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Referatsaker 26.10.2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 26.10.2020 36/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/57 - 6 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Innherred Renovasjon - protokoll 23062020 
Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021 
Til FKTs medlemmer 
Regner på kostnadene ved utenforskap 
Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten 
Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig 
Fire av ti kommuner klarte ikke å holde åpne møter da pandemien slo til 
Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte 
Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget 
Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøtet 
Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret 
Avisoppslag uke 42 Innherred og Trønder-Avisa 
 
Saksopplysninger 
Følgende saker vil bli presentert i møtet: 

1. Innherred Renovasjon - protokoll 23062020  
2. Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021  
3. Til FKTs medlemmer  
4. Regner på kostnadene ved utenforskap  
5. Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten  
6. Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig  
7. Fire av ti kommuner klarte ikke å holde åpne møter da pandemien slo til  
8. Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte  
9. Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget  
10. Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøtet  
11. Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret  
12. Avisoppslag uke 42 i Innherred og Trønder-Avisa. Gjelder hjemmetjeneste 

 
 
 













Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021 
Kommunalnytt 8/2020, Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
 
Dei nye reglane om internkontroll for kommunane skal gjelde frå 1. januar 2021. Det vart 
fastsett i statsråd 25. september. Det nye regelverket i kommunelova skal erstatte 
internkontrollreglane i ei rekke sektorlover. 
 
Storparten av den nye kommunelova vart sett i verk hausten 2019, medan 
økonomiføresegnene og enkelte andre kapittel vart sett i verk 1. januar 2020. 
 
Reglane om internkontroll i den nye kommunelova er enno ikke sett i verk. Disse reglane 
skulle tre i kraft samtidig som oppheving eller endring av internkontrollføresegner i 
sektorlovene trer i kraft. 
 
Stortinget vedtok å oppheve eller endre internkontrollføresegnene i sosialtenestelova, 
barnevernlova, krisesenterlova, folkehelselova, introduksjonslova og opplæringslova i juni. 
 
Dei vedtatte endringene om internkontroll både i kommunelova og i sektorlovene trer altså i 
kraft frå 1. januar 2021. Frå da er det kommunelova kapittel 25 som regulerer krav om 
internkontroll med kommuneplikter. 
 
Unntaket frå den samla reguleringa er forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og 
omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som framleis skal gjelde. 

https://dep.us20.list-manage.com/track/click?u=433933c08a4eaadb90369a30c&id=2f4b36250b&e=692c30e95c
https://dep.us20.list-manage.com/track/click?u=433933c08a4eaadb90369a30c&id=81f63e93c6&e=692c30e95c


Til FKTs medlemmer 
 
Nytt  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 

• Adgang til å ha alle lukkede møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på 
grunnlag av taushetsplikt 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt skriftlige og muntlige 
henvendelser om eventuell forlengelse av den midlertidige fjernmøteforskriften, som 
opphørte 1. august 2020. Flere av henvendelsene gjelder særlig adgangen til å ha alle lukkede 
møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på grunnlag av taushetsplikt. I «Lov 
om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper», foreslår 
departementet at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal 
lukkes. Departementet foreslår også at organer i interkommunale selskap skal kunne holde 
fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene. FKT har avgitt 
høringsuttalelse. Du kan lese høringsuttalensene her 
 
Det kan være verdt å lese høringsuttalelsen fra kontrollutvalget i Bergen. Den inneholder 
blant annet en beskrivelse av  gode tiltak og rutiner for lukking av fjernmøter. 
 

• Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for enkelte representanter  
Asker kommune har bedt om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og 
fjernmøte for enkelte representanter. Når enkelte representanter kan delta digitalt, mens 
resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale, er det ikke et alminnelig 
(fysisk) møte i kommunelovens forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Her kan du 
lese hele svaret fra departementet. 

 

• Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for revisor og sekretær 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal stilte spørsmål til Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
om et møte må defineres som fjernmøte dersom revisor deltar via digitale verktøy. Svaret fra 
fylkesmannen er at det da ikke er å betrakte som et fjernmøte.  FKT og NKRF har i fellesskap 
sendt en henvendelse til departementet om hvordan dette stiller seg hvis kontrollutvalget 
møter samlet i et fysisk møte, men sekretariatet deltar digitalt. Hvilken status etter 
kommuneloven vil et slikt møte få – fysisk møte eller fjernmøte? Vi har ikke mottatt svar 
ennå. 

 
Tidligere lovtolkninger fra departementet  finner du på medlemssidene «Spørsmål og svar» (krever 
pålogging),  eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018 
 
 
Kurs og konferanser 
Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen 
KU-lederskolen er fullbooket og flere står på venteliste. Styret gjør løpende vurderinger av 
smittesituasjonen. Det er ennå 5 uker til, og ting kan endre seg både til det bedre og til det 
verre.  Alle som har meldt seg på vil få nærmere informasjon om arrangementet og smitteverntiltak. 
Du kan lese mer om hotellets smitteverntiltak her. 
 
Noter dere dato og sted  for  samlinger og konferanser våren 2021: 

• Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm 
 

• Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--lov-om-midlertidige-unntak-fra-kommuneloven-og-lov-om-interkommunale-selskaper/id2740397/?expand=horingssvar
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11-7-fjernmote/id2741222/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11-7-fjernmote/id2741222/
https://www.fkt.no/nyheter/kontrollutvalg-nyheter/revisor-kan-delta-digitalt-pa-kontrollutvalgets-moter-uten-at-motet-dermed-ma-defineres-som-fjernmote/
https://www.fkt.no/nyheter/kontrollutvalg-nyheter/revisor-kan-delta-digitalt-pa-kontrollutvalgets-moter-uten-at-motet-dermed-ma-defineres-som-fjernmote/
https://www.fkt.no/medlemssider/sporsmal-og-svar/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/tolkningsuttalelser/kommunalrett/tolkningsuttalelser-om-kommuneloven-2018/id2672705/
https://www.fkt.no/konferanser/kontrollutvalgsskolen-2020/
https://www.nordicchoicehotels.no/safe-stay/
https://www.fkt.no/konferanser/sekretariatskonferansen-2021/
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/


 
Veiledere 

• Håndbok for Internkontroll i sekretariatene 
Vi takker for innsendte høringssvar fra sekretariatene. Arbeidsgruppen vil legge fram et nytt 
utkast til styremøtet 27. oktober.  Da vil styret også ta stilling til tilbakemeldingene om 
behovet for en mal for risikovurderinger. 
 

• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
Arbeidsgruppen som arbeider med denne veilederen har mandat til å utarbeide en mal for 
innhold og format på kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen. 
Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren 2021. Det 
betyr at arbeidsgruppen tar sikte på være ferdig med malen/veilederen innen utgangen av 
2020. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden senere i høst. Det 
kommer nærmere informasjon om det. 

