Den interne versjonen inneholder flere opplysninger. Arbeidet med dette 

er vanskelig og komplisert, og ikke alltid rett fram hvordan det gjøres. Det lages notater dersom 

en sak i utgangspunktet ikke er 9A, men kan bli det senere. Dette er kortvarige notater som 

kontaktlærerne har, men også rektor gjør sine notater. Skolen har ikke et godt system for å 

oppbevare dette. Notatene blir makulert når de ikke er gyldige lengre. Kommunens saks- og 

arkivsystem ePhorte er det kun rektor som har tilgang til.  

En av trinnlederne forteller at de har blitt mer bevisst på dokumentasjonen nå enn da de nye 

bestemmelsene om kapittel 9A i opplæringsloven kom. Gjennom arbeidet med Zero har skolen 

på plass en praksis i forhold til kartlegging og samtaler, men ikke like bra på dokumentasjonen. 

Med de nye bestemmelsene ble det også mer fokus på frister og innholdet i sakene. 

Aktivitetsplanene er en del av dokumentasjonen og gjennomgangen av dem viser at de 

beskriver tiltakene. Aktivitetsplanene beskriver i varierende grad de undersøkelser som er gjort 

forut for at tiltakene bestemmes. Revisor har fått anonymiserte aktivitetsplaner og fra den ene 

skolen er klassetrinn tatt bort, mens den andre skolen viser at sakene finnes på flere trinn. I 

noen av aktivitetsplanene er det uklart når varslet er mottatt og når planen er ferdigstilt. Videre 

kan det være utfordrende å forstå dokumentasjonen når nye opplysninger påføres planen 

fortløpende. Flere av planene viser at det skjer for eksempel oppfølgingssamtaler og juster-

inger underveis. I et tilfelle er det etter en evaluering laget en ny plan. 

4.4 Vurdering 

4.4.1 Følge med og gripe inn 

De som arbeider på skolen, skal følge med og gripe inn mot krenking. 

Ved begge skolene er de opptatt av å følge med, og spesielt knyttet til tilsyn. Skolene har gode 

rutiner for tilsyn gjennom instruksene de har, og har økt voksentettheten ute i friminuttene. 

Skolene har fokus på sårbare elever og en spesiell oppfølging av dem generelt, samt at det 
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kan være enkeltelever som skal følges med nøyere i perioder. Hendelser som skjer doku-

menteres i varierende grad, og det finnes ikke noe godt system for dette. Noen praktiserer 

beskjed til kontaktlærer gjerne før neste time starter. Revisor ser at dette kan være vanskelig 

å gjennomføre i praksis, samt at viktigheten av å formidle med en gang avhenger av type 

hendelse. Skolene er opptatt av at alle voksne skal følge med på alle elever og ikke bare den 

klassen de har ansvar for. Gjennom prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har 

ansatte fått kunnskap om hvordan de kan vise at de følger med, slik at elevene er klar over 

det. Det samme gjelder også tips om å gripe inn når man har mistanke. For skolene er det en 

utfordring å fange opp hendelser som ikke er så synlig, samt at elevene drar med seg 

hendelser fra fritida inn i skolen. 

Ved skolene er de bevisste på å gripe inn i situasjoner og de fleste ansatte synes det er greit. 

Samtidig kan det være situasjoner hvor det kan være krevende, og her skal de ansatte være 

kjent med hva de kan gjøre. Spesielt ved Hunn skole refererer flere til skillet mellom en konflikt 

og en 9A sak. Konflikter omtales da som saker som lar seg løse der og da, eller gjennom en 

samtale ved uenighet. Slike konflikter kan da løses ved at noen griper inn eller at elevene får 

hjelp gjennom for eksempel konfliktløsningskortene som er brukt ved en anledning. En 9A sak 

har ofte en mer dyptgripende utfordring.  

Det har vært utfordringer på skolebussen, noe som er kommunens ansvar å følge opp ifølge 

retningslinjene for skoleskyss. Dette kan for eksempel løses ved at voksne reiser sammen 

med elevene. 

Revisor vurderer at de som arbeider på skolen følger med og griper inn. Opplæringen som 

ansatte har fått gjennom prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har gitt de ansatte 

tips slik at de blir tryggere.  

4.4.2 Undersøke saken og varsle rektor 

Ved mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø skal rektor 

varsles og saken snarest undersøkes. 

Skolene har så langt ikke satt krav om skriftlige varsel, men det kommer med den nye rutinen 

som skal innføres. Revisor ser at det kan være utfordringer med å vite når det skal varsles i 

saker som består av mange små hendelser. Dette vil også bli fanget opp i den nye rutinen med 

at det skal varsles til rektor ved den første mistanke, slik at det er rektor som gjør vurderingen 

og ikke den enkelte kontaktlærer. Omfanget av varsler mellom de to skolene varierer, og det 

kan tyde på at det er ulik forståelse av hva som utløser et varsel. Muligens kan dette spores 

tilbake til hva som er grunnlaget for varslet. Eksempelvis om det skal varsles på krenkelser 

eller varsles når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø slik det står i loven. 
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Gjennom intervjuene får revisor et inntrykk av at det varsles til kontaktlærer etter tilsyn i 

friminuttene, bortsett fra alvorlige saker som går til rektor. Med de nye rutinene skal dette løses 

ved at alle varsel skal gå til rektor og da skriftlig. Her kan det være nyttig å diskutere om Hunn 

skole sin oppdeling i konfliktsaker og skolemiljøsaker, kan bidra til å klargjøre hvilke saker som 

skal varsles til rektor. 

Spekter-undersøkelsen er brukt for å undersøke saker nærmere, sammen med samtaler med 

de involverte. Noen ganger gjør kontaktlærerne undersøkelser før det varsles og det gjøres 

nye undersøkelser etter at det er varslet til rektor. Det finnes eksempler fra foresatte på at 

saker ikke er undersøkt nærmere og varsel ikke er gitt videre. 

Revisor vurderer at i de fleste tilfeller får rektor varsel og sakene undersøkes nærmere, men 

at det skjerpes inn hva som skal være grunnlaget for varslet og at det skal gå direkte til rektor.  

4.4.3 Aktivitetsplan 

Skolen skal lage en skriftlig plan som oppfyller kravene.  

Etter innføringen av de nye bestemmelsene i opplæringsloven har skolene hatt hver sine måter 

å lage aktivitetsplaner på og de har endret seg med tiden. Stort sett inneholder planene de 

kravene som loven stiller, men i noen tilfeller er evaluering ikke med eller tidfestet. I de tilfellene 

hvor evalueringen er tidfestet vurderer revisor at det skjer innen rimelig tid. Aktivitetsplanene 

er levende dokumentert, noe som betyr at de stadig suppleres med vurderinger, samtaler og 

lignende underveis. Det er en utfordring å dokumentere dette på en god måte slik at leseren 

forstår det forløpet som har vært. Skoleledelsen har en sentral rolle i utarbeidelsen av 

aktivitetsplanene og gjør at arbeidet forankres hos skoleledelsen og sikrer en mest mulig lik 

praksis i skolen. En felles mal for aktivitetsplanene vil gi et bedre utgangspunkt for lik 

behandling i kommunen. 

Revisor har mottatt anonymiserte aktivitetsplaner, og det betyr at vi ikke har fått originale 

signerte versjoner og har ikke hatt muligheten til å sjekke dem. Vurderingene er gjort med 

utgangspunkt i det materialet vi har fått tilsendt. I flere av aktivitetsplanene er det krevende å 

forstå når saken er varslet og hvem som har varslet. Nytt skjema for varsling vil kunne løse 

dette. Det er viktig i forhold til fristen på en uke at skolene er nøye med å tidfeste når varslet 

ble mottatt. I noen saker kan det også være vanskelig å forstå når aktivitetsplanen er 

utarbeidet. Arbeidet med å lage en aktivitetsplan starter noen ganger umiddelbart etter at 

varslet ble mottatt og blir til i de påfølgende dagene, men det bør gå tydelig fram når planen er 

ferdig og bør da signeres med den datoen.  
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Revisor vurderer at kommunen burde fått på plass en felles mal for aktivitetsplaner tidligere, 

blant annet for å sikre at kravene til aktivitetsplan er oppfylt. Noen aktivitetsplaner har manglet 

tidfesting av evaluering. Revisor vurderer også at skolene må være nøye med tidfesting av 

varsel og dato for ferdig plan, samt at man finner et system for å dokumentere den videre 

oppfølgingen. 

4.4.4 Dokumentasjon 

Skolen skal dokumentere hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Ved begge skolene har skoleledelsen erfart at ikke all dokumentasjon bør ligge i aktivitetsplan. 

Dette handler om at det gjøres undersøkelser relatert til den som blir krenket og den som 

krenker, og det som kommer fram i slike samtaler må dokumenteres, men alt bør ikke inngå i 

en aktivitetsplan som skal distribueres til heimen. Derfor bør det finnes arbeidsdokumenter og 

selve aktivitetsplanen. Med de nye skjemaene som kommunen nå har lagt inn i kvalitets-

systemet ser det ut til at slik dokumentasjon kan ivaretas ved utfylling av skjemaene. I dag 

lagres aktivitetsplanene i kommunens saks- og arkivsystem ePhorte og det er bare skole-

ledelsen som har tilganger her. Det betyr at skoleledelsen må ta et ansvar for å sikre at sakene 

har tilstrekkelig dokumentasjon lagret. Dokumentasjonen er viktig for å dokumentere at skolen 

har oppfylt aktivitetsplikten. Fylkesmannen vil etterspørre hva skolene har gjort hvis saken 

meldes til dem og dokumentasjonen vil være viktig i forhold til at skolen og kommunen senere 

kan bli beskyldt for ikke å ha oppfylt plikten som beskrives i opplæringsloven. Det finnes 

eksempler på at kommuner har fått erstatningskrav og kommunen vil da stille svakt hvis det 

ikke finnes noe dokumentasjon. 

Revisor vurderer at dokumentasjon av oppfølingen av aktivitetsplikten er varierende og 

skoleledelsen må ha en sentral rolle i å sikre at 9A sakene har tilstrekkelig dokumentasjon som 

lagres i kommunens saks- og arkivsystem. 
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5 HØRING 
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmann i Overhalla kommune 11.02.2020. 

Revisjon Midt-Norge SA mottok svar fra kommunedirektøren 26.02.2020. Høringsbrevet er 

vedlagt rapporten (vedlegg 3). 

Revisor har korrigert rapporten for at det tydelig skal komme fram når ny fagsjef startet. I tillegg 

er det lagt inn i rapporten at kommunen har utarbeidet rutiner for bruk av Spekter. 

Når det gjelder bruken av Zero, var det noen av de vi intervjuet som henviste til Zero. Muligens 

har dette sammenheng med at det var de eneste rutinene for håndtering av skolemiljøsaker, 

som ansatte kjente til på intervjutidspunktet. Noen av de revisor snakket med var også usikker 

på om Zero fortsatt skulle brukes. På kommunens hjemmesider finnes også en link som heter 

Zero mobbing. 
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6 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

6.1 Konklusjon 

Forvaltningsrevisjonen har undersøkt to problemstillinger. 

 Jobber Overhalla kommune systematisk for å sikre elevene et godt psykososialt 

miljø? 

 Følger Overhalla kommune opp aktivitetsplikten i opplæringsloven? 

 

Revisor konkluderer med at Overhalla kommune har manglet, men begynner å få på plass et 

systematisk arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt miljø. Skolene har arbeidet godt 

forebyggende, men rutinene har vært litt tilfeldige. Det har vært lite samarbeid mellom 

skoleeier, Hunn og OBUS for å få på plass nye rutiner når nye bestemmelser trådte i kraft på 

dette området. Det er først med prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø at arbeidet 

med felles rutiner har startet opp og etter hvert begynner å komme på plass. Prosjektet har 

også bidratt med kompetanseheving til ansatte. 

Revisor konkluderer med at Overhalla kommune har fulgt opp aktivitetsplikten. Skolene har 

tatt tak i sakene og satt inn tiltak for å løse dem. Begge rektorene har tatt ansvar for at arbeidet 

har blir fulgt opp ved skolene. Dokumentasjon av noen av sakene kunne vært bedre, blant 

annet skriftlige varsel til rektor.  

 

6.2 Anbefalinger 

Revisor anbefaler kommunedirektøren å vurdere at 

 Nye rutiner iverksettes raskt 

 Det lages en rutine for å ta vare på (skriftlig) observasjoner i hverdagen 

 Elevene må informeres om rettighetene til et trygt og godt skolemiljø 

 Skoleeier bistår skolene med å finne en løsning på oppdatering av aktivitetsplanene 

slik at prosessen blir tydelig dokumentert 
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon §15 skal det etableres revisjonskriterier for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres i forhold til. Disse kriteriene skal være begrunnet i, 

eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative kilder kan 

være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative 

retningslinjer, samt statlige føringer og praksis.  

I denne forvaltningsrevisjonen er opplæringslovens kapittel 9A sentral. Bestemmelsene i 

opplæringsloven er utdypet i rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017. I innledningskapitlet i rund-

skrivet vises det til at grunnskoleopplæringen er obligatorisk, og at det er viktig at alle elever 

har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. 