 
 
Annet faglig påfyll  
Etikkonferansen avholdes i år digitalt den 22. september kl. 10.00 - 13.00 i regi av Kommunal og 
Moderniseringsdepartementet og TI-Norge 
 
Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI-Norge) 24 eksempler for refleksjon om 
etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner 
 
 
Styret 
Styret hadde møte i Oslo 24. august. Tre av styremedlemmene deltok digitalt.  Styret tok opp det 
forrige styrets styreevaluering og hadde en god diskusjon på forventningsavklaringer. Strategiplanen 
var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet er lagt ut på medlemssiden (krever 
pålogging).  Styret har sitt neste styremøte på Gardermoen 27 oktober. Da fortsetter styret med 
strategiarbeidet. 
 
 
Nye medlemmer 
Vi har fått to nye medlemmer i august og september: Velkommen til Hammerfest og Nordre Follo. Vi 
satser på å fortsette rekrutteringen utover høsten.  
 
Bruk hjemmesiden vår!  www.fkt.no    Følg oss også på  twitter og facebook    De av dere som ønsker 
tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få tildelt passord. Dette gjelder alle 
utvalgsmedlemmer. Send oss gjerne en e-post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer 
på. 
 
 
 
 

FKT ønsker alle en koranfri høst! 

 

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49107?bookingRef=0
https://www.fkt.no/nyheter/dilemmasamling-for-kommuner-og-fylkeskommuner/
https://www.fkt.no/medlemssider/
http://www.fkt.no/
https://twitter.com/FKT_no
https://www.facebook.com/FKT.no/
mailto:fkt@fkt.no


 

 

 

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 

 

 



Regner på kostnadene ved utenforskap 
Kommunal Rapport 30.06.2020 
 
Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenfor-regnskapet 
prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i forebygging. 
 
Utenfor-regnskapet er en modell utviklet av KS, kommuner, fylkeskommuner og 
konsulentselskapet Rambøl. Det er brukt to år på å utvikle metoden, og den ble lansert i fjor. 
Den viser koblinger og beregninger som ikke har vært gjort før, men som har vært etterspurt 
og gir tall på det som «alle» vet; at forebygging lønner seg. 
 
Modellen er ikke et regnskap for å finne ut hvor mye utsatte grupper koster samfunnet, men 
et verktøy for å finne ut hvor man skal investere ekstra for å få barn og unge ut i skole og 
arbeid. 
 
Bakgrunnen er dystre tall og fakta. Stadig flere havner i utenforskap. Nesten 20 prosent av 
befolkningen mellom 18 og 59 år er utenfor arbeid, og de går heller ikke på skole. 
 
Tenkningen rundt regnskapet kommer fra forsikringsbransjen, og ideen er at det skal 
investeres før skade skjer. I Sverige og særlig i Danmark er slike modeller mye brukt. Det 
finnes flere varianter. 
 
Stor interesse 
Verktøyet er gratis og kan brukes av hvem som helst. Derfor er det også vanskelig å telle 
hvor mange som bruker det, men det er i hvert fall 20 kommuner som er i gang. I tillegg 
brukes modellen av organisasjoner som Røde Kors eller Redd Barna som faktagrunnlag til 
søknader. 
 
Interessen fra kommunene er stor. I koronatiden har det vært fulle oppstartswebinarer, og 
flere går av stabelen til høsten. 
– Jeg tror aldri jeg har holdt så mange foredrag om noe som dette, sier Une Tangen i KS' 
avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering. 
 
Utsatte barn og unge 
Dataene som brukes i regnskapet, kommer fra SSB, Norsk pasientregister og andre 
offentlige kilder. Målgruppene kommunene har utpekt er utsatte barn og unge, og disse er 
prioritert: 
• Barn i lavinntektsfamilier hvor barnet er norskfødt med innvandrerforeldre. 
• Barn i lavinntektsfamilier hvor en eller begge foreldre mottar uføretrygd eller økonomisk 

sosialhjelp. 
• Unge som står i fare for ikke å fullføre videregående skole på normert tid. 
• Barn med hjelpetiltak i barnevernet. 
• Barn som har foreldre med diagnose innen rus eller psykiatri. 
• Barn diagnostisert med depresjon eller angst. 
• Barn diagnostisert med atferdsvansker. 
 
Utgangspunkt for dialog 
I Utenfor-regnskapet kobles forbruk av offentlige velferdstjenester med offentlige kostnader 
og inntekter. Kostnader, inntekter og forbruk ses i et livsløp. Modellen beregner hvordan 
kostnadene og inntektene fordeler seg på ulike offentlige budsjetter, på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer. 
 

https://www.ks.no/utenforregnskapet


– Denne modellen kan gjøre det enklere for kommunesektoren å investere ekstra i utsatte 
barn og unge. Hvis vi lykkes med tiltakene, er det bra for menneskene det gjelder og for 
samfunnet, sier Tangen. 
 
Nå investerer allerede kommunene mye i forebygging, men hver sektor har sine tiltak, og 
koordinering er ofte et problem. Utenfor-regnskapet kan også brukes som en motivasjon til å 
samle ressursene mot de individene som trenger det. 
 
– Det er ikke et verktøy som gir en fasit, men det kan være utgangspunkt for dialog og 
politikkutforming, sier Tangen. 
 
Arbeid med forebygging er langsiktig arbeid. Investeringer gjort i barnehagen høstes kanskje 
flere tiår senere. 
 
– Det er ett av problemene med forebygging, at gevinstene tas ikke ut der de investeres. Og 
stort sett er det kommunene som investerer, og staten som tar gevinsten, påpeker Tangen. 
 
Nyttig verktøy i Søndre Land 
Rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land har vært med å utvikle verktøyet, og er nå med i 
et nettverk. Han tenker at han etterhvert skal bruke det i budsjettprosessen. 
 
– Det er et nyttig verktøy fordi det legitimerer de investeringene vi gjør som ikke gir 
avkastning på kort sikt, sier Skogsbakken. 
 
Han mener regnskapet synliggjør det paradokset at kommunene bruker mye penger på 
forebygging, mens staten stikker av med gevinsten. God forbygging kan hindre alt fra 
uføretrygd til kriminalitet. 
 
– Hvorfor er det så viktig å synliggjøre det? 
 
– Det handler jo om ressursfordeling i offentlig sektor. Og så bør jo Nav være interessert i å 
bidra med forebygging i kommunesektoren, når de ser at de tjener på det, mener 
Skogbakken. 
 



Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten 
Kommunal Rapport 15.06.2020 
 
Når blir en eiendomsmekler inhabil? 
 