Videre heter det at eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk 

skolemiljø, og det fremheves at for det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse 

som er avgjørende. Rundskrivet inneholder i hovedsak utdypende bestemmelser om plikten 

som skolen har når hendelser har oppstått, eller det er mistanke om at det skjer uønskede 

hendelser rundt en eller flere elevers psykososiale skolemiljø. Men for at retten til et trygt og 

godt psykososialt skolemiljø skal kunne ivaretas må skolen alene, eller sammen med andre 

tjenester og organ drive systematisk og aktivt forebyggende arbeid. 

Opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft høsten 2017 og skjerpet kravene til elevenes 

psykososiale skolemiljø. Spesielt §9A-2 som sier at alle elever har rett til et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. §9A-4 fjerde ledd vektlegger at det er elevens 

opplevelse som er avgjørende. 

Systematisk arbeid 

§ 9A-3 andre ledd sier at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, 

miljøet og tryggheten til elevene slik at kravene i eller i medhold av dette kapitlet blir oppfylt, 

og at rektor har ansvaret for at dette blir gjort. I den sammenheng blir det viktig at det finnes 

rutiner for dette arbeidet og at de følges opp i praksis. 

§9A-9 sier at skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene i dette kapitlet, om 

aktivitetsplikten og muligheten for å melde saken til Fylkesmannen. Det tredje leddet i §9A-9 

sier at samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og foreldre skal holdes 

informert om at som er viktig for skolemiljøet og så tidlig som mulig tas med i arbeidet med 

skolemiljøtiltak. 
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Opplæringslovens § 10-8 omhandler at skoleeier har ansvar for å ha riktig og nødvendig 

kompetanse i virksomheten. Dette omhandler også at skoleeier og skoleledelse skal sørge for 

kompetanseutvikling innen det som gjelder elevenes skolemiljø.  

§ 5-6 andre ledd i Opplæringsloven sier at pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe 

skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa 

bedre til rette for elever med særlige behov. I forhold til skolemiljøet er det også andre offentlige 

instanser slik som skolehelsetjeneste, barnevern og BUP som kan ha en viktig rolle.  

Følgende revisjonskriterier legges til grunn for vurderingene av et systematiske arbeidet. 

 Skolen skal ha rutiner for å arbeide systematisk med elevenes psykososiale miljø 

 Systematiske forebygging og oppfølging av det psykososiale miljøet 

 Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene 

 Skoleeier og skoleledelse skal sørge for kompetanseutvikling innen det som gjelder 

elevenes skolemiljø (psykososialt) 

 Samarbeid mellom tjenester for å forebygge problemer i det psykososiale skolemiljøet 

Aktivitetsplikten 

Revisjonskriteriene til problemstillingen om aktivitetsplikten er hentet fra Opplæringslovens 

kapittel 9A om elevenes sitt skolemiljø og spesielt §9A-4 som omhandler aktivitetsplikt for å 

sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

§9-4 første ledd sier at alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt 

og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering dersom det er mulig. 

§9-4 andre ledd sier at de som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier 

i alvorlige tilfeller.  

§9-4 tredje ledd sier at ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken. 

§9-4 fjerde ledd sier at når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt 

det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder 

når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

§9A-4 femte ledd sier at skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best 

for elevenes, skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. 



(Foreløpig) Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Elevenes psykososiale miljø - 43 

§9A-4 sjette ledd sier at skolen skal lag en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I 

planen skal det stå: 

 Hvilke problem tiltaket skal løse 

 Hvilke tiltak skolen har planlagt 

 Når tiltakene skal gjennomføres 

 Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 

 Når tiltakene skal evalueres 

§9A-4 sjuende ledd slår fast at skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å fylle opp 

aktivitetsplikten etter frøste til femte ledd. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skisse av aktivitetsplikten 

 

Revisor har utledet følgende revisjonskriterier: 

 De som arbeider på skolen, skal følge med og gripe inn mot krenking 

 Ved mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø skal 

rektor varsles og saken snarest undersøkes 

 Skolen skal lage en skriftlig plan som oppfyller kravene  

1. Hvilke problem tiltaket skal løse 

2. Hvilke tiltak skolen har planlagt 

3. Når tiltakene skal gjennomføres 

4. Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 

5. Når tiltakene skal evalueres 

 Skolen skal dokumentere hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 
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VEDLEGG 2 – SYSTEMATISKE OG KONTINUERLIGE 
TILTAK 

Systematiske og kontinuerlige tiltak: 
Tiltak: Hensikt:  Ansvarlig: 
Klassenivå: 
Trivselsregler Rammer for hvordan elevene skal oppføre seg overfor 

hverandre 
Kontaktlærere 
 

Klassemiljø tema jevnlig Sosial læring Kontaktlærer 
Fadderordning Trygge 1. og 2. trinnselever, skape relasjoner til 

elevene på m-trinn 
Kontaktlærerne på 1., 2., 
6., og 7. trinn 

Lekegrupper s-trinn og SFO Utvikle sosial kompetanse og styrke relasjoner S-trinnslærere og ass., 
SFO-personalet 

Ekstraordinære foreldremøter ved 
klassemiljøutfordringer 

Involvering av foreldregruppa Kontaktlærere og rektor 

Juleavslutning for s-trinnselevene Felles positiv opplevelse for å bygge relasjoner og 
samhold, og for å styrke hjem-skolesamarbeidet. 

S-team 

Faste aktiviteter for alle m-trinnselevene: 
rovdyrskole, Stutjønndammen, julelunsj, 
Haugen keramikk, Fair play-cup, 
avslutningslunsj for 7. trinn 

Felles positive opplevelser for å bygge relasjoner og 
samhold.  

Kontaktlærere/m-team 

Skolenivå: 
Tilsynsrutiner rutiner med ekstra tilsyn for 
elever med spesielle behov 

Trygge elevene i friminutt og overgangssituasjoner Alle ansatte 
Ledelsen 

Systematisk bruk av 
læringsvenner/samarbeidsmetodikk, også 
utenfor klasserommet 

Økt læring i alle fag, systematisk trening på samarbeid 
og sosiale ferdigheter, sikre inkludering av alle 

Alle ansatte 

Kompetansehevning i mobbeproblematikk 
for personalet  

Heve kompetansen på å forebygge mobbing, følge 
med, gripe inn og håndtere  

Ansatte 
Ledelsen 

Klasseledelse – like rutiner for oppstart og 
avslutning av skoledagene og timene 

God klasseledelse skal gi trygge, forutsigbare og gode 
rammer for alle elevene 

Alle ansatte 

Plan for digitale ferdigheter og dømmekraft Øke elevenes digitale dømmekraft gjennom kritisk 
tenking, kildekritikk, etikk, personvern og opphavsrett 

Kontaktlærerne  

Kantine  Positive felles opplevelse, økt sosial kompetanse Frivillighetssentralen og 
kontaktlærerne 

Spesialundervisning i størst mulig grad 
inkludert i klasseromsundervisningen 

Alle skal være inkluderte i fellesskapet, unngå 
ekskludering og utenforskap 

Kontaktlærerne, 
spes.ped.lærere, 
spes.ped.koordinator 

Foreldrestyrte aktiviteter  Bygge samhold, relasjoner, positive opplevelser, bygge 
klassemiljø 

Klassekontaktene 

Faste aktiviteter for alle elevene: 
internasjonal dag, adventssamlinger, 
juleavslutninger, skogdag, aktivitetsdager, 
skidager 

Felles positive opplevelser for å bygge relasjoner og 
samhold. 

Alle ansatte 

Uteskole Bygge samhold, relasjoner, positive opplevelser, bygge 
klassemiljø gjennom læring på ulike arenaer. Bryte 
«klasseroms-mønstrene» 

Kontaktlærerne, 
assistentene 

Samarbeid med skolehelsetjenesten: 
Psykologisk førstehjelp, tverrfaglig 
innsatsteam, ansvarsgrupper, individuelle 
samtaler med elever 

Gi hjelp til elever som har ekstra behov. 
«Lavterskeltilbud» 

Helsesykepleier ved 
skolen, kontaktlærerne, 
ledelsen, 
spes.ped.koordinator 

Kartlegging og oppfølging av særlig sårbare 
elever, 4 ganger ila. skoleåret 

Kartlegge hvem elevene er og hvilke behov hver enkelt 
av dem har, slik at de kan følges opp av alle ansatte 

Kontaktlærerne, 
teamlederne, ledelsen 

Vennebenker Inkludere alle i lek Vaktmester, ledelse, 
elevrådet, 7. trinnselevene 

Sosiale mål på arbeidsplanen Øve systematisk på sosiale ferdigheter Kontaktlærerne 
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VEDLEGG 3 - HØRINGSSVAR 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 



  
Prosjektplan - undersøkelse søppeldeponier  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 17.03.2020 10/20 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 06.03.20. 
2. Rapport forventes levert 30.06.20 og innenfor den angitte ressursbruk på 160 timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 

endringer i prosjektplanen. 

 
Vedlegg 
Undersøkelse deponi - prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fattet i sak 03/20 den 16.01.20 slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller undersøkelse – sikring og oppfølging av kommunens egne 
søppeldeponier 

2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende spørsmål/problemstillinger: 

· Har kommunen kartlagt andre forurensingslokaliteter de har ansvaret for og hva er evt. 
gjort for å sikre og følge de opp iht. lovens krav(f. eks. kloakkslam). 

· Har kommunen oversikt over/kartlagt andre forurensingslokaliteter i kommunen og hva 
som er gjort i den forbindelse. 

        3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 17.03.20. 
 
Revisjonen har utarbeidet prosjektplan datert 06.03.20, jfr. vedlegg. Planen angir følgende:  
problemstillinger: 
 
Hovedproblemstilling.  
- Følger Overhalla kommune opp forurensningslokaliteter som de har ansvar for?  
 
Det  benyttes følgende delproblemstillinger: 
1. Hvilke forurensningslokaliteter er registrert i Overhalla kommune?  
2. Hvordan sikrer kommunen at kommunale forurensningslokaliteter sikres og følges opp i 
tråd med regelverket?  
3. Hvordan sikrer kommunen at andre forurensningslokaliteter i kommunen sikres og følges 
opp i tråd med regelverket?  
 
De sentrale kilder til problemstillingen er forurensingsloven, forurensingsforskriften og 
avfallsforskriften. Undersøkelsen er tenkt gjennomført via dokumentgjennomgang, intervjuer 
og innhenting av opplysninger fra eksterne som fylkesmannen og Miljødirektoratet. 
 
Vurdering 
Den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling og å 
oppfylle kontrollutvalgets innspill i sak 03/20. Leveringstidspunkt og tidsressurs betraktes om 
relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i undersøkelsen må 
kontrollutvalget kunne ta stilling til disse. Kontrollutvalget anbefales å godkjenne fremlagt 
prosjektplan datert 06.03.20. 
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling Følger Overhalla kommune opp forurensningslokaliteter som 

de har ansvar for? 

Kilder til kriterier - Forurensningsloven 

- Forurensningsforskriften 

- Avfallsforskriften 

Metode Intervju og dokumentgjennomgang 

Tidsplan • 160 timer 

• Juni 2020 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Sunniva Tusvik Sæter, 

sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider: Margrete Haugum, 

margrete.haugum@revisjonmidtnorge.no 

Styringsgruppe: 

• Johannes Nestvold, 

johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no 

• Arve Gausen, arve.gausen@revisjonmidtnorge.no 

 

Eventuelt ekstern bistand 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson Overhalla 

kommune 

Rådmann eller den som rådmannen delegerer  
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2 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

2.1 Bestilling 
I selskapskontroll av Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) ble deponi som MNA har 

ansvar for undersøkt. MNA har ansvaret for deponiet på Stormyra som ligger i Overhalla 

kommune. I rapporten fra MNA var det hentet inn informasjon om andre deponier i de enkelte 

kommunene, fra blant annet Fylkesmannen. Kontrollutvalget ønsket en nærmere 

undersøkelse av sikring og oppfølging av kommunens egne avfallsdeponi og bestilte i 

Kontrollutvalgsmøtet den 16. januar 2020 en undersøkelse med innspill til følgende 

spørsmål/problemstillinger: 

1. Har kommunen kartlagt andre forurensingslokaliteter de har ansvaret for og hva er evt. 

gjort for å sikre og følge de opp iht. lovens krav (f.eks. kloakkslam)  

2. Har kommunen oversikt over/kartlagt andre forurensningslokaliteter i kommunen og 

hva som er gjort i den forbindelse.  

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
I selskapskontrollen av Midtre-Namdal Avfallsselskap ble andre registrerte deponier i 

Overhalla listet opp i en tabell. Et utdrag fra denne tabellen er vist i tabellen under.  

Tabell 1. Registrerte deponier i Overhalla 

Sted Ansvar Tidsperiode Myndighet Kommune 

Sandmoen 
interkommunalt 
mottaksanlegg  

Kommunalt  1980 -  -  Overhalla  

Stormyra  Kommunalt  1980-2014  Fylkesmannen  Overhalla  

Sjåenget 
(maskiner og 
utstyr)  

Privat  
 
-  
 

MAG  Overhalla  

Himo 
omlastingsstasjon  

Kommunalt  
 

- 1980  
 

Fylkesmannen  Overhalla  

Sandhaugen  Industri  1980 -  MAG  Overhalla  

Roem  Industri  1985 -  MAG  Overhalla  

Øyesvoldskorsen 
(udekket 
bilvrakdeponi)  

 
-  
 

-  -  Overhalla  

DDT-deponi, 
Kvatningen 
planteskole  

 
-  
 

1986  MAG  Overhalla  

 

Tabellen viser at det er registrert åtte deponier i Overhalla hvorav ett av dem er Sandmoen 

interkommunalt mottaksanlegg som Midtre Namdal Avfallsselskap har ansvar for og som er 



 

 

nærmere omtalt i selskapsrevisjonen av MNA. Deponiene i tabellen har Fylkesmannen eller 

Miljødirektoratet (MAG) myndighet til å følge opp. Miljødirektoratet har myndighet til å følge 

opp deponi som er registrert med grunnforurensning. Kommunen er myndighet hvis man skal 

bygge eller grave, mens Miljødirektoratet eller fylkesmannen er myndighet i andre saker.  

I Miljødirektoratet sitt kart over grunnforurensning finnes det tre lokaliteter med mistanke om 

forurensning, åtte lokaliteter med akseptabel forurensning og en lokalitet med betegnelsen 

lite/ikke forurenset. 

2.3 Kommunens organisering 
Kommunen har en tydelig klimasatsning, og deponi er en naturlig del å se på i dette.   

Overhalla kommune har en handlingsplan for miljøarbeidet. Her er det satt en rekke delmål. 

Delmål 3.4. går direkte på avfall: I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som 

ressurs. Underpunkt 3.4.4. handler om villfyllinger. Kommunen har en ambisjon om at det ikke 

skal finnes lovstridige villfyllinger, og kommunen som forurensningsmyndighet skal arbeide 

aktivt for at villfyllinger/ulovlige fyllinger blir ryddet. Teknisk sjef har ansvaret for dette.  

 

 



 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

3.1 Avgrensing 
Utgangspunktet for undersøkelsen er de forurensningslokalitetene som kommunen har 

ansvaret for eller kan får ansvaret for. Det betyr at undersøkelsen avgrenses bort fra private 

fylling som grunneier er ansvarlig for.  Undersøkelsen gjelder deponi og fyllinger, ikke det som 

omfatter avløp. Hvis kommunen har slamlaguner eller lignende, vil dette være en del av 

undersøkelsen. Det som naturlig hører til deponi, vil omfattes. Revisor kommer ikke til å 

gjennomføre en omfattende undersøkelse av den enkelte forurensningslokalitet, men omtale 

kommunens oppfølging og arbeid på området på et overordnet nivå.  

3.2 Problemstillinger 
På bakgrunn av bestillingen har revisor formulert følgende problemstilling. 

- Følger Overhalla kommune opp forurensningslokaliteter som de har ansvar for? 

For å besvare denne problemstilling benyttes følgende delproblemstillinger. 

1. Hvilke forurensningslokaliteter er registrert i Overhalla kommune?  

2. Hvordan sikrer kommunen at kommunale forurensningslokaliteter sikres og følges opp 

i tråd med regelverket? 

3. Hvordan sikrer kommunen at andre forurensningslokaliteter i kommunen sikres og 

følges opp i tråd med regelverket?  

3.3 Kilder til kriterier 
- Forurensningsloven 

- Forurensningsforskriften 

- Avfallsforskriften 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Revisor vil ha behov for å se kommunens rutiner og system for oppfølging av 

forurensningslokaliteter, samt dokumentasjon for hvordan dette arbeidet er gjennomført i form 

av kommunens saksbehandling og oppfølging. Videre vil det være aktuelt å gjennomføre 

intervju med teknisk sjef og eventuelt andre ansatte som arbeider med forurensning i 

kommunen.  



 

 

Det vil være aktuelt å innhente informasjon om Overhallas situasjon og arbeid innen 

forurensning fra Fylkesmannen i Trøndelag, alternativt fra Miljødirektoratet.  

 

 

 

 

 

 

Steinkjer, 06.03.2020 

 

Sunniva Tusvik Sæter  /s/       

Oppdragsansvarlig revisor       
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 



  
Skatteoppkreverfunksjonen 2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 17.03.2020 11/20 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/87 - 4 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Overhalla kommune til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering. 

3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling: 

Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport   og Skatteetatens    
kontrollrapport  2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla 
kommune til orientering. 

 
Vedlegg 
Årsrapport skatteoppkreveren 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 
 
Saksopplysninger 
Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2019 
Den totale skatteinngangen for året 2019 til fordeling mellom skattekreditorene 
utgjorde kr. 454 444 933.-. Kommunens andel av den samlede skatteinngang 
utgjorde kr. 93 413 054.-. For 2018 var tallene hhv. kr 412 624 567.- og kr 93 345 
278.-. Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse.  
 
Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen 
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider 
hvert år en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til 
kontrollutvalget.  Kontrollrapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir 
utøvd tilfredsstillende i forhold til regelverket på disse områdene: 

· Internkontroll 
· Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 
· Skatte- og avgiftsinnkreving 
· Arbeidsgiverkontroll 

Skatt Midt-Norge finner at regnskapsføring og utførelsen av oppgavene «i det alt 
vesentligste” er i samsvar med gjeldende regelverk. Skattekontoret har gjennomført 
kontorkontroller av skatteoppkreveren i 2019. 
 
Vurdering 
Skatteetatens kontrollrapport 2019 og skatteoppkreverens årsrapport for 
2019anbefales ut fra en  helhetsvurdering å tas til orientering, samt å innstille overfor 
kommunestyret på det samme 
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02. 2020  

    
Ingunn Sunde 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  99425137 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816718 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Overhalla kommune 
postmottak@overhalla.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Overhalla 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Dette betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Høylandet, 
Overhalla, Fosnes og Flatanger (skatteoppkreveren for Midtre Namdal). 

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
5,0 5,0 5,0 
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Skatteoppkreveren opplyser i sin årsrapport at kontoret har tilstrekkelig med stillingshjemler til å utføre de 
oppgavene som det er tillagt. 

3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt denne innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Overhalla kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 
til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 454 444 933 og utestående restanser2 på kr 4 719 441. 

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Overhalla kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 96,00 % 98,53 % 99,32 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,85 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,20 % 99,68 % 100,00 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 99,90 % 100,00 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 99,84 % 100,00 % 99,84 % 

 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Skatteetaten har avholdt styringssamtale med skatteoppkrever 29. november 2019. Temaene i samtalen 
har vært resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og 
skatteregnskap, samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse 
og endringer på kontoret. 

Dette er siste året kommunestyret mottar en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i 
kommunen. Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten 
fra 1. juni 2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

Med hilsen 

Frode Gunleksen 
underdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Espen Nordby 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Midtre Namdal skatteoppkreverkontor 

Kontrollutvalget for Overhalla kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Overhalla kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

mailto:oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no
mailto:SKOstyringAGK@skatteetaten.no


  
Referatsaker mars 2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 17.03.2020 12/20 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/177 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 
 
Vedlegg 
FKT invitasjon fagkonferanse 2020 
Fylkemannens - oversendelse av rapport etter tilsyn med legevaktordningen i namdalen 
Fylkesmannens- vedlegg til rapport etter tilsyn av legevaktordning  Namdalen 
Oppdragsbekreftelse søppeldeponi 
Svar på henvendelse knyttet til organisering av 
rådgivningstjeneste etter sosialtjenesteloven § 17 
 
Saksopplysninger 
Det kan bli fremlagt ytterligere referater i møtet. 
 
Vurdering 
Referatene anbefales tatt til orientering 
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www.fkt.no  

 
Dag 1 
 

 

Tirsdag 3. juni 2020 

 

 
09.00  

 

 

Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag 

 

 
10.00  

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.05  
 

 
Åpningsinnlegg 
 
Ikke avklart 
 

 
10.30 
(inkl. tid til spørsmål) 

 
Norsk barnevern i internasjonalt søkelys  
 
Direktør Mari Trommald, Bufdir  
 

 
11.20 

 
Pause 

 
11.30 
 

 
Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? 
 
 
Kontrollutvalgsleder Ivar Mork, Ulstein kommune 
 

 
12.00  

 

Lunsj 

 

 
13.00  
 

 

 
Kontrollutvalget og ordføreren  

 

 
Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune  
 

 

13.30  

 

 
Kontrollutvalget og rådmannen  

 

 
Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim 
 

 
14.00 

 

Pause 

 

 
14.10  

 

 

Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann 

 

Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune 
 

 
14.30 

 

Pause før årsmøtet 

http://www.fkt.no/
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ÅRSMØTE 2020 I FKT 

 

14.30 – 14.45 Pause og registrering til årsmøte 2020 

 

14.45 – 16.30 Årsmøte 2020 

 

17.00 – 20.00 Utflukt til Eidsvollsbygningen 

 

Aperitiff: ca. 20.15 
Middag: 20.30 

Felles middag på hotellet 

 

 

 

 
 
Dag 2 

 
Onsdag 4. juni 2020 
 

09.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Kommunene og arbeidsmiljøloven  
 
Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet  

 
09.45 
 

 
Pause 
 

10.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og 
forvaltningsrevisjon? 
 
Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  
 

 
10.45 
 

 
Pause/utsjekking 
 

11.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) 
Manager Frode Løvlie, Deloitte 
 

11.45 
 
Pause 
 

 
12.00  

 
Et skråblikk på kontroll og tilsyn 
 
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
 

 
12.50  

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

13.00  
 

Lunsj 
 

http://www.fkt.no/
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune 

| Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976   

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i 

forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, 

tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp. 

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på. 
 

 

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm. 

Quality Airport Hotel Gardermoen 

 

  

http://www.fkt.no/
mailto:Frank.willy.djuvik@gmail.com
http://www.fkt.no/
mailto:fkt@fkt.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/quality-airport-hotel-gardermoen/?gclid=EAIaIQobChMIsqiRuufD5QIVxE0YCh3Bqw9uEAAYASAAEgLfL_D_BwE&gclsrc=aw.ds


www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 8. april 2020. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 

(Ikke medlem kr 5 550) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145 

 

 

 

http://www.fkt.no/
www.fkt.no


 

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

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

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

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  07.02.2020  2019/5936 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   
 
 

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mariann Markussen, 74 16 80 83 
  
 
 
  

  

 

Oversendelse av rapport etter tilsyn med legevaktordningen i Namdalen 
(LiNa) 

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med legevaktordningen i Namdalen på natt (LiNa). 
Fylkesmannen førte i den forbindelse tilsyn med daværende Midtre Namdal Samkommune (MNS) 
som vertskommune for legevaktsamarbeidet og derigjennom ansvarlig for gjennomføring av 
tilsynet. Tilsynet ble i sin helhet gjennomført i Namsos fra 25.11 til 28.11.2019. 
 
Fylkesmannen undersøkte om det interkommunale LiNa-samarbeidet – gjennom systematisk styring 
- legger til rette for, samt følger opp, at innbyggerne i Namdalen mottar forsvarlige helsetjenester i 
tidsrommet kl. 2300 – kl. 0800. Tilretteleggingen og oppfølgingen omfatter blant annet samarbeid 
omkring bruk av kommunal legeressurs og prehospitale spesialisthelsetjenester, herunder 
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og ambulansetjeneste. 
 
Tilsynet ble initiert på bakgrunn av mottatte bekymringsmeldinger om at samarbeidet om 
gjennomføring av legevakt mellom kl. 2300 og kl. 0800 ikke fungerer som forutsatt etter omlegging 
av blant annet rutiner for håndtering av rød respons for regionene Indre og Ytre Namdal. Omlegging 
av rutiner skjedde i april 2019. Også enkelthendelser og mediaoppslag avdekker mulige risikoforhold 
ved tjenesten.  
 
Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon.  
 
Fylkesmannens konklusjon: 

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4. 

Fylkesmannens konklusjon: 
Det foreligger stor risiko for svikt i helsetjenestene på natt i Namdalen (LiNa).  
 
Fylkesmannen vurderer at samlet risiko er av en slik karakter at det foreligger brudd på 
forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 
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Innhold 
 

1. Tilsynets tema og omfang      Side 3 
2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet     Side 5 
3. Beskrivelse av faktagrunnlaget     Side 8 
4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt  

lovgrunnlag        Side 13 
5. Fylkesmannens konklusjon      Side 19 
6. Oppfølging av påpekt pliktbrudd     Side 19 

 
Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet       
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1. Tilsynets tema og omfang 
 
Tema for tilsyn 
Fylkesmannen har undersøkt om LiNa sørger for at innbyggerne i Namdalen mottar 
forsvarlige helsetjenester i tidsrommet fra kl. 2300 til kl. 0800. Fylkesmannen har ikke 
tatt stilling til forsvarligheten i legevakttjenesten til andre tider av døgnet.  
 
Legevakttjenesten er en del av den kommunale helseberedskapen og er derfor i 
utgangspunktet et kommunalt ansvar. Bistand fra spesialisthelsetjenesten, herunder 
AMK og ambulansetjeneste, er imidlertid nødvendig for å kunne tilby forsvarlige 
kommunale helsetjenester til innbyggerne gjennom hele døgnet. Fylkesmannen fører 
ikke tilsyn med AMK og ambulansetjenesten i dette tilsynet. Vi har imidlertid funnet 
det nødvendig å innhente informasjon fra ansatte i disse tjenestene for å belyse 
forsvarligheten av den totale helseberedskapen på natt. 
 
Generelt om legevakttjenester 
Legevakt er et allmennmedisinsk behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander som 
oppstår utenom ordinær åpningstid for legekontorene. Det er i dag vanlig at legevakt 
organiseres som et samarbeid mellom flere kommuner med plassering i en sentral 
legevaktstasjon, gjerne også med legevaktsentral, noen steder i et lokalsykehus.  
 