SPØRSMÅL: En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i 
planutvalg og kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Han og hans firma 
vil ha interesse av at det godkjennes etablering av flest mulig eiendommer og flest mulig 
bygninger. Jo flere salgbare objekt, jo større marked for eiendomsmekleren. Vervet vil, hvis 
søkerne ved hjelp av denne politikeren får godkjent sine søknader, kunne skaffe 
eiendomsmekleren flere kunder. Før fradeling og bygging, vil både tiltakshaver og mekler ha 
interesse av å få mest mulig klarhet i om prosjektet vil kunne godkjennes. Politikeren vil 
åpenbart måtte be om å få sin habilitet vurdert i saker der han har en har en rolle som 
mekler, men også utenom disse tilfellene, må det være grunn til å stille spørsmål ved om han 
er habil. 
 
I konsesjonssaker vil en politiker som arbeider som eiendomsmekler ha økonomisk interesse 
av at det ikke utøves priskontroll etter konsesjonsloven § 9 a og at det heller ikke nektes 
konsesjon etter andre forhold i konsesjonsloven § 9. Vil da vedkommende kunne være habil? 
 
Det hadde vært interessant med noen vurderinger av dette spørsmålet. 
 
SVAR: Avgjørende for habiliteten er etter forvaltningsloven § 6 andre avsnitt om 
meklervirksomheten skal anses som «særegne forhold … som er egnet til å svekke tilliten til 
hans upartiskhet». Dette må vurderes fra sak til sak, og her skal det «legges vekt på om 
«avgjørelsen kan innebære særlig fordel tap eller ulempe for ham selv eller noen som han 
har nær personlig tilknytning til». 
 
For en mekler som driver virksomhet i en kommune, vil en rekke ulike typer kommunale 
vedtak, f.eks. i saker om reguleringsplaner, tillatelser til fradeling og bygging, tilførselsveier, 
skole og barnehage, kunne ha stor betydning for etterspørsel etter hennes tjenester i 
området og dermed for inntektene fra virksomheten. Men som alminnelig regel vil slike 
forhold ikke gjøre henne inhabil. Så lenge det er tale om vedtak som angår et større antall 
eiendommer, og ikke bare én bestemt eiendom eller ett bestemt byggeprosjekt som 
meglerfirmaet er engasjert i, vil muligheten for gevinst ved slike kommunale vedtak ikke 
anses som «særegne forhold» eller «særlig fordel» for henne etter denne bestemmelsen. 
Men hvis det er tydelig at vedtaket vil kunne få ikke uvesentlig økonomisk betydning for 
virksomheten, bør hun uansett be om å få sin habilitet vurdert før den politiske 
saksbehandlingen begynner, også der det i og for seg synes rimelig opplagt at dette ikke er 
nok til å gjøre henne inhabil. Og om ikke gjør det, bør kommunedirektøren sørge for at det 
blir gjort. 
 
På samme måte vil en mekler som er involvert i overdragelse av en eiendom, være inhabil 
når det tas stilling søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom som skal avgjøres av 
kommunen (se konsesjonsloven § 9), om til det skal legges vekt på – og dermed gis føringer 
for – prisen på eiendommen ved konsesjonsvurderingen. Hun vil derimot ikke være inhabil i 
mer generell debatt om hvordan kommunen bør vurdere slike spørsmål, eller ved 
avgjørelsen av disse ved overdragelser som hun ikke selv har noe direkte interesse i. Den 
interesse hun måtte ha i kommunens generelle linje i slike spørsmål, er ikke direkte og 
konkret nok til at vi kan si at det er tale om «særegne forhold» etter § 6. 
 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A76
https://lovdata.no/lov/2003-11-28-98/%C2%A79


Bør klage avslaget inn til fylkesmannen 
Kommunal Rapport 28.09.2020 

Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig? 
 
SPØRSMÅL: Kan ein kommune nytta offetlegheitslova 15 (2) for unnta ein eller fleire 
eksternt tinga rapportar i sin heilskap for offentlegheita? Med på kjøpet er det at det er 
rådmannen som har tinga rapportane og lagt dei fram for kommunestyret. Bruken av 
paragraf 15 (2) er tilrådd av eksternt advokatbyrå. 
 
SVAR: Offentleglova § 15 andre avsnitt er en regel om rett til å unnta fra innsyn «delar av eit 
dokument», og gir ikke adgang til å unnta dokumentet i sin helhet fra innsyn. 
 
Det som kan unntas er da bare de delene som «inneheld råd om og vurderingar av korleis eit 
organ bør stille seg i ei sak». Dette er altså anbefalinger om hva som bør gjøres. 
Fremstillingen av de faktiske forhold og faglige vurderinger av sannsynlige eller mulige 
konsekvenser av ulike handlingsvalg, går derimot ikke inn under dette unntaket, heller ikke 
der de er basert på skjønnsmessige eller usikre vurderinger. 
 
Og også for de deler av dokumentet som i utgangspunktet kan unntas, gjelder at man bare 
kan nekte innsyn «når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege 
sine interesser i saka». Dette går da på helt generelle og objektive hensyn, typisk ved 
gjennomføringen av tiltak som forutsetter forhandlinger eller avtaler med private. Det at en 
sak er kontroversiell og at det er ønskelig å holde tilbake informasjon som kan brukes av 
motstandere av det man ønsker å vedta, eller som kan skape mye uro i lokalmiljøet og 
media, er ikke et slikt saklig hensyn. Jeg vil anbefale at avslaget på krav om innsyn i disse 
rapportene blir påklagd til fylkesmannen, slik at man kan der kan vurdere om lovens vilkår for 
unntak fra innsyn er oppfylt. 
 

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A715


Fire av ti kommuner klarte ikke å holde åpne møter 
da pandemien slo til 
Kommunal Rapport 24.09.2020 
 
Kommune-Norge slet med å holde møter åpne for allmennheten da koronaen gjorde det 
umulig å avvikle fysiske møter. 
 
Kommunal Rapport har i samarbeid med Pressens offentlighetsutvalg undersøkt hva som 
skjedde med møteoffentligheten i folkevalgte organer da strenge smitteverntiltak i mars 
gjorde det umulig å holde fysiske møter. 
 
Svarene fra 249 av 356 kommuner viser at i fire av ti kommuner hadde ikke innbyggerne 
etter 12. mars mulighet til å overvære alle møter i politiske organer, også møter som ble 
gjennomført som fjernmøter eller videomøter. 249 av 356 formannskapssekretærer svarte på 
vegne av kommunene. 
 
Kom på plass 
I noen kommuner hadde allmennheten digital tilgang til noen møter i folkevalgte organer, 
som kommunestyremøter og/eller formannskapsmøter. Mange kommuner fikk også digital 
tilgang på plass etter hvert. Men i undersøkelsen ble det spurt om alle møter i politiske 
organer var tilgjengelig for publikum. 
 