Legevaktsentralen i større områder er som regel bemannet med en eller flere leger og 
en eller flere sykepleiere. I motsetning til tidligere, er det i dag mer vanlig at pasienter 
med behov for akutt helsehjelp hentes med ambulanse til legevaktsentralen i stedet 
for at lege reiser ut til pasienten. Legevaktlege skal imidlertid kunne rykke ut til 
pasienter når dette er nødvendig.  
 
Fra og med 01.09.2015 fikk alle legevaktene i Norge samme seksifrede 
telefonnummer; 116 117. Telefonnummer 113 er fortsatt nummeret for alvorlig 
sykdom eller skade. Når pasienten ikke selv kan transporteres med privatbil til 
legevakt, og/eller liv og helse er i akutt fare, er 113 sentralt nummer til AMK som da 
kan sende ambulanse eller luftambulanse.  

Organisering av legevaktordningen i Namdalen 
LiNa er et interkommunalt samarbeid som først ble etablert i 1996. Per 
tilsynstidspunkt er organiseringen som følger: 

Kommune  Antall 
innbyggere 

Midtre 
Namdal 
samkommune 
(MNS) 

Kommune- 
overlege 

Legevakt 
kveld/helg 
Midtre 
Namdal 
(MN) 

LiNa Legevakt- 
telefon 
24/7 

Tilleggs-
avtale 
adm. 
tjenester 

Namsos 13056 X X X X X  
Fosnes 612 X X X X X  
Namdalseid 1585 X X X X X  
Overhalla 3845 X X X X X  
Flatanger 1116  X X X X  
Osen 955  X X X X  
Høylandet 1270   X X X X 
Grong 2395    X X X 
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Lierne 1389    X X X 
Røyrvik 475    X X X 
Namsskogan 908    X X X 
Vikna 4537    X X  
Nærøy 5122    X X  
Leka 563     X  
Bindal 1448     X  
Sum innb. 39276 19098 21169 22439 37161 39172 6437 

 
Kommunene Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik har egen legevakt i Indre Namdal 
på kveld/helg. Det samme har kommunene Vikna og Nærøy for Ytre Namdal. Leka 
kommune har egen legevakt 24/7. Det samme har Bindal kommune (Fra 01.01.2020 
slås kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid sammen til Namsos kommune. Fra 
samme tidspunkt slås kommunene Vikna og Nærøy sammen til Nærøysund kommune). 
Administrasjonssjef 
Midtre Namdal samkommune (MNS) har ansvar for helse- og omsorgstjenester som 
er organisert under kommuneoverlegen. Legevaktene (Midtre Namdal og LiNa) er 
lokalisert ved akuttmottaket ved Sykehuset Namsos. MNS har inngått avtale med 
Helse Nord-Trøndelag om kjøp av hjelpepersonelltjenester (fast ansatt hjelpepersonell 
er ikke knyttet til LiNa), leie av utstyr og IT-support og alarmsystem for ivaretakelse av 
sikkerhet for ansatte. I tillegg kjøpes 24/7 legevakttelefon fra AMK-sentral som er 
plassert i umiddelbar nærhet. Reforhandlet avtale om kjøp av tjenester fra 
helseforetaket gjøres gjeldende fra 01.01.2020. 
 
Bakgrunn for valg av tilsynstema 
Tilsynets tema er valgt på bakgrunn av meddelt bekymring hva angår forsvarligheten 
av helsetjenester på natt etter at rutiner for LiNa ble endret fra april 2019. Endringene 
gikk hovedsakelig ut på følgende; 

1. At lege i bakvakt i henholdsvis Indre Namdal og Ytre Namdal skulle være 
tilgjengelig via nødnettradio i tidsrommet kl. 2300 - kl. 0800. 

2. At alarm på nødnettradio ved rød respons skulle gå direkte til bakvaktlege. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag har i brev av 01.07.2019 uttalt seg til pkt 1. Tilgjengelighet via 
nødnettradio er derfor ikke et tema for ytterligere drøfting under Fylkesmannens tilsyn med 
LiNa. 
 
Nærmere beskrivelse av rutineendringer og reaksjoner på disse følger av kap. 3. 
 
Risiko ved utøvelse av helsetjenester på natt 
Helsetjenester er generelt en høyrisikovirksomhet. Kompleksiteten er stor, med 
mange og mer spesialiserte profesjonsgrupper involvert, avansert utstyr og teknologi, 
økende behov for kommunikasjon og samhandling, m.m.  
 
Helsetjenester på natt innebærer en ytterligere økt risiko fordi  

 Det foreligger en stor klinisk variasjon. 
 Prioritering gjelder akutt oppstått behov på grunn av ofte livstruende tilstand. 
 Tilgangen til kvalifisert helsepersonell er redusert om natten. 

 
Interkommunalt legevaktsamarbeid kan videre medføre forhøyet risiko fordi det 
etableres legevaktsamarbeid med flere kommuner involvert over et stort geografisk 
område. Dette kan føre til  
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 Økt reiseavstand for pasienter – fravær av/lang vei for ambulanse. 
 Samtidighetskonflikter ved flere hendelser. 
 Økt responstid. 
 Forhøyet terskel for å kontakte legevakt. 
 Interkommunal legevakt har liten kunnskap om den enkelte pasienten. 
 Ulik vaktbelastning for helsepersonell i ulike deler av det geografiske området 

– betydningen for vedlikehold og rekruttering av kompetanse. 
 
Behov for akutt helsehjelp på natt innebærer at krav til sikkerhetstiltak øker slik at 
ledere og medarbeidere må ha skjerpet bevissthet omkring risikostyring og 
risikohåndtering.  
 
Fylkesmannen har gjennom tilsynet undersøkt om det iverksettes nødvendige 
risikoreduserende tiltak i LiNa. 
 
 

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet 
 

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og 
forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til 
grunn i tilsynet.  

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal helse- og 
omsorgstjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 4 
annet ledd, første og annet pkt; «Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og 
omsorgstjenesten og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og 
omsorgstjenester. Fylkesmannen skal føre tilsyn med om tjenestene er i samsvar med det 
som er bestemt i lover og forskrifter.»  
 
Fylkesmannens tilsynsmyndighet utdypes og reguleres for øvrig av pasient- og 
brukerrettighetsloven og forvaltningsloven. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 stiller krav om at tjenestene som ytes etter 
loven skal være forsvarlige;  

«Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. 
Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:  

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud, 

b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, 
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og 
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.» 

 
Det er ikke tilstrekkelig at de enkelte tjenestene er forsvarlige, også tjenestetilbudet 
som helhet skal være forsvarlig. 
 
Sammen med mer generelle helsepolitiske, faglige og etiske faktorer, er de 
ovennevnte momentene sentrale for kommunens vurdering av sin virksomhet og 
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tilsynsmyndighetens vurdering av om kommunen oppfyller sin plikt til en forsvarlig 
minstestandard.  
 
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det 
etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter og at 
medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette, jf. forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 3.  
 
Forsvarlighetskravet 
Krav om forsvarlighet er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og 
allmenngyldige samfunnsetiske normer. Faglige retningslinjer og veiledere kan være 
ett av flere bidrag til å gi forsvarlighetskravet et innhold. Anbefalinger gitt i nasjonale 
faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men normerende og retningsgivende 
gjennom å peke på ønskede og anbefalte handlingsvalg, jf. 
https://helsedirektoratet.no/metoder-og-verktoy.  
 
Følgende publikasjoner fra sentrale helsemyndigheter er særlig aktuelle for dette 
tilsynet:  

 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
(IS-2620).  

 Rundskriv I-5/15 Akuttmedisinforskriften.  
 
Plikten til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 beskriver virksomhetens plikt til å arbeide 
systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Denne plikten fremgår også 
av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som trådte 
i kraft 01.01.2017 og innebærer en videreføring og presisering av kravene i den 
tidligere gjeldende forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.  
 
Kravet til forsvarlighet som rettes mot virksomheter omfatter flere forhold som 
sammenfaller med kravet til ledelse og kvalitetsforbedring, herunder systematisk 
arbeid for å ivareta pasientsikkerhet.  
 
Ledere på alle organisatoriske nivå i kommunen må legge til rette for å følge opp at 
helsetjenestene er i tråd med gjeldende regelverk og av god nok kvalitet. Dette 
innebærer at ledelsen må ha kunnskap om kvaliteten på virksomhetens tjenester, 
inkludert oversikt over risiko og uønskede hendelser, for å kunne iverksette riktige 
tiltak i den hensikt å redusere risiko og ivareta pasientsikkerheten. Se også IS-2620. 
 
Krav til legevaktordning 
Alle norske kommuner er pålagt å ha en legevaktordning, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd; «Kommunen skal sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.»  
 
Ansvar for legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap, samt medisinsk 
nødmeldetjeneste, er regulert i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a og helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2. Ansvaret for tjenestene er lagt både til de regionale 
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helseforetakene og kommunene sitt sørge-for-ansvar. Krav til tjenestene fremgår av 
akuttmedisinforskriften. 

Kommunen skal tilby legevaktordning og sørge for at minst en lege er tilgjengelig for  
legevakt hele døgnet. Legevaktordning omfatter legevaktsentral, et fast/nasjonalt 
legevaktnummer og lege/leger i vaktberedskap. Legevaktsentralen skal ta imot og 
håndtere henvendelser og prioritere, sette i verk og følge opp henvendelser til lege, jf. 
akuttmedisinforskriften §§ 6 og 13. Legevaktsentralen skal, jf. § 11 «vurdere 
henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses 
nødvendig.»  

Norsk medisinsk indeks anbefaler følgende vurderinger av hastegrad: 
 grønn respons hvis legetilsyn kan vente til legens kontortid dagen etter, 
 gul respons ved mulige alvorlige tilstander hvor legevaktlege må kontaktes og 

eventuelt få pasienten til legevakt for undersøkelse, 
 rød respons hvor ambulanse og legevaktlege alltid varsles for umiddelbar 

respons. 
 
Ved gul og rød respons skal operatør på legevaktsentral alltid kontakte legevaktlege 
for å gjøre nødvendige avtaler. Hvis det foreligger tvil om kontakten til 
legevaktsentralen gjelder et behov for øyeblikkelig hjelp (om det foreligger grønn eller 
gul/rød respons), er det legevaktlege som skal ta avgjørelsen, jf. helsepersonelloven § 
4 tredje ledd. 

Forsvarlighetskravet for spesialisthelsetjenestene (som i denne sammenheng ytes av 
AMK-sentral og ambulansetjeneste) fremgår av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 
 
Helsepersonelloven § 16 pålegger virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester å 
organisere seg slik at helsepersonellet gis handlefrihet til å overholde sine lovpålagte 
plikter, det vil si plikter som følger av helsepersonelloven og av andre lover og 
forskrifter. Bestemmelsen må ses i sammenheng med forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  
 
Fylkesmannen presiserer at det ikke føres tilsyn med spesialisthelsetjenesten i dette tilsynet. 
Ovennevnte henvisning til spesialisthelsetjenesteloven er tatt med av hensyn til 
sammenhengen i regelverket. 
 
Legevakt skal gi hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner og om nødvendig kunne 
rykke ut straks. Kompetansekrav til lege i legevakt fremgår av akuttmedisinforskriften 
§ 7. Det fremgår av annet ledd at kompetansekravene også gjelder for leger som skal 
ha bakvakt.  

Hvis lege er alene på vakt må kommunen gjøre en konkret vurdering av hvilken 
kompetanse og hvilke ressurser som må være tilgjengelige og ved behov sette i verk 
nødvendige tiltak for at legevakttjenesten skal være forsvarlig, om nødvendig bakvakt 
som kan rykke ut, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 

Det forventes at kommunen har:  
 overordnede kriterier/omforent praksis for bruk av lege i legevakt, 
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 identifisert legevakttjeneste på natt som et risikoområde og iverksatt 
nødvendige risikoreduserende tiltak, og følger opp at tiltakene fungerer etter 
hensikten,  

 oversikt over helsepersonell som er i legevakt til enhver tid, 
 tydeliggjort ansvar og beslutningsmyndighet, samt ressurs- og 

kompetansebehov ved legevakt, og følger opp at dette etterleves og fungerer i 
praksis,  

 tilrettelagt for nødvendig informasjonsutveksling, kommunikasjon og 
samhandling på tvers av profesjoner og organisatoriske enheter, og følger opp 
at det fungerer. 

 
 

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget 
 
Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert 
virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for 
tjenestemottakerne overholdes. 
 
Ansvar/oppgaver 
Kommunene i Namdalen har hatt et legevaktsamarbeid på natt i mer enn 20 år (LiNa). 
Hver deltakende kommune har etablert en samarbeidsavtale med Midtre Namdal 
Samkommune (MNS) som vertskommune.  
 
MNS skal organisere legevakttjenesten for medlemskommunene etter følgende 
ordning; Legevakttjenesten omfatter lege/hjelpepersonell i vakt og betjening av 
legevakthenvendelser på telefon. Legevakttjenesten holder til i egne lokaler som ligger 
i umiddelbar nærhet til mottakelsen ved Sykehuset Namsos. 
 
For å sikre forsvarlige legevakttjenester på natt, har MNS etablert avtaler med Helse 
Nord-Trøndelag HF om drift av legevaktsentral på kveld, natt og helg/helligdag. I tillegg 
kjøper MNS hjelpepersonelltjenester (sykepleiere), leie av utstyr, IT-support og 
alarmsystem.  
 
Per tilsynstidspunkt er 15 kommuner tilknyttet LiNa, herunder kommunene i Midtre 
Namdal (MN), Ytre Namdal (YN) og Indre Namdal (IN). Ansvarsforholdene mellom 
MNS, YN og IN er noe konkretisert gjennom samarbeidsavtaler som de ulike 
kommunene har inngått med MNS. Deltakerkommunene har ført over ansvaret for en 
del ordninger til MNS, blant annet kommuneoverlegefunksjonen og legevakt mellom 
kl. 1530 (1500) og kl. 0800, samt legevakttelefon 24/7 – lokalisert til egne lokaler 
tilknyttet Sykehuset Namsos. Det vises for øvrig til tabell ovenfor. 
 
Det fremgår imidlertid av intervju at det foreligger usikkerhet omkring hvem som har 
administrativt ansvar for LiNa. Det oppleves blant annet at det ikke finnes felles 
møteforum for helseledere i IN/YN/MNS. Det er etablert lokale samarbeidsutvalg som 
behandler avvik, m.m.  
 
I tillegg gjennomføres møter i samarbeidsutvalget (SU) i LiNa; et administrativt 
samarbeidsutvalg bestående av to representanter fra hver av regionene Indre 
Namdal, Midtre Namdal og Ytre Namdal, samt en representant fra legetjenesten og 
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vertskommunen.  Evaluering av ordningen er hovedtema i SU, som ledes av 
kommuneoverlege MNS.  
Utvalget kan komme med innspill/forslag til forandringer av legevaktordningen og skal 
fungere som et meningsutvekslingsorgan og et rådgivende organ mellom legene og 
kommunene i organisatoriske og faglige spørsmål omkring interkommunal legevakt. 
SU har ikke beslutningsmyndighet. 
 
«Region Namdal» er ordningens politiske møtested og vil sammen med det 
administrative 
samarbeidsutvalget være rådgivende organ for samarbeidet.  
 
Fylkesmannen forstår det slik at det er ulike oppfatninger/uenighet omkring 
kommuneoverlege MNSs beslutningsmyndighet hva angår MNS/LiNa. Det fremkom 
under intervju oppfatning om at beslutningsmyndigheten ligger hos den enkelte 
kommune. Det foreligger stillingsinstruks for kommuneoverlege, datert 07.02.2018, 
som viser faglig ansvar for blant annet LiNa. I instruksen er det ikke presisert hvilken 
beslutningsmyndighet kommuneoverlegen har. Kommuneoverlege MNS har ikke 
ansvar for IN/YN.  
 
Legevaktordningen i Namdalen 
På ettermiddager, og ved helg og helligdager, har Indre og Ytre Namdal egne regionale 
legevaktordninger regulert gjennom egne avtaler. Midtre Namdal har MNS legevakten, 
som er en legeressurs tilgjengelig på vakt. Lege med LINA-vakt er til stede ved 
legevaktens hovedkontor tilknyttet akuttmottaket ved sykehuset i Namsos. Legevakt 
på natt har ikke eget hjelpepersonell, men kan disponere personell fra mottaket med 
1,5 time per vaktdøgn. 
 
På natt i Indre og Ytre Namdal er regional bakvaktlege tilgjengelig ved behov.  
 
For kommunene i Midtre Namdal (inkludert Osen og Flatanger), eksisterer det ingen 
bakvaktordning. 
 
Befaring 
Fylkesmannen gjennomførte 25.11.2019 befaring ved legevakt og legevaktsentral som 
er lokalisert sammen med AMK-sentral og akuttmottak ved Sykehuset Namsos. 
 
Venterom er felles for legevakt og akuttmottak. Venterommet overvåkes ikke fra 
legevakt. 
 
Det er ikke egen ambulanseinngang til legevakt. Pasient på båre kommer via enten 
felles venterom eller akuttmottak. Det er Ikke smittesluse, heller ikke for akuttmottak. 
 
Legevakt består av tre rom; pauserom (fungerer også som soverom), rom for 
legesekretær med blant annet labutstyr og legemiddelautomat, m.m., samt et 
undersøkelsesrom for legen. 
 
Det er korte avstander mellom akuttmottak, legevakt og AMK/legevaktsentral. 
Akuttrom i akuttmottaket kan benyttes til behandling/avklaring av legevaktpasienter. 
Legevakt mottar noe bistand fra aktører tilknyttet Helse Nord-Trøndelag HF, spesielt 
fra mottak.  
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Sykepleierne bruker kun EQE-rutiner/-prosedyrer, ikke rutiner fra legevakt. Ansatte 
har mange fagdager i mottak, men ingen felles med legevakt. Ansatte ved mottak er 
sjelden inne på legevakt – pasienter med behov tas som regel med inn i mottak. 
Samlokaliseringen oppleves som positivt og trygg. 
 
Legevakttelefon håndteres i AMK-sentralen. Opplæring for AMK oppleves som bra, 
men opplæringen skjer aldri sammen med andre faggrupper. 
 
Tilsynet erfarer at det savnes systematiske og formaliserte møtefora mellom AMK, 
ambulansetjenesten, legevakt og akuttmottak. 
 
Dokumentasjon 
Henvendelser til legevakttelefonen 116 117 dokumenteres av sykepleierne i AMIS. 
Legevaktlege dokumenterer i System X. Det er ingen kommunikasjon mellom AMIS og 
System X. 
Ambulansetjenesten dokumenterer i eget journalsystem som heller ikke 
kommuniserer med System X. 
 
Nødnettradio 
Alle bakvakter har en nødnettradio som skal være påslått. Fra AMK-sentralen kan man 
se hvor denne radioen er til enhver tid, den siste bevegelsen lagres. Radioen har 
alarmfunksjon. 
 
Endringer i rutiner fra april 2019 
Etter det Fylkesmannen forstår, har det over lengre tid vært behov for en 
gjennomgang av rutiner ved rød respons, blant annet fordi bakvakt i IN og i YN kunne 
være vanskelig å få tak i ved behov. Fylkesmannen har fått tilbakemeldinger om at 
LiNa-lege (tilknyttet MN) ved enkelte anledninger ikke var klar over at 
bakvaktordningen i IN og YN eksisterte. 
 
MNS/LiNa legevakt er plassert i lokaler tilknyttet Sykehuset Namsos. I tidsrommet kl. 
2300 – kl. 0800 alle dager øker legevaktsdistriktet i geografisk omfang ved at 
kommunene i IN og YN tilslutter seg legevakten som er lokalisert i Namsos. I tillegg til 
vakthavende lege lokalisert i Namsos, er det en bakvaktlege i IN og en bakvaktlege i 
YN som har beredskap knyttet til rød respons. Det er den enkelte kommune som har 
ansvar for at det etableres bakvaktordninger for henholdsvis Indre og Ytre Namdal 
som sikrer utrykning av lege ved behov i tidsrommet kl. 2300 – kl. 0800 alle dager. Det 
er etablert hvilende hjemmevakt både i Indre og Ytre Namdal som følge av dette. 
 
Rutine ved rød respons er generelt at ansvarlig lege skal ta stilling til: 

1. Den medisinske tilstanden til pasienten, eventuelt ta kontakt med veileder hvis 
det er usikkerhet omkring dette (gjelder LIS1 lege). 

2. Hvor pasienten befinner seg geografisk. 
3. Om andre ressurser skal kalles ut, eksempelvis luftambulanse. 

Før vakt starter skal det være avklart;  
4. Hvem som har bakvakt. 
5. Hvor bakvakt er lokalisert – også i forhold til pasienten. 
6. Hvem som skal kalle ut bakvakt. 
7. Hvordan bakvakt skal kalles ut. 
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Rutine tidligere var at ved rød respons gikk alarmen på nødnettradio til ambulansen i 
regionen hvor hendelsen fant sted og til legen (LiNa-legen) som er plassert på vaktrom 
på legevakten i Namsos.  
 
Fylkesmannen oppfatter at punktene ovenfor ble ansett for å utgjøre et tidstap som 
kunne være kritisk for akutt syke pasienter. MNS ønsket derfor å justere rutinene slik 
at disse var mer i tråd med det som ble oppfattet å være gjeldende regelverk og 
dermed sikre medisinskfaglig forsvarlig helsehjelp til pasientene i IN og YN. 
 
Etter en gjennomgang av hvordan bakvaktordningen i LiNa fungerte, kom det frem at 
bakvaktlegene slo av nødnettradioen fra kl. 2300 – kl. 08.00 og kun var tilgjengelige på 
mobiltelefon. Det var også hendelser som bekreftet at det ikke var oppnådd kontakt 
med bakvaktlege. 
 
Rutine for rød respons ble tatt opp i møte i SU 04.04.2019, og ny rutine ble iverksatt 
fra 08.04.2019. Ny rutine innebærer at alarm ved rød respons skal gå direkte på 
nødnettradio (og ikke på mobiltelefon) til bakvaktlege i den aktuelle regionen i stedet 
for å «siles» av lege plassert på vaktrom ved legevakt i Namsos.  
 
Av referat fra møte 26.04.2019 fremgår at praksis innført 08.04.2019 videreføres, men 
det presiseres at LiNa-vakt kan ta over ansvaret på anmodning fra bakvakt dersom 
situasjonen kan håndteres fra legevakt i Namsos. 
 
Ny rutine fremgår ikke av referat fra møte i SU 04.04.2019, men er meddelt for 
videreformidling fra kommuneoverlege MNS til daglig leder legevakt gjennom e-post 
av 08.04.2019.  
 
Det har vært tradisjon for at bakvakt i IN og YN sover hjemme. Etter endringer i 
bakvaktordning har enkelte leger overnattet i nærheten av legekontoret på grunn av 
behov for tilgjengelighet ved rød respons. Endring av rutine for rød respons har ført til 
endret praksis for både bakvaktene og LiNa-lege. Det legges blant annet til grunn at 
bakvaktlege skal være på radio helt inn, altså til pasienten ankommer Sykehuset 
Namsos. Det oppleves av informanter at bakvakt ikke har vært med pasient inn ofte 
nok, men det foreligger ikke noen statistikk på dette. Det informeres videre om at 
bakvakt ikke rykker ut i henhold til anbefaling om 75 % i Norsk Index. Det hevdes at 
nye rutiner har medført en større belastning på legene som har bakvakt i Indre og Ytre 
Namdal. Dette fordi bakvaktlege mottar flere anrop via nødnettradio enn tidligere, 
oftere må rykke ut, samt må være tilgjengelig over radio i lengre tid. 
 
Tall for antall utkallinger i 2017 

 Ytre Namdal: 62 utkall = gjennomsnitt på 1,12 utkallinger per uke.  
 Indre Namdal: 46 utkall = gjennomsnitt på 0,88 utkallinger per uke. 
 Midtre Namdal: 146 = gjennomsnitt på 2,81 utkallinger per uke. 

 
Tall for antall utkallinger i 2018 

 Ytre Namdal: 85 utkall = gjennomsnitt på 1,63 utkallinger per uke.  
 Indre Namdal: 55 utkall = gjennomsnitt på 1,06 utkallinger per uke. 
 Midtre Namdal: 169 = gjennomsnitt på 3,25 utkallinger per uke. 

 
Tall for antall utkallinger i 2019 fra og med uke 15 til og med uke 43 
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 Ytre Namdal: 49 utkall = gjennomsnitt på 1,68 utkallinger per uke.  
 Indre Namdal: 31 utkall = gjennomsnitt på 1,06 utkallinger per uke. 
 Midtre Namdal: 112 = gjennomsnitt på 3,86 utkallinger per uke. 

 
Det kommer i intervju frem at bakvakt etter endring i april oftere benyttes til 
administrative oppdrag i tilknytning til gul og grønn respons. Fylkesmannen har 
imidlertid ikke mottatt tall som sier noe om dette. 
 
Fylkesmannen finner at tallene for 2019 omfatter en for kort periode til å dra endelige 
slutninger om hvorvidt rutineendringer i april har hatt noen direkte betydning for 
arbeidsbelastningen for legene i de tre ulike regionene.  
 
Aktuelle rutiner/prosedyrer for å sikre daglig drift 
Daglig leder ved legevakt i Namsos organiserer legevakt i samarbeid med legene. 
Det er legene selv som vurderer vakter over flere dager.  
 
Legevakt.no er et nasjonalt verktøy for administrering av blant annet legevaktturnus. 
LiNa bruker dette verktøyet. Alle leger og helseledere i LiNa har tilgang. Også bytte av 
vakter, samt noe informasjon, gjøres tilgjengelig via Legevakt.no. Det eksisterer ikke 
en fullstendig beordringsliste, verken på Legevakt.no eller andre steder. Ulik bruk av 
Legevakt.no gjør at dette ikke fungerer optimalt per i dag.  
 
Ambulansetjeneste benytter FRAM og EQS. AMK benytter FRAM, EQS og Norsk Index. 
 
Fritak for lege i legevakt håndteres ulikt av kommunene. Kommunene har videre ulik 
forståelse av hvordan fravær av lege i legevakt skal håndteres. Skriftlige rutiner for 
beordring av lege ved sykdom foreligger ikke. Informanter opplever at 
kommuneoverlege MNS kan beordre.  
Det foreligger prosedyre for fravær, revidert 27.06.2019. Det fremgår av denne at den 
aktuelle kommunen hvor lege er ansatt har ansvar for å sikre lege på vakt i LiNa. 
Prosedyren er lite kjent. Fylkesmannen er kjent med at det har forekommet episoder 
hvor lege ikke dukket opp og ingen av kommunens ledere var innforstått med 
hvordan situasjonen skulle håndteres. 
 