– Vi gjorde forsøk på holde møtene i kommunestyret åpne, men vi hadde ikke den 
nødvendige teknologien. Vi måtte velge mellom å gjennomføre møter uten at publikum 
hadde tilgang, eller om vi skulle utsette alle politiske møter, sier ordfører Borgny Grande i 
Grong. 
 
Hadde unntak 
En kriseforskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) åpnet for at 
folkevalgte organer kunne gjennomføre fjernmøter selv om kommunen eller fylkeskommunen 
ikke hadde tekniske løsninger for å sikre allmennheten tilgang. 
 
Forskriften står i kontrast til ordlyden i paragraf 100 i Grunnloven om at alle har rett til å følge 
forhandlingene i folkevalgte organ, men retten kan begrenses i situasjoner der tungtveiende 
grunner tilsier det. 
 
Departementet presiserte i forbindelse med forskriften at møteoffentligheten og 
allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnleggende for lokaldemokratiet. 
Departementet anmodet derfor kommunene om å bruke hjemmelen til å ha fjernmøter uten 
innsyn fra allmennheten med varsomhet. 
 
Som fryktet 
– Resultatet er litt som vi fryktet: At mange kommuner ikke ville klare å overholde 
prinsippene om møteoffentlighet, til tross for at dette etter hvert har blitt ganske enkelt å få til, 
skriver generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i en e-post til Kommunal 
Rapport. 
 
KS-leder Bjørn Arild Gram mener at kommunene rundt omkring i landet har snudd seg rundt 
og gjort det de har kunnet for å holde politiske møter åpne for publikum. 
 
Bedre møteoffentlighet 
Hvaler var en av kommunene som klarte å snu seg rundt umiddelbart. 
 



– Å ta i bruk ny teknologi har åpnet nye dører, og jeg mener at møteoffentligheten i Hvaler 
aldri har vært bedre enn den er nå, sier ordfører Mona Vauger (Ap) i Hvaler. 
 
I Hvaler har det vært praksis fra 2007, men møtene i de politiske hovedutvalgene, som har 
hatt beslutningsmyndighet, har innbyggerne bare kunnet følge på rådhuset. 
 
Under koronapandemien valgte Hvaler å åpne for at innbyggerne kunne følge alle politiske 
møter på nettet. 
 
– Det er en klar terskel å måtte møte opp på rådhuset for å følge de politiske prosessene. Nå 
kan samtlige innbyggere få de politiske møtene rett inn i stua, og vi håper dette bidrar til å 
øke det politiske engasjementet, sier Vauger. 
 



Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte 

Kommuneloven § 11-7: Fjernmøte 
Tolkningsuttalelse | Dato: 11.09.2020 

Mottager: Asker kommune 
Vår referanse: 20/4421-2 

Om det er adgang til kombinasjon av alminnelig (fysisk) møte og fjernmøte. 

Brevdato: 1. september 2020 

Svar på henvendelse om rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og 

fjernmøte for enkelte representanter 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse 27. august 2020, hvor 

dere ber om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og fjernmøte for enkelte 

representanter. 

Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller 

fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. Departementet deler 

således Asker kommunes syn på dette spørsmålet. 

Asker kommune viser til KS' nettsider, hvor departementets syn på saken er gjengitt. 

Departementet ser at vårt syn er noe upresist gjengitt, når det heter at de [KMD] skriver at 

enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk 

møte. 

Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan delta digitalt, 

mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale. Når kommunen 

velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens 

forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Dette kommer til uttrykk på KS' nettsider, hvor 

det står Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt. 

Asker kommune tar videre opp forholdet mellom fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 og 

møteplikten etter § 8-1. Departementet vil først peke på at det er kommunestyret selv som 

etter § 11-7 første ledd beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret) skal ha 

adgang til å holde møter som fjernmøte. Bestemmelsen stiller ingen vilkår som må være 

oppfylt for å kunne treffe en slik beslutning. Kommunestyret står derfor nokså fritt til å åpne 

opp for fjernmøter. Kommunestyret har imidlertid ingen plikt til å åpne opp for fjernmøter, selv 



om det kan være mange hensyn som taler for å avholde ett eller flere møter som fjernmøte. 

Slike hensyn kan for eksempel være lang reisevei eller andre årsaker som gjør at man ikke 

kan reise til møtelokalet. Dette er imidlertid bare momenter som kommunestyret kan ta i 

betraktning når det vurderer adgangen til fjernmøte eller når et folkevalgt organ vurderer om 

det aktuelle møtet skal være fjernmøte. Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte 

og det er innkalt til et alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man 

må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det 

foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige (fysiske) 

møtet. Det altså i de tilfellene ikke adgang for faste enkeltrepresentanter til å delta digitalt i 

kommunestyrets alminnelige (fysiske) møte. 

Med hilsen 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 
 



Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske 
møter i kontrollutvalget? 
 
Tolkningsuttalelse | Dato: 02.10.2020 
Mottager: Forum for Kontroll og Tilsyn, Norges Kommunerevisorforbund 
Vår referanse: 20/4696-2 
 
Svar på spørsmål om sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget 
Vi viser til brev 10. september 2020. Dere viser til en situasjon hvor kontrollutvalget møter 
samlet i et fysisk møte, mens sekretariatet deltar digitalt og spør om et slikt møte har status 
som et fysisk møte eller fjernmøte? 
 
Som dere skriver, vil et møte i et folkevalgt organ enten måtte holdes som et alminnelig 
(fysisk) møte eller som et fjernmøte. Vi viser til departementets uttalelse om dette i sak 
20/4421. Etter kommuneloven § 8-1 har medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ plikt til 
å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Det betyr at medlemmene av 
kontrollutvalget plikter å være til stede fysisk hvis det ikke skal være fjernmøte, men 
spørsmålet i denne saken er om den samme plikten gjelder for sekretariatet. 
 
Kommuneloven § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 7 regulerer sekretariatets 
oppgaver. Det følger av disse bestemmelsene at sekretariatet skal forberede sakene for 
kontrollutvalget og påse at sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet. 
Sekretariatet skal også påse at utvalgets vedtak blir iverksatt. Det er hverken i loven eller 
forskriften tatt inn en eksplisitt plikt for sekretariatet til å delta i kontrollutvalgets møter. De 
hensyn som taler for at alle medlemmer av et folkevalgt organ fysisk må delta i et alminnelig 
møte, er ikke særlig fremtredende når det gjelder sekretariatet. 
 
Departementet mener videre at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved 
at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir 
utført, ikke til hinder for slik deltakelse. 
 
Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte 
selv om sekretariatet deltar digitalt. 
 
 
Med hilsen 
Ragnhild Spigseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
Erland Aamodt 
utredningsleder 
 
Kommunalavdelingen 
E-post: postmottak@kmd.dep.no 
Telefon: 22 24 72 01 
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo 
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo 
 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/avdelinger/kommunalavdelingen/id1497/
mailto:postmottak@kmd.dep.no


Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av 
kommunestyremøtet? 
Bernt svarer, Kommunal Rapoort 21.09.2020. 
 
Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er 
neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. 
 
SPØRSMÅL: Kommunestyret fattet følgende vedtak: «I politiske og administrative møter 
skal det før møtet starter avklares om møtene skal tas opp/kringkastes. Dersom noen tar opp 
fra møter i kommunal regi uten at dette er kjent og avtalt med deltakerne i forkant av møtet, 
skal politianmeldelse vurderes». Er dette et lovlig forbud? Kan folkevalgte eller andre straffes 
for å opptrådt i strid med det? 
 
SVAR: I kommuneloven § 11–6 er det fastsatt at hvis noen ber om det og det ikke virker 
forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal det gis tillatelse til å gjøre opptak av eller 
overføre lyd eller bilde fra åpne møter. I det ligger at den som ønsker å gjøre dette, skal 
gjøre oppmerksom på at det vil bli gjort, men det kan så vidt jeg kan se ikke være straffbart å 
gjøre det uten å ha varslet om det. Det som skjer er jo bare en dokumentering og formidling 
av det som allmennheten etter kommuneloven har rett til å ta del i. 
 
For lukkede møter i folkevalgte organer og møter i administrasjonen er regelen den motsatte. 
Her er det en klar forutsetning av møtet skal kunne gjennomføres uten at andre enn de som 
deltar får innsikt i det som foregår der. 
 
Hvis en utenforstående – herunder en journalist, overfører eller tar opptak av det som foregår 
i et lukket møte, vil det være straffbart etter straffeloven § 205 bokstav a, om straff for den 
som «uberettiget … ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig 
opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i 
lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til». 
Men denne bestemmelsen gjelder altså ikke den som selv er deltaker i møtet. 
Det kan være sterkt kritikkverdig å overføre eller ta opptak fra slike møter også for en som 
deltar i møtet, men politianmeldelse vil bare være aktuelt hvis det i det som formidles, er 
opplysninger som er det er lovbestemt taushetsplikt om, i praksis om noens personlige 
forhold eller forretningshemmeligheter. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-6
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7205


Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret? 
Bernt svarer, Kommunal Rapport 12.10.2020. 
 
Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret. 
 
SPØRSMÅL: Kommunestyret har tilsatt en folkevalgt som er varamedlem til kommunestyret, 
som formannskapssekretær. Er det adgang til det? Og i så fall; kan hun møte i 
kommunestyret etter innkalling som varamedlem? 
 
SVAR: Det er ikke noe forbud mot at en folkevalgt blir tilsatt i kommunen i valgperioden, men 
i kommuneloven § 7–3 første avsnitt er listet opp en rekke tilsettingsforhold som medfører at 
den det gjelder er «utelukket fra valg» til de folkevalgte organene som er nevnt der. En 
tilsvarende bestemmelse for kommunestyret har vi i valgloven § 3–3 nr. 3. Den som taper 
valgbarhet etter å ha blitt valgt til et folkevalgt organ, herunder kommunestyret (se § 5–
1 andre avsnitt, bokstav a), trer straks ut av organet, se § 7–9 første avsnitt. Det betyr også 
at den som er valgt inn som varamedlem, skal strykes fra listen over slike og kan ikke 
innkalles ved forfall av valgt medlem. 
 
«Formannskapssekretær» er ikke nevnt blant de stillingene som denne regelen gjelder for. 
Men kommunelovens § 7–3 første avsnitt, bokstav d, utelukkes «sekretærer for 
kommunestyret eller fylkestinget», og den samme formulering brukes i valgloven § 3–3 nr. 3 
bokstav b. Det er ellers ingen særskilt omtale i loven av «sekretær for kommunestyret» i 
noen av lovene, og «formannskapssekretær» nevnes ikke. I praksis brukes imidlertid begge 
betegnelsene om samme type stilling, som leder for et sekretariat tilknyttet ordfører, med 
ansvar for den administrative og praktiske gjennomføringen av møter i kommunestyre og 
formannskap, herunder at disse skjer i overensstemmelse med bestemmelsene i 
kommuneloven om dette. Stilling som «formannskapssekretær» er med andre ord samme 
type stilling som «kommunestyresekretær». Jeg mener derfor at vi må lese disse 
utelukkelsesreglene for «kommunestyresekretær» slik at de også gjelder den som har en 
tilsvarende stilling med tittel er «formannskapssekretær», med den konsekvens at den som 
tilsettes i slik stilling umiddelbart trer ut av kommunestyret og andre folkevalgte verv, 
eventuelt strykes fra listen over varamedlemmer i disse organene. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-3
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/%C2%A73-3
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-9
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-3
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/%C2%A73-3


Innherred.no 
Overskrifter uke 42 

 

• Over 700 avvik: – Det burde vært flere, sier tillitsvalgte. 
(sist oppdatert 16/10) 

• Hjemmetjenesten holdt på å rakne i mars, fikk 69 
timers arbeidsuke. (16/10, sist oppdatert 19/10) 

• Opplever at ansatte i hjemmetjenesten er positive (sist 
oppdatert 14/10) 

• Ble syk av jobben i hjemmetjenesten (sist oppdatert 
14/10) 

• Det blir sagt fra rådmannskontoret at vi har så dårlige 
holdninger (sist oppdatert 14/10)  

• Ansatte kjenner på at de ikke får gjort en god nok 
jobb: – Viktig at det skrives avvik (sist oppdatert 14/10) 

• Over 700 rapporterte hendelser på ett år i Levanger og 
Verdal 
«Fant pasient sovende på WC. Bruker var på vei ned 
trappa med rullator.» (sist oppdatert 13/10) 
 

Trønder-Avis 
Overskrifter uke 42 

 
• Slår alarm om bemanningen i omsorgstjenestene (sist 

oppdatert 13/10) 
 

 

 

 

 



Over 700 avvik: – Det 
burde vært flere, sier 
tillitsvalgte. 

 
Veronica Andreassen, Veronica Leithe og Tove Strømberg.  

NYHETER 

PUBLISERT:16 OKTOBER 2020 17:00SIST OPPDATERT:16 OKTOBER 2020 17:00 

• JørgenHaug 
• 91644651 

• jorgen.haug@innherred.no 

Tidligere denne uka skrev Innherred om avviksmeldingene for helse- og 
omsorgstjenestene i Levanger og Verdal i 2019. Tallene viste at det i begge kommunene 
til sammen var over 700 avvik registrert med alvorlighetsgrad høy. 
 

 
Fant pasient sovende på WC. Bruker var på vei ned trappa med 
rullator.  
 