Oversikt over bakvakt i YN og IN fremgår av tavlen på AMK-sentralen. Det er imidlertid 
uavklart om og hvilke rutiner som foreligger ved vaktskifte mellom MNS/YN/IN og 
LiNa.  
 
Det foreligger ingen katastrofeplan for LiNa, herunder håndtering av 
masseskadesituasjon og hvordan tjenestene skal oppskaleres når skadeomfanget er 
betydelig. 
 
Kompetanse/opplæring 
Det foreligger ingen kompetanseplaner hva angår LiNa. Det foreligger imidlertid en 
del rutiner for opplæring av nyankomne leger ved legevakt i Namsos. LiNa har ikke 
ansvar for opplæring av bakvakt i LiNa. Opplæring av leger skjer ved lokale 
legekontorer, samt ved legevakt i Namsos.  
 
Inntrykk etter endring i rutiner fra april 2019 
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Fylkesmannen opplever at det foreligger stor misnøye med prosessen, spesielt hva 
angår det som oppleves som mangelfull medvirkning før endring av rutiner i april 
2019, samt svært kort tid fra nye rutiner ble innført til disse ble iverksatt. Det fremgår 
unisont at prosessen var lite pedagogisk gjennomtenkt. 
 
Endringer av rutiner oppleves likevel av flere, herunder ambulansetjenesten, som 
bedre for pasientene. Ambulansetjenesten opplever at pasienten kan behandles lokalt 
i større grad. Pasienten slipper belastningen med å transporteres til Namsos. Lokal 
behandling sikrer bedre ambulanseberedskap, spesielt i Ytre Namdal. 
 
Andre inntrykk fra intervju: 

 LiNa-lege (forvakt ved legevakt i Namsos) opplever å ha fått mindre å gjøre 
etter rutineendringer. 

 Bakvaktene «gjør jobben sin» ved rød respons. 
 Det beskrives ulik grad av samarbeid mellom leger og ambulansepersonell. 
 Det hevdes at det i dag er en lavere terskel for rød respons fra AMK – bakvakt 

kontaktes derfor oftere. Men det påstås at det også i større grad foretas en 
nedgradering av respons i samarbeid mellom bakvakt og AMK/ambulanse. 

 Bakvaktlegene opplever større belastning enn tidligere på grunn av hyppigere 
kontakt på radio. Legene har sjeldnere mulighet til å være hjemme under 
bakvakt. 

 Hvis lege er bakvakt på natt, settes det inn ulike ordninger dagen etter for å 
redusere vaktbelastningen (fri til kl 1200, pasientfri, ++). 

 Det hevdes at endringene øker den totale arbeidsbelastningen for legene i IN 
og YN. 

 Samhandlingen mellom LiNa-vakt og bakvakt på den enkelte vakt oppleves 
ulikt.  

 Det påstås å være få møtepunkt mellom de ulike aktørene som opptrer i LiNa. 
 

Avvikshåndtering 
Sykepleierne tilknyttet legevakt dokumenterer avvik i EQS tilhørende Helse Nord-
Trøndelag. 
Legevaktleger kan dokumentere avvik i et papirskjema som finnes på 
legevaktsentralen. Daglig leder ved legevakt sikrer innskanning i elektronisk system. 
Avvik skrives i liten grad. 
 
Fylkesmannen har mottatt avviksmeldinger for hendelser på natt både før og etter 
innføring av nye rutiner i april 2019. Antall meldinger oppfattes å ha økt etter april 
2019, men Fylkesmannen legger til grunn at dette i stor grad skyldes økt kunnskap 
om, samt mer fokus på, å skrive avvik.  
 
Fylkesmannen finner ikke at tilsendte avviksmeldinger har noen betydning hva angår 
å vurdere forsvarligheten av helsetjenestene på natt per i dag. 
 

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag 
 
I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2. 
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 tydeliggjør kommunens virksomhetsansvar for å 
tilby forsvarlige tjenester. I dette ligger blant annet at tjenesten må holde 
tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang.  
 
Med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd er det utarbeidet 
forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Kravet til forsvarlighet inneholder blant annet et krav om forsvarlig organisering av 
tjenesten, et krav om systematisk styring og ledelse. Det å sørge for forsvarlige 
tjenester er en kontinuerlig prosess som krever at virksomheten arbeider systematisk 
med kvalitetsforbedring. Eier og ledelse skal skape rammebetingelser og 
organisatoriske løsninger som reduserer sannsynligheten for menneskelig svikt, samt 
begrenser eventuelle skadevirkninger. 
Å yte helsetjenester på natt stiller store krav til organisering, struktur og samhandling i 
utførelsen av de ulike oppgavene. Pasienter som har behov for helsehjelp på natt skal, 
i likhet med andre pasienter, sikres forsvarlige tjenester.  
 
Det er et lederansvar å sørge for rammer og organisatoriske løsninger som reduserer 
sannsynligheten for svikt, samt avgrense skadevirkninger. I kommunen er det øverste 
leder som har det overordnede ansvaret for styringssystemet og for at tjenestene er 
trygge og forsvarlige. Regelmessig gjennomgang og evaluering er nødvendig for følge 
med på om tjenestene er forsvarlige og i tråd med helse- og omsorgslovgivningen, og 
om styringssystemet er egnet til å ivareta dette. 
 
For å sikre nødvendig styring og kontroll med tjenesten er det er forutsetning at det er 
avklarte forhold omkring ansvarslinjer, oppgavefordeling og beslutningskompetanse. 
Det er videre en forutsetning at medarbeidere i virksomheten medvirker til å 
gjennomføre systematisk styring, jf. forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten § 3. 
 
Konsekvensene av rutineendringene i april 2019 oppfattes å ha rammet de aktuelle 
bakvaktlegene i henholdsvis Indre og Ytre Namdal hardest ved at vaktbelastningen i 
disse regionene oppleves som større. De aktuelle bakvaktlegene opplever at nye 
rutiner i større grad krever tilstedeværelse og våkenhet på natt nå enn tidligere. Dette 
får ringvirkninger for helsetjenesten i Namdalen i sin helhet ved at legene i mindre 
grad er i stand til å kunne jobbe dagen etter bakvakter med utkalling. 
 
Erfaringene etter rutineendringene i april 2019 fremstår ikke som entydige. 
Fylkesmannen opplever at informantene har vært både positive og negative til selve 
resultatet av endringene, samt at flere – på direkte spørsmål – mener at innbyggerne i 
Namdalen mottar mer forsvarlige helsetjenester på natt etter at endringene ble 
iverksatt. 
 
Fylkesmannen skal vurdere situasjonen som foreligger på tilsynstidspunktet. Dette 
betyr at forsvarligheten må vurderes opp mot den situasjonen som foreligger etter at 
nye rutiner for utkalling av bakvaktlege ble innført i april 2019. Fylkesmannen vil ikke 
ta stilling til forsvarligheten opp mot den praksis som forelå før dette tidspunkt.  
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Fylkesmannen vil videre kun vurdere forsvarligheten i tjenestetilbudet i tidsrommet kl. 
2300 – kl. 0800. Dette betyr at det ikke vil bli tatt stilling til forsvarligheten i 
helsetjenestene i Namdalen på andre tidspunkt av døgnet.  
 
Rutiner/retningslinjer 
Det foreligger rutiner som er utarbeidet hva angår blant annet legevaktleges rolle, 
herunder som bakvakt. Det vises til prosedyreperm. Rutinene er imidlertid lite kjent. 
Det fremstår som uklart for Fylkesmannen i hvilken grad bakvaktene har vært 
involvert i utarbeidelsen. 
 
Kompetanse/opplæring 
Legevaktordningen skal gjennom hele døgnet kunne vurdere henvendelser om 
øyeblikkelig hjelp og gi nødvendig oppfølging. Dette stiller særlige krav til kompetanse 
hos personell i legevaktsentral og på legevakt. Sykepleiere og leger må ha tilstrekkelig 
faglig kompetanse, og må kunne prioritere, arbeide under tidspress, samt 
kommunisere på en effektiv og egnet måte, også med andre instanser. Det ligger til 
kommunen å sørge for at lege i vakt er utstyrt slik at hun/han kan gjennomføre 
diagnostikk og sette i verk nødvendig medisinsk behandling og overvåkning i akutte 
situasjoner enten det er på dag-, kvelds- eller nattetid. Legevaktsentral og legevakt er 
viktige i den samlede helsemessige beredskapen. Planlegging av og oppfølging av at 
tjenesten har nødvendig kapasitet og kompetanse er en sentral lederoppgave. 
 
Det foreligger en del rutiner for opplæring av nyankomne leger ved lokale legekontor 
og ved legevakt i Namsos. Det finnes imidlertid ingen kompetanseplan for LiNa.   

Det er ikke etablert et system som sikrer at alle leger som deltar i legevaktarbeidet 
innehar nødvendige ferdigheter i akuttmedisinske prosedyrer. 

Fravær av, eller mangelfulle, skriftlige retningslinjer/rutiner for kompetanse og 
opplæring, samt lite kunnskap om hva disse innebærer/hvor disse kan finnes, 
medfører risiko for uønsket stor variasjon i pasientbehandlingen og gjennomføring av 
legevakt, noe som igjen fører til en risiko for at pasienter som har behov for helsehjelp 
på natt ikke får forsvarlig helsehjelp. 
 
Bemanning 
Vakttjeneste settes opp i turnus med bistand av daglig leder ved legevakt i Namsos, og 
legene har selv ansvar for å bytte vakter. Når slikt bytte skjer er det ingen sikker 
kontroll for å hindre at det for eksempel er bare LIS-leger (leger uten 
spesialistgodkjenning i allmennmedisin) på vakt.  
 
Fylkesmannen har fått tilbakemeldinger om at LiNa-lege (tilknyttet MN) ved enkelte 
anledninger ikke var klar over at bakvaktordningen i IN og YN eksisterte. 
 
Overordnet styring og ledelse 
Som nevnt ovenfor, har deltakerkommunene etablert samarbeidsavtaler med MNS 
som vertskommune.  
 
Fylkesmannen oppfatter uenighet omkring kommuneoverlege MNS sin rolle og 
beslutningsmyndighet når det gjelder å endre rutiner og gjeldende praksis hva angår 
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LiNa. Det fremkom under intervju oppfatninger om at beslutningsmyndigheten ligger 
til den enkelte kommune. Det foreligger stillingsinstruks for kommuneoverlege, datert 
07.02.2018, som viser faglig ansvar for blant annet LiNa. Kommuneoverlege MNS har 
ikke ansvar for IN/YN.  
 
Organiseringen i tabell under kapittel 1 viser at kommuneoverlege MNS har faglig 
ansvar for de seks kommunene som utgjør Midtre Namdal, samt faglig ansvar for LiNa 
(med unntak av kommunene Leka og Bindal).  Dette fremgår også av stillingsinstruks 
for kommuneoverlege MNS.  
 
Fylkesmannen finner det imidlertid noe uklart hvor langt ansvaret for 
kommuneoverlege MNS rekker sammenlignet med det ansvaret som tilligger de lokale 
kommuneoverlegene i YN og IN. På hvilken måte skal eksempelvis kommuneoverlege 
MNS sitt ansvar håndteres på natt? Omfatter det faglige ansvaret også å ta stilling til 
problemstillinger som ordinær kommuneoverlege vanligvis håndterer, for eksempel 
tvangsinnleggelser i psykiatrien på natt? 
 
Fylkesmannen stiller videre spørsmål ved hvilket ansvar kommuneoverlege MNS har 
hva angår kommunene i LiNa – på andre tider av døgnet. Det faglige ansvaret for LiNa 
vil naturlig omfatte problemstillinger omkring overordnet styring, blant annet for å 
sikre kompetanse (leger) også utenom LiNa.  
 
Det er inngått en rekke avtaler mellom MNS og de samarbeidende kommunene i LiNa. 
Vi kan likevel ikke se om det er opprettet møtefora som skal håndtere 
styringsspørsmål i de tilfeller kommunene ikke har delegert myndighet til 
kommuneoverlegen MNS. Fylkesmannen stiller spørsmål ved om ansvarsforholdene 
oppfattes som klare for de impliserte partene? Foreligger det en risiko for at 
kommuneoverlegefunksjonen og det faglige ansvaret for LiNa blandes sammen? 
Tilsynet viser at det ikke foreligger en bevisst forståelse for at det er snakk om to ulike 
funksjoner. Fylkesmannen gjør oppmerksom på de ulike rollene som ligger til grunn 
for et interkommunalt samarbeid. Spesielt viktig er det å avklare hvordan henholdsvis 
sørge-for-ansvar og beslutningsansvar skal plasseres.  
 
Fylkesmannen opplever at det i praksis per dags dato ikke finnes noen overordnet 
faglig styring. Nødvendig avklaring av roller og ansvar synes ikke å ha funnet sted på 
en slik måte at alle involverte er kjent med dette. 
 
Det fremgår videre av intervju at det er usikkerhet omkring hvem som har 
administrativt ansvar for LiNa. Det oppleves blant annet at det ikke finnes felles 
møteforum for helseledere i IN/YN/MNS. Det er opprettet samarbeidsutvalg (SU) med 
jevnlige møter, men kunnskapen om innhold/deltakelse/frekvens er liten. 
 
Fylkesmannen opplever stor misnøye med prosessen i forbindelse med at nye rutiner 
ble innført, spesielt hva angår det som oppleves som mangelfull medvirkning i forkant, 
samt svært kort tid fra nye rutiner ble innført til disse ble iverksatt. Det stilles spørsmål 
ved hvorfor endringene måtte skje så raskt at de aktuelle kommunene ikke fikk 
anledning til å forberede seg på økt vaktbelastning på natt for egne leger. Det fremgår 
unisont at prosessen var lite pedagogisk gjennomtenkt og manglet medvirkning fra 
sentrale aktører. 
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Administrativ styring 
MNS har som vertskommune ansvaret for å utarbeide avtaler med samarbeidende 
kommuner, samt håndtere økonomien i LiNa. Tilsynet erfarer å ha fått god oversikt 
over økonomien i samarbeidet. Det som gjelder avtaleinngåelser og reforhandling av 
formelle og overordnede avtaler synes avklart, noe som betyr at innholdet i avtalene i 
utgangspunktet fremstår som ryddig og tydelig.  
 
Ved siden av dette bør det imidlertid opprettes rutiner og prosedyrer som sikrer 
daglig drift i LiNa og som er omforent for alle aktører. Fylkesmannen finner ikke at 
dette er tilfelle per i dag. Fylkesmannen er kjent med at det er utarbeidet rutiner og 
prosedyrer, men disse er ikke av et slikt omfang eller av en slik kvalitet/karakter at det 
kan sies å foreligge et adekvat kvalitetssystem i LiNa. LiNas nedslagsfelt og betydning 
for helsetjenestene i Namdalen tilsier at et godt fungerende kvalitetssystem må være 
på plass.  
 
Som eksempel kan nevnes felles rutiner og prosedyrer for legefravær som ble 
utarbeidet i juni 2019. Disse er lite kjent. Mangelfull kunnskap fører til at akuttfravær 
av lege i vakt håndteres på en uhensiktsmessig og utilfredsstillende måte. Stor 
vaktbelastning på enkelte leger kan føre til at de er mindre opplagte og årvåkne i 
arbeidssituasjoner/hendelser på natt.  
 
Det hevdes at innføring av nye rutiner har ført til større belastning på legene som har 
bakvakt i IN og YN. Dette fordi bakvaktlege mottar flere anrop via nødnettradio enn 
tidligere, oftere må rykke ut, samt må være tilgjengelig over radio i lengre tid. 
 
Faglig avvikshåndtering  
Det foreligger rutiner og prosedyrer, men disse er lite kjent. Kommuneoverlegen MNS 
mottar avvik på hendelser og videresender disse til kommunen som legen jobber i på 
dagtid. Det kan ta tid før kommunen svarer ut avviket. Det er liten felles forståelse for 
hva et faglig avvik er, noe som medfører en risiko for vilkårlig avvikshåndtering.   
 
Administrativ avvikshåndtering  
Daglig leder ved legevakt i Namsos organiserer legevakt i samarbeid med legene. Det 
er legene selv som vurderer vakter over flere dager.  
 
Det skrives få avvik. Enkelte leger jobber vakter i mange påfølgende dager uten av det 
påpekes eller avvikshåndteres.  
 
Mangelfull faglig og administrativ styring, samt mangelfull faglig og administrativ 
avvikshåndtering fører til risiko for at helsetjenesten kan svikte på natt. I et mangelfullt 
system er det kun den enkelte leges kompetanse og evne til å håndtere hendelsene 
som er risikoreduserende. Dette fører til økt sårbarhet og høyere risiko for svikt når 
yngre leger uten mye legevaktkompetanse og arbeidserfaring tar vakter.  
 
Fritak for lege i legevakt håndteres ulikt av kommunene. Kommunene har videre ulik 
forståelse av hvordan fravær av lege i legevakt skal håndteres. Det foreligger 
prosedyre for fravær, revidert 27.06.2019. Det fremgår av denne at den aktuelle 
kommunen hvor lege er ansatt har ansvar for å sikre lege på vakt i LiNa. Prosedyren er 
lite kjent. Informanter opplever at kommuneoverlege MNS kan beordre. Ulike 
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oppfatninger av fritaks- og fraværsrutiner for legene medfører en risiko for daglig 
drift.  

Fylkesmannen vurderer at det innenfor tilsynets tema er tilfeldig om ledelsen fanger 
opp mangelfull etterlevelse av etablerte føringer, mangelfull dokumentasjon, samt 
mangelfull kompetanse hos ansatte, noe som kan medføre svakere tjenester til 
pasienter på natt. Vi kan ikke se at det er etablert tiltak, eksempelvis særskilte 
indikatorer, for oppfølging av om pasienter på natt får tjenester med rett kvalitet og at 
pasientsikkerheten ivaretas.  
 
Rutiner/retningslinjer 
Det foreligger rutiner som er utarbeidet hva angår blant annet legevaktleges rolle, 
herunder som bakvakt. Det vises til prosedyreperm. Rutinene er imidlertid lite kjent.  
 
Fylkesmannen har avslutningsvis følgende kommentarer hva angår rutiner som ble 
iverksatt i april 2019: 
Det ble under tilsynet hevdet at innføring av rød respons direkte til bakvaktlege i IN og 
YN ikke var en ny rutine, men en presisering av eksisterende rutine. Fylkesmannen 
finner det ikke nødvendig å ta stilling til dette. Dette fordi rutine fra april 2019 uansett 
må sies å være en endring fra tidligere praksis som innebar «siling» av rød respons fra 
LiNa-lege, en praksis som var innarbeidet i Namdalen over år.  
 
Fylkesmannen forstår behovet for å innføre risikoreduserende tiltak for blant annet å 
redusere ventetiden for pasienter som har behov for akutt hjelp. Særlig på bakgrunn 
av at det tidligere har oppstått alvorlige situasjoner fordi bakvaktlege har vært 
vanskelig å få tak i og det er store geografiske avstander i legevaktsdistriktet. 
 
Fylkesmannen stiller seg likevel undrende til at praksis ble endret uten å gjøre seg mer 
kjent med hvilken betydning endringen ville få for de berørte kommunene i IN og YN. 
Rekruttering av leger i utkantområder er et kjent problem, dette gjelder også for 
kommunene i Namdalen. Å endre praksis på en måte som øker risikoen for høyere 
vaktbelastning for legene synes ikke å være grundig gjennomtenkt. Fylkesmannen 
finner det vanskelig å ta rede på hvilke kriterier som ble lagt til grunn for å endre 
praksis, herunder om det er foretatt noen nærmere analyse av behovet for, samt 
konsekvensene av dette.   
 
Fylkesmannen har gjennomgått dokumentasjonen som foreligger fra prosessen i 
forkant og er innforstått med at sentrale aktører fra de aktuelle kommunene, samt 
legene, visste, eller burde vite, at det ville bli endringer. Det foreligger imidlertid ikke 
dokumentasjon på at disse aktørene var klar over at praksisendring ble pålagt på så 
vidt kort varsel som fire dager. Fylkesmannen har merket seg at praksisendring med 
rød respons direkte til bakvaktlege ikke er nevnt i referat fra møte i SU 04.04.2019 
hvor endring ble bestemt.  
 
Tidsperspektivet skal også nevnes da det synes vanskelig å forstå behovet for å 
pålegge endring i etablert rutine på så kort varsel. Som nevnt ovenfor, er rekruttering 
av leger en utfordring også i Namdalen. De berørte kommunene fikk dermed 
uforholdsmessig kort tid på seg til å finne tiltak som kunne avhjelpe situasjonen med 
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forventet økt arbeidsbelastning på vakt. Kommunene i IN og YN fikk en utfordring hva 
angår å skaffe tilstrekkelige legetjenester dagen etter at lege har hatt bakvakt. 
 
Oppsummering: 

 Det er liten felles forståelse for hva et faglig avvik er, noe som medfører en risiko 
for vilkårlig avvikshåndtering.   

 Ulike oppfatninger av fritaks- og fraværsrutiner for legene medfører en risiko for 
daglig drift.  

 Fravær av, eller mangelfulle, skriftlige retningslinjer/rutiner for kompetanse og 
opplæring, samt lite kunnskap om hva disse innebærer/hvor disse kan finnes, 
medfører risiko for uønsket stor variasjon i pasientbehandlingen og gjennomføring 
av legevakt, noe som igjen fører til en risiko for at pasienter som har behov for 
helsehjelp på natt ikke får forsvarlig helsehjelp.  

 Mangelfull faglig og administrativ styring, samt mangelfull faglig og administrativ 
avvikshåndtering fører til risiko for at helsetjenesten kan svikte på natt. I et 
mangelfullt system er det kun den enkelte leges kompetanse og evne til å håndtere 
hendelsene som er risikoreduserende. Dette fører til økt sårbarhet og høyere risiko 
for svikt når yngre leger uten mye legevaktkompetanse og arbeidserfaring tar 
vakter. Det er Fylkesmannens vurdering at den svikt som er påpekt i 
styringsaktiviteter og styringssystemer utgjør en risiko for svikt i den faktiske 
tjenesteytingen til befolkningen i Namdalen. 

 
Fylkesmannen anser at det på tidspunktet for tilsyn ikke var iverksatt tilstrekkelige 
risikoreduserende tiltak for å hindre svikt i pasientbehandlingen. LiNa har ikke sørget 
for systematisk styring og driver med forhøyet risiko. 
 
 

5. Fylkesmannens konklusjon 
 
Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 
4. 
 
Fylkesmannens konklusjon: 
Det foreligger stor risiko for svikt i helsetjenestene på natt i Namdalen (LiNa).  
 
Fylkesmannen vurderer at samlet risiko er av en slik karakter at det foreligger brudd 
på forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 
 
 

6. Oppfølging av påpekt pliktbrudd 
 
I dette kapittelet redegjør Fylkesmannen i Trøndelag for hva vi forventer at deltakerne 
i LiNa skal gjøre i prosessen med å rette påpekt lovbrudd, slik at krav til kvalitet og 
sikkerhet for tjenestemottakerne ivaretas.  
 
Kommunene i LiNa må over tid kunne dokumentere at praksis endres og at 
pasientsikkerheten ivaretas for pasienter som har behov for legetjenester på natt. 
Samarbeid mellom de involverte kommuner anses som sentralt for å kunne vurdere 
hvilke risikoreduserende tiltak som det er nødvendig å iverksette.  
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Vi ber om at Namsos kommune, i samarbeid med øvrige kommuner som deltar i LiNa, 
innen 01.04.2020 sender oss en konkret plan som redegjør for: 

 Hvilke tiltak som skal gjennomføres for å rette opp lovbruddet. 
 De aktuelle kommunenes egne frister for å sikre fremdrift. 
 Hvordan kommunene vil følge med på, samt kontrollere, at tiltak settes i verk. 
 Hvordan kommunene, etter en viss tid, vil undersøke om tiltakene fungerer. 

I etterkant av kommunenes egen gjennomgang vil Fylkesmannen vurdere hvorvidt det 
er etablert en ny og forsvarlig praksis i Legevakttjenesten i Namdalen, i tråd med 
kravene til forsvarlige tjenester. Først da kan tilsynet avsluttes.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Dypdal Kverkild (e.f.)                                        Mariann Markussen 
Fungerende fylkeslege                                               Seniorrådgiver/revisjonsleder                                        
Helse- og omsorgsavdelingen                                  Helse- og omsorgsavdelingen  
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Vedlegg 
1 Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 

 
 



Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 
I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok. 

Varsel om tilsynet ble sendt 10.10.2019. 
 
Befaring ble gjennomført 25.11.2019. Tema for befaringen var å få et inntrykk av lokalitetene til 
legevakt. 
 
Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Midtre Namdal samkommune som vertskommune for LiNa, 
og innledet med et kort informasjonsmøte 26.11.2019. Oppsummerende møte med 
gjennomgang av funn ble avholdt 28.11.2019. 
 