 

Innherred har vært i kontakt med tillitsvalgte i begge kommunene. Verken Veronica 
Andreassen (plasstillitsvalgt for Fagforbundet i hjemmetjenester Verdal Sentrum), 
Veronica Leithe (plasstillitsvalgt i hjemmetjenesten sør i Levanger) eller Tove 
Strømberg (plasstillitsvalgt Staup helsehus) er overrasket over antallet. 

- Jeg trodde det skulle være flere. Vi har blitt mer bevisst på å skrive avvik og er etter 
hvert blitt ganske flink til det, men vi er ikke i mål, sier Strømberg. 

 
Tove Strømberg, plasstillitsvalgt Staup helsehus.  

mailto:jorgen.haug@innherred.no
mailto:jorgen.haug@innherred.no
https://www.innherred.no/nyheter/2020/10/12/%C2%ABFant-pasient-sovende-p%C3%A5-WC.-Bruker-var-p%C3%A5-vei-ned-trappa-med-rullator.%C2%BB-22790235.ece
https://www.innherred.no/nyheter/2020/10/12/%C2%ABFant-pasient-sovende-p%C3%A5-WC.-Bruker-var-p%C3%A5-vei-ned-trappa-med-rullator.%C2%BB-22790235.ece
https://www.innherred.no/nyheter/2020/10/12/%C2%ABFant-pasient-sovende-p%C3%A5-WC.-Bruker-var-p%C3%A5-vei-ned-trappa-med-rullator.%C2%BB-22790235.ece


- Nei. Jeg er ikke overrasket. Det burde egentlig vært flere når man tenker på hvor 
mange pasienter og brukere som er i kommunen. Bare her hos oss har vi 300 brukere 
med alarmer som potensielt kan gå samtidig, sier Leithe. Hun får støtte av Andreassen. 

- Jeg kan bare snakke for min virksomhet, men jeg trodde det skulle være flere avvik. Det 
er veldig mye vi skal skrive avvik på, understreker Andreassen. 

 
GODTÅVÅTTÅ OM AVVIKSMELDINGER 

 
 
GODTÅVÅTTÅ OM AVVIKSSAKEN 

 
 

Underrapportering 
NTNU-forskerne Sigrid Nakrem og Janne Myhre har forsket på nettopp dette emnet. 
Deres forskning viser at man kan anta at underrapportering forekommer. Det sier også 
de tre tillitsvalgte, som fremhever mangel på tid som en viktig faktor for at ansatte ikke 
skriver avvik. De sier at avviksskriving tar tid, og at det noen ganger er tid du ikke har 
fordi du har andre arbeidsoppgaver eller fordi du allerede er på overtid. 

I Levanger kommune har de pratet mye om betydningen av å skrive avvik. Det har også 
effektivisert systemet slik at alle nå kan skrive avvik på sitt personlige nettbrett. Det kan 
forklare noe av hvorfor Levanger har rapportert mer enn fire ganger så mange avvik 
som Verdal. 

- Vi må tørre å si at «dette er et avvik» og skrive det ned, uansett hva det er. Det er vår 
kommunikasjonskanal til ledelsen og det handler om at vi vil bli bedre og lære av våre 
feil for at det skal komme pasienten til gode. Det handler ikke om at vi er misfornøyde, 
sier Leithe. 

 
Veronica Leithe, plasstillitsvalgt i hjemmetjenesten sør i Levanger.  

Levanger-kollega Strømberg understøtter Leithes syn på avviksmeldinger. 

- Vi har blitt mer kurset og mer bevisst på å skrive avvik. Jeg kan bare snakke for mitt 
arbeidssted, men jeg opplever at ledelsen er veldig på at vi skal skrive avvik fordi det er 
med på å vise hva vi jobber med i det daglige, sier Strømberg. 

I hjemmetjenesten i Verdal rapporterer man om at det er tungvint å finne frem til 
avvikssystemet og at man ikke føler at avviksmeldingene når frem. 



- Mange sier at det ikke er vits. Man føler at avvikene blir lukket for fort eller at ballen 
blir spilt tilbake. Noen ganger kan man også være redd for å skrive avvik som går på 
kolleger fordi man ikke vil «henge ut» noen. Da velger man heller å unngå 
avviksskriving, sier Andreassen. Hun legger samtidig til at hun oppfordrer til å skrive 
avvik. 

 

 
Veronica Andreassen, plasstillitsvalgt for Fagforbundet i hjemmetjenester Verdal 

Sentrum.  

 
Ansatte kjenner på at de ikke får gjort en god nok jobb: – Viktig at 
det skrives avvik  
 
 

Delte meninger 
Kommunalsjefene innen helse- og velferd sier i begge kommunene at de ønsker at 
ansatte skriver avvik. De tillitsvalgte har et noe ulikt syn på hvordan avviksmeldinger 
blir håndtert i de to kommunene. 

- Kommuneledelsen sier de er glade for at avvik meldes. Er det deres oppfatning 
også? 

- Ja. Nå har vi en leder som tar opp avvik i plenum og vi får tid til å diskutere sammen. Vi 
opplever at det er en god informasjonsflyt opp og ned i systemet. Det gjør det lettere å 
brette opp ermene, sier Leithe i hjemmetjenesten sør. Også Strømberg gir uttrykk for at 
de har en ledelse som oppfordrer til å skrive avvik. 

- Jeg vil ikke si at det er mange som føler det kommer noe ut av det (å skrive avvik, journ. 
anm.). Det er mulig det blir håndtert bedre lenger opp i systemet, men de på gulvet føler 
ikke dette. Det burde nok vært sett på andre løsninger for å jobbe med avvik, sier 
Andreassen i hjemmetjenesten i Verdal kommune. 

 

 
Ble syk av jobben i hjemmetjenesten  

https://www.innherred.no/nyheter/2020/10/14/Ansatte-kjenner-p%C3%A5-at-de-ikke-f%C3%A5r-gjort-en-god-nok-jobb-%E2%80%93-Viktig-at-det-skrives-avvik-22806908.ece
https://www.innherred.no/nyheter/2020/10/14/Ansatte-kjenner-p%C3%A5-at-de-ikke-f%C3%A5r-gjort-en-god-nok-jobb-%E2%80%93-Viktig-at-det-skrives-avvik-22806908.ece
https://www.innherred.no/nyheter/2020/10/14/Ble-syk-av-jobben-i-hjemmetjenesten-22806955.ece
https://www.innherred.no/nyheter/2020/10/14/Ansatte-kjenner-p%C3%A5-at-de-ikke-f%C3%A5r-gjort-en-god-nok-jobb-%E2%80%93-Viktig-at-det-skrives-avvik-22806908.ece
https://www.innherred.no/nyheter/2020/10/14/Ble-syk-av-jobben-i-hjemmetjenesten-22806955.ece


 
 

 
Hjemmetjenesten holdt på å rakne i mars, fikk 69 timers 
arbeidsuke  
 
 

- Blir sjeldent diskutert 
Avviksmeldinger i seg selv trenger ikke å si så mye om hvor gode helse- og 
omsorgstjenester som avdelingene tilbyr. Mer viktig er hvordan man håndterer 
avviksmeldingene for å forhindre at hendelsene gjentar seg over tid. 

- Hvordan jobber dere for å unngå at avvik skal gjenta seg? 

- Hvis det er en systemsvikt, jobber vi aktivt med det. Man må spørre seg om vi har gode 
nok prosedyrer og se på hvordan andre avdelinger løser det. Vi jobber aktivt med avvik 
der vi kan det. En del avvik kan bare leder jobbe med, men vedkommende 
kommuniserer godt rundt hvor i løypa det ligger. Om vi ikke har personalmøte hvor vi 
kan drøfte avvikene på i nær fremtid, blir det tatt opp internt på jobb, sier Leithe. 

- Der jeg jobber handler det om å kartlegge situasjonen for å forhindre at det gjentar seg. 
Vi kan for eksempel gå inn to pleiere til en bruker eller diskutere med ledelsen for å få 
tips, tilføyer Strømberg. 

I Verdal er man ikke helt i mål med hvordan man skal håndtere avvikene. 

- Vi vet ikke. Vi på gulvet har en tendens til å ikke høre om avvikene etter de blir sendt. 
Det blir sjeldent diskutert – spesielt etter at mange personalmøter opphørte på grunn av 
koronasituasjonen. Det gjør at den som skriver avvik føler at det blir lukket, sier 
Andreassen. Hun påpeker at det er lagt en plan for en bedre håndtering av avvik. 

- Det er fått på plass en ordning med et partssamarbeid mellom tillitsvalgte, ledere og 
verneombud som skal samarbeide om håndtering av avvik. Noen ganger er også 
virksomhetsleder, hovedtillitsvalgte, bedrifthelsetjenesten og så videre involvert. Det er 
viktig å få på plass en kommunikasjon mellom de som er ute og møter brukerne og de 
som skal ta beslutningene. Per i dag føler vi at beslutningene blir tatt over hodet på oss, 
sier Andreassen. 
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Hjemmetjenesten holdt på 
å rakne i mars, fikk 69 
timers arbeidsuke 

 
Virksomhetsleder Kari Øiestad Schjelderup i hjemmetjenesten, Verdal kommune.  
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Da koronaen kom i mars var det krisestemning i hjemmetjenesten. Virksomhetsleder 
Kari Øiestad Schjelderup opplyser at det den 16. mars var 31 sykefravær. 

– Hvis vi hadde fått et smittetilfelle så hadde hele helse og velferd raknet. Vi var nødt til å 
gjøre noe, og det var dramatiske tiltak vi iverksatte. 

Løsningen på den prekære situasjonen var heller ikke være bærekraftig. Det ble innført 
en koronaturnus, der det ble innført 69 timers uke, 11,5 timers arbeidsdager. 

En måned tidligere påviste arbeidstilsynet lovbrudd på arbeidsmiljøloven. Les 
mer her: 

 

 
Ble syk av jobben i hjemmetjenesten  
 
 

Tolket avtale feil 
Schjelderup forklarer hvordan det kunne bære så galt av sted: 
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– På det tidspunktet hadde vi ingen hovedtillitsvalgte fra sykepleierforbundet. Vi 
manglet en part å samarbeide med, noe vi hadde påpekt ved flere anledninger. Det ble i 
stedet samarbeidet med hovedtillitsvalgt for fagforbundet. Vi tolket avtalen som var 
inngått helt likt; det var rom for å utvide og gjennomsnittsberegne sånn at du jobbet to 
ukesverk på ei uke. Den andre uka var helt fri. Vi ble enige om å skulle prøve ut dette for 
å begrense smittespredning og begrense antall mennesker som var i lag. 

Gjennomsnittsberegning åpner for en annen fordeling av arbeidstiden, som gjør at man i 
perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i 
andre perioder. I gjennomsnitt skal ikke arbeidstiden overstige lovens grenser. 

Det var denne beregningen som ikke ble rett hos Verdal kommune. De med 100 prosent 
stilling fikk med dette utvidet arbeidsuka fra 45 til 69 timer. Turnusen ble innført i flere 
avdelinger innen helse og omsorg med 3 dagers varsel uten avtale med sykepleierne. 
Etter forhandlingsmøte 20.april ble det etter hvert satt en stopper for denne ulovlige 
praksisen. 

Dialogbrist 
Schjelderup innrømmer at det var en blunder som ble gjort. 

– Fylkeskontoret for sykepleierforbundet hadde dialog med personal i Verdal kommune, 
men det var en dialogbrist. Vi manglet den parten og som gjorde at vi var i gang før vi 
oppdaget at vi hadde gjort en blunder. Da vi skjønte hva dette var, løftet vi det inn i KS 
(kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). KS måtte ha et møte før de 
landet dette, og det måtte også Fagforbundet sentralt. Dette var en problemstilling som 
de ikke hadde avdekket. 

– Dette er nå ryddet helt opp i? 

– Vi ryddet opp med en gang. Når vi skjønte at vi hadde tolket feil, iverksatte vi en 
lynkjapp en ekstra utbetaling av overtid for timene mellom 54 og 69 timer. Det gjorde vi 
for å være etterrettelige. Så kan en si at det var å skyte over mål å iverksette slik turnus, 
for det var ikke mye smitte. 

 

 

 

 

  



– Opplever at ansatte i 

hjemmetjenesten er 
positive 

 
Kommunalsjef velferd, Anne Kari Haugdal, og virksomhetsleder for hjemmetjenesten, 

Kari Øiestad Schjelderup.  
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– Det er et bilde som er mer nyansert. 

Både kommunalsjef velferd, Anne Kari Haugdal, og virksomhetsleder for 
hjemmetjenesten, Kari Øiestad Schjelderup, er opptatt av å nyansere bildet som kommer 
fra ansatte. 

 

 
– Det blir sagt fra rådmannskontoret at vi har så dårlige 
holdninger  
 
 

Langt på vei har de en motsatt opplevelse av situasjonen. 

– Det er lite støy. Jeg opplever at folk er positive, at det er mange som brenner for jobben 
sin, og det er mye arbeidsglede. Jeg opplever hovedtillitsvalgte som er veldig 
entusiastiske og som bidrar på mange arena, sier Øiestad Schjelderup. 
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Ansatte kjenner på at de ikke får gjort en god nok jobb: – Viktig at 
det skrives avvik  
 
 

Krever lederskap 
Anne Kari Haugdal er samtidig innforstått med at når det blir en endring, er ikke alle 
entusiastiske. 

– Da krever det et lederskap som ser hva som må til, og så må en være tålmodig for det 
kommer til å ta tid får vi er på plass med alt. Det handler om kommunikasjon og 
lederskap i forståelsen av oppgaven, sier Haugdal. 

– Det vi holder på med går ikke over med et knips. Vi er nødt til å drive 
informasjonsarbeid på veldig mange plan, ikke bare ansatte, men også brukere, 
pårørende, lag og organisasjoner, naboer. Sånn at det blir begripelig. 

Haugdal og Øiestad Schjelderup står i bresjen for de endringene som skjer i 
hjemmetjenesten. Det er en virksomhet som favner mer enn eldre brukere, det som i 
tradisjonell forstand oppfattes som hjemmesykepleie. Hjemmetjenesten omfatter i dag 
også rehabilitering, rus, psykisk helse og bo- og dagtilbudstjenesten. Hjemmetjenesten 
til de eldre er en bit av de hjemmebaserte tjenester. Haugdal påpeker: – Omtrent 50 
prosent av budsjettet er blant de yngre brukere. 

Informasjons-gap 
Søkelyset har i den offentlige debatten dreid seg mye om økonomien og merforbruket i 
hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har hatt et spesielt fokus i innsparingene og 
kommunestyret har vedtatt bemanningsreduksjoner i hjemmetjenesten og stenging av 
rehabiliteringsplasser. 

– Hvordan er situasjonen nå blant de ansatte, hvordan går endringene? 

– Jeg opplever at hovedtillitsvalgte som er på med møtene på virksomhetsledernivå føler 
seg veldig inkludert. Det er de to hovedtillitsvalgte jeg forholder meg til veldig tydelige 
på. Det som de synes er vanskelig, er å gjøre om den kunnskap de får på møtene til 
forståelse hos ansatte. Der er det et gap, sier Øiestad Schjelderup. Hun erkjenner at de 
ikke fullt ut ikke har lyktes med måten å informere på. 

– Folk velger bort å lese eposter, det er vi enige om. Sånn er det. Mye av det vi diskuterer 
er hvordan skal vi lykkes i kommunikasjonen. 
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Fant pasient sovende på WC. Bruker var på vei ned trappa med 
rullator.  
 
 
GODTÅVÅTTÅ OM AVVIKSSAKEN 

 
 

Utfordres hver dag 
Haugdal innrømmer også at endringene i måten tjenestene leveres på, blir utfordret. 

– Den blir utfordret noe voldsomt hver dag. Da vil vi alltid ha et knippe mennesker som 
synes dette er hakket mer krevende enn majoriteten. 

Øiestad Schjelderup er enig i det. Samtidig ser hun en positiv utvikling. 

– Jeg tenker at antall mennesker som mener at dette er vanskelig, den er langt mindre i 
dag enn den var i januar. Det bekrefter tillitsvalgte, verneombud og avdelingsledere som 
jeg snakker med. 

 

 
Ble syk av jobben i hjemmetjenesten  
 
 

– Kommunes ledelse har ved flere anledninger forsikret om at gis helsemessig 
forsvarlig hjelp til alle brukere. Har kommunens ledelse noen tanker om 
kvalitativ god hjelp og omsorg til brukeren utover tiden som er tilmålt? 

Kommunalsjefen sier hun blir litt provosert av spørsmålet. Hun presiserer at kommunen 
har et lovverk å forholde seg til. 

– Vi tildeler ut fra lovverket. Da er det ikke tiden som er det vesentligste, det er 
innholdet i tjenesten til det brukeren har behov for å få. Det må være helt klart. 
Lovverket gjelder, og hvis en er misfornøyd med det en får tildelt ja så har en 
klageadgang. Og vi har klagesaker hvor vi får prøvd om vår praksis holder mål på 
forsvarligheten, sier Haugdal. 

Øiestad Schjelderup legger til at tjenestene til Verdal kommune er vurdert sammen med 
en annen kommune som har jobbet mye med samme problemstillinger. 
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– Tilbakemeldingene er at vi har veldig mye tjenester som er smurt veldig lett utover. 
Den brukeren vi har mest av, er den brukeren som skulle fått opplæring i å håndtere 
mye av utfordringsbildet sitt selv. Hvis vi skal til en bruker 4 til 6 ganger i døgnet og 
dryppe øyner, da får du som bruker ikke gjort så mye annet i hverdagen din enn å sitte å 
vente på at det skal komme en fra hjemmetjenesten. Hvis du kunne fått opplæring i, det 
finnes hjelpemidler til den type tjenester, kunne du gjort det selv, du kunne gått på kafe 
og besøkt andre. Du kunne vært sosialt aktivt, du kunne gått innom et toalett og fikset 
dette selv. 

 
 

Kultur-endring 
Situasjonen, eller kulturen som det snakkes om, henger sammen med hvordan ting er 
blitt gjort før. Øiestad Schjelderup tror at det for en del ansatte er krevende å gå inn i 
fremtidsrettet tjeneste og snu seg mot det at brukeren skal være mest mulig selvhjulpen 
– for å ha et mest mulig verdig liv. 

– Så føler en på at den omsorgen som er ytt i et historisk perspektiv, blir litt skrotet. Men 
det var tidsriktig for den tiden en gjorde det. Det er bare det at nå må vi tenke 
annerledes, blant annet for at vi kommer til å mangle folk. Vi vet at vi får hjelpemidler 
som vi ikke hadde før. Vi vet at vi får digitale verktøy som vi ikke hadde nærheten av 
tidligere. 

Nye teknologi 
Haugdal medgir at mye av utfordringene ligger i forståelsen av hva vi alle kan forvente 
av kommunale, hjemmebaserte tjenester. Men ett er hus sikker på: – En majoritet på 
brukere som har et potensial til å leve fullstendige, selvstendige liv. 

Her kommer blant annet innfasingen av mye digitale verktøy, hjelpemidler som skal 
lette hverdagen både for ansatte og brukere. Det er blant annet skiftet ut 
trygghetsalarmer som er knyttet til et responssenter for Værnesregionen. Bare dette 
tiltaket reduserer antall henvendelser inn til vakta betydelig. 
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Tidspress blant ansatte i hjemmetjenesten kan førte til helseskader.  FOTO: MARTE 
SKJESOL 
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Arbeidstilsynet hadde i februar et tilsyn ved hjemmetjenesten i Vinne distrikt. 

Da hadde det gjennom lenger tid vært pekt på arbeidspresset. Dette kommer også fram i 
en avviksmelding høsten 2019. 5. oktober er det registrert brudd på 
Arbeidsmiljøloven. «…Verdal kommune ved hjemmetjenesten har nå siden i 2018 fått 
avvik på vår arbeidssituasjon. Vi står i et umenneskelig press, men får ikke gehør av våre 
meldinger. Vi blir stadig bedt om å sende avvik, men hva skjer med våre avvik?» 