En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt 
og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som 
relevante for tilsynet: 
 
1 Samarbeidsavtale MNS 
2 Handlingsplan og budsjett 2019 - vedtatt 16.11.18 
3 Vertskommuneavtale Flatanger 
4 Vertskommuneavtale Osen 
5 Samarbeidsavtale for LINA - legevaktsordning i Namdalen 
6 Vertskommuneavtale Høylandet 
7 Vertskommuneavtale Vikna 
8 Vertskommuneavtale Nærøy 
9 Vertskommuneavtale Lierne 
10 Vertskommuneavtale Røyrvik 
11 Vertskommuneavtale Namsskogan 
12 Vertskommuneavtale Leka 
13 Vertskommuneavtale Bindal 
14 Leverandøravtale leie og drift av legevaktlokaler (2009) 
15 Tilleggsavtale for daglegevaktstelefon 
16 Reforhandlet avtale gjeldende fra 01.01.2020 
17 Reforhandlet leiekontrakt HNT 
18 Delegasjon fra administrasjonssjef til kommuneoverlegen 
19 Stillingsbeskrivelse kommuneoverlegen 
20 Stillingsbeskrivelse daglig leder legevakt 
21 LiNa - Budsjett 2019 
22 Vedtatt utgave av årsberetning 2018 MNS 
23 Årsrapport LINA 2018 
24 Årsrapport LINA 2017 
25 Konsekvensutredning MNS legevakt 
26 Høring - Konsekvensutredning legevakt og legevaktstelefon 
27 Samlede høringsuttalelser 
28 Legevaktsamarbeid i Namdalen. 
29 Legevaktsamarbeid i Namdalen - Utredning og anbefalinger 
30 Særutskrift Legevaktsamarbeid i Namdalen. 
31 Melding om vedtak - legevaktsamarbeid (LINA) 
32 Legevaktsamarbeidet i Namdalen 
33 Melding om vedtak - interkommunal legevakt og legevaktsamarbeid 
34 Legevaktsamarbeidet i Namdalen - vurdering av utredning og anbefalinger 
35 Melding om vedtak - interkommunal legevakt og legevaktsamarbeid 



36 Legevaktsamarbeid i Namdalen - utredninger og anbefalinger. Flatanger kommunes 
behandling av utredningens anbefalinger 
38 Retningslinjer samarbeidsutvalg for MNS legevakt/LINA 
39 Melding om politisk vedtak (Grong formannskap) - Legevaktsamarbeidet i Namdalen - 
framtidig struktur på legevaktarbeidet i Indre Namdal 
40 Melding om vedtak - PS 73/17 - Legevaktsamarbeidet i Namdalen 
41 Melding om vedtak - Legevaktsamarbeidet i Namdalen - Utredning og anbefalinger 2017 
42 Melding om vedtak - LINA - legevaktsamarbeidet i Namdalen 
43 Saksprotokoller 
44 Melding om politisk vedtak - Legevaktsamarbeidet i Namdalen - framtidig struktur på 
legevaktarbeidet i Indre Namdal 
45 Melding om politisk vedtak i Grong kommunestyre - LINA - Legevaktsamarbeidet i 
Namdalen - framtidig struktur på legevaktarbeidet i Indre Namdal 
46 Melding om vedtak - interkommunal legevakt og legevaktsamarbeid 
47 SU retningslinjer 
48 Prosedyreperm 
49 Tilsyn - vedtak om pålegg 
50 Mail og prosedyre rød respons 
51 Referat fra møte 04.04.19 
52 Referat fra møte om prosedyrer i LiNa ved rød respons i Indre og Ytre Namdal 
53 Oppfølging av møte om LiNa 26.04.19 
54 Oppfølging - Legevaktordningen i Namdalen 
55 Legevaktordningen i Namdalen -LiNa 
56 Statistikk rød respons 
57 Gjennomgang legevakt nye fastleger, vikarer og LIS-1 leger 
58 Rutiner og statistikk fra AMK 
59 Oversikt over fordeling vaktbelastning 
60 Mail fra Maria Michaela Lahner 
61 Vertskommuneavtaler om legevakt og legevaktstelefon 
62 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Overhalla kommune og Namsos kommune - 
Legevakt og legevakttelefon 
63 Underskrevet samarbeidsavtale - legevakt og legevaktstelefon - Osen Kommune - Namsos 
kommune 
64 Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Namsos kommune om legevakt og 
legevaktstelefon 
65 LINA-vedtak 
66 LINA-saksfremlegg 
67 Melding om vedtak - Samarbeidsavtaler legevakt 
68 Melding om vedtak - Fellesnemnda - LINA - Samarbeidsavtaler mellom Nye Namsos og 
Nærøysund kommune fra 01.01.2020 - Legevakt og legevaktstelefon 
69 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV BAKVAKT FOR INDRE 
NAMDAL - LEGEVAKT I NAMDALEN (LINA) 
70 MELDING OM POLITISK VEDTAK - LEGEVAKT - VURDERING AV BAKVAKT 
FOR INDRE NAMDAL - LEGEVAKT I NAMDALEN (LINA) 
71 SAMLET SAKSFREMSTILLING - LEGEVAKT - VURDERING AV BAKVAKT FOR 
INDRE NAMDAL - LEGEVAKT I NAMDALEN (LINA).pdf 
72 Melding om vedtak i Vikna kommunestyre 23.09.2019 - sak PS 45/19 - LINA - Legevakt 
i Namdalen - Vurdering av bakvaktordning for Ytre Namdal 
73 Ny underskrevet avtale med Namsskogan 
74 Ny underskrevet avtale med Nærøysund 
75 Ny underskrevet avtale med Røyrvik 



76 Ny underskrevet avtale med Lierne 
77 Oversikt over leger i LiNa 
78 Oversikt over sykepleiere tilknyttet AMK Nord-Trøndelag og Namsos legevaktsentral 
79 Avviksskjema 
80 Dokumentasjon under befaring 
 

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på 
oppsummerende møte under tilsynsbesøket. 

Navn Funksjon/stilling Intervju Oppsummerende møte 
Cathrine Forås Avdelingsleder, 

legevakttjenesten 
☐ ☒ 

Tore Flosand Virksomhetsleder, 
Namsos kommune 

☐ ☒ 

Tor Brenne Administrasjonssjef, 
Midtre Namdal 
samkommune 

☒ ☒ 

Karl Audun Fagerli Rådmann, Lierne 
kommune. Leder SU 
Legevakt Indre Namdal 

☒ ☒ 

Maria Michaela Lahner Lege, tillitsvalgt legevakt ☒ ☒ 
Sølvi Jekthammer Daglig leder, 

legevakt/LiNa 
☒ ☒ 

Gørhill S. Andreassen Kommunalsjef Helse og 
velferd, Nye Namsos 

☐ ☐ 

Anita Carlson Kommuneoverlege, 
Midtre Namdal 
Samkommune 

☒ ☒ 

Tord Resset Ambulansearbeider, 
Midtre Namdal 
Samkommune 

☒ ☐ 

Siri Hågensen Ambulansearbeider, 
Midtre Namdal 
Samkommune 

☒ ☐ 

Rønnaug Aareng Assisterende rådmann, 
Namsos kommune 

☐ ☒ 

Sabine Moshövel Lege, Ytre Namdal ☒ ☐ 
Clara Oprea Lege, Ytre Namdal ☒ ☐ 
Brita Gundersen Sykepleier, 

legevaktsentral 
☒ ☐ 

Marianne Moen Langås Sykepleier, 
legevaktsentral 

☒ ☐ 

Lena Krane Avdelingsleder legevakt 
Indre Namdal 

☒ ☐ 

Mariann Sævik Seksjonsleder, AMK ☒ ☐ 
Nina Devik Avdelingsleder Røyrvik, 

tilknyttet Helsehjelperne 
☒ ☐ 

Marit Pedersen Helse- og sosialsjef, 
Nærøy kommune 

☒ ☐ 

Helga Bogen Størseth Avdelingsleder legevakt 
Ytre Namdal 

☒ ☐ 



Navn Funksjon/stilling Intervju Oppsummerende møte 
Einar Ånonli Seksjonsleder, 

ambulanseområde 
Midtre Namdal 
Samkommune og Indre 
Namdal 

☒ ☐ 

Mads Okstad Seksjonsleder, 
ambulanseområde Ytre 
Namdal 

☒ ☐ 

Martin Width Kielland Lege, Indre Namdal ☒ ☐ 
Zaman Ur Rehman Gilani Lege, Indre Namdal ☒ ☐ 
Gerd Peter Niebelschütz Lege, Indre Namdal ☒ ☐ 
Fred Pedersen Ambulansearbeider, 

Indre Namdal, stasjon 
Grong 

☒ ☐ 

Jostein Aagård Ambulansearbeider, 
Indre Namdal, stasjon 
Grong 

☒ ☐ 

Hege Sørlie Rådmann, Vikna 
kommune – påtroppende 
rådmann Nærøysund 
kommune 

☒ ☐ 

Tone Eliassen Ambulansearbeider, Ytre 
Namdal 

☒ ☐ 

Kent A. Rønning Ambulansearbeider, Ytre 
Namdal 

☒ ☐ 

Haldor Holien Lege, Midtre Namdal 
Samkommune 

☒ ☐ 

Ingrid Elisabeth Lande Lege (LIS1), Midtre 
Namdal Samkommune 

☒ ☐ 

 
 
Disse deltok fra tilsynsmyndigheten: 

 Seniorrådgiver Mariann Markussen, Fylkesmannen i Trøndelag, revisjonsleder    
 Seniorrådgiver Håkon Lien, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor    
 Fagdirektør Marit Kverkild, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor    
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BESTILLING AV UNDERSøKELSE - SIKRING OG OPPFøLGING AV KOIUIMUNENS EGNE
SøPPELDEPONIER

Viviser til brev av 16.01.20 der kontrollutvalget iOverhalla kommune bestiller undersøkelse av sikring
og oppfølging av kommunens egne søppeldeponier.

Kontrollutvalget i Overhalla kommune fattet isak KU O3120 Íølgende vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller undersøkelse - sikring og oppfølging av kommunens egne

søppeldeponier
2. Kontrollutvalget gir innspill pà følgende spørsmâl/problemstillinger:

a. Har kommunen kañlagt andre forurensingslokaliteter de har ansvaret for og hva er
evt. giort for à sikre og følge de opp iht. lovens krav(f. eks. kloakkslam)

. b. Har kommunen oversikt over/kañlagt andre forurensingslokaliteter i kommunen og
hva som er gjort i den forbindelse.

3. Reyisorþes ä utarbeide prosjektplan til neste møte 17.03.20.

Vi bekrefter med dette at vi gjennomfører oppdraget innenfor rammen av bestillingen. Sunniva Tusvik
Sæter vil være oppdragsansvarlig for undersøkelsen, og kontaktperson i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen

Tor Arne Stubbe
Fagleder forvaltningsrevisjon

Direkte A 98608070 eller X tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no
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Deres ref .: 2019/1089 Vår ref.: 19/238
Saksbehandler: Mari Pleym II Kontor for
hjelpemidler og levekår

Vår dato: 17.02.2020

Svar på henvendelse knyttet til organisering av
rådgivningstjeneste etter sosialtjenesteloven § 17

Det vises til brev datert 28.10.19. Henvendelsen gjelder organisering av rådgivningstjeneste
etter sosialtjenesteloven § 17.

Dere skriver i brevet at fylkesmannen er kjent med at flere kommuner i dag har organise rt
den økonomiske rådgivningstjenesten utenfor NAV-kontoret. I forbindelse med
kommunesammenslå ing har dere fått inn spørsmål fra en kommune om en økonomisk
rådgiver/gjeldsrådgiver kan være ansatt ved kommunens boligkontor og ikke ved NAV-
kontoret.

Fylkesmannen i Trøndelag sin vurdering er at kommunen ikke kan organisere tjenesten
opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 slik at selve rådgivningen gis av
personer som ikke er ansatt i NAV-kontoret. Dere understøtter denne tolkningen med
ordlyden i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
[NAV-loven] § 13 og forarbeidene til loven Ot.prp. 47 (2005-2006) sammen hol d t med
forarbe idene til sosialtjenesteloven Ot. prp. 103 (2008-2009).

Arbeids -og velfe rdsdirektorate t vil vise til lov om arbeids- og velferdsforvaltningen $ 13

«Arbe ids -og velferdsetaten og kommunene skal ha felles lokale kontorer som dekker alle
kommuner.

Kontoret skal ivareta oppg aver for etaten og kommunens oppgaver etter lov 18. desembe r
2009 nr. 13 1 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Etaten og kommunen
kan avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i kontoret.

Kontoret skal så langt de t er mulig og rime lig utfonnes ut fra prinsippet om universell
utfomin g. »

NAV // A RBEI DS- OG V ELFERDS DIREKT ORAT ET // KONT OR FOR HJ ELPEMIDLER OG LEV EKÅ R

Pos tadres se : Postboks 5 St. Olavs plass // 0130 Oslo
E-post: arbe ids.og .velferdsdirektoratet@nav.no

www.nav.no  II



Hensikten med bestemmelsen i § 13 er å sikre at visse minimumskrav blir ivaretatt ved
organiseringen av den lokale arbeids- og velferdstjenesten.

Slik det fremkommer av bestemmelsens andre ledd skal kontoret «ivareta» kommunens
oppgaver etter sosialtjenesteloven. De obligatoriske tjenestene kan ikke organiseres utenfor
NAV. NAV-kontoret har vedtaksmyndigheten, og denne kan ikke delegeres til personer,
organer eller andre som er organisert utenfor NA V-kontoret.

Vi mener imidlertid at verken lovens ordlyd eller forarbeider tilsier at ikke andre enn ansatte i
NAV-kontoret kan utføre oppgaver etter loven. At tjenesten skal inngå i NAV-kontoret er ikke
til hindrer for at kontoret kjøper eller leier tjenesten av andre. NA V-kontoret har alltid ansvar
for agi informasjon, behandle søknader og fatte vedtak.

For akunn e yte en forsvarlig tjeneste, j f. sosialtjenesteloven § 4, må NAV- kontoret ha
kontroll på, og styre tjenesten. Det innebærer i denne sammenheng at NA V-kontoret skal
sørge for at den tjenesten som ytes av andre aktører, skal ha et forsvarlig innhold og
omfang. Der tjenester etter loven ytes av andre, forutsettes det at kommunen gjennom avtale
eller lignende har regulert hvordan dette skal gjøres.

Med hilsen

Torm od Moland
kontorsjef
Kontor for hjelpemidler og levekår

Mari Pleym
seniorrådgiver
Kontor for hjelpemidler og levekår

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har de rfor ingen signatur

Kopi t il
Fylkesmannen Agder
Fylkesmannen Innlandet
Fylkesmannen Møre og Romsdal
Fylkesmannen Nordland
Fylkesmannen Oslo og Viken
Fylkesmannen Rogaland
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestland
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Saksbehandler Einar Sandlund 
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Forslag til vedtak 
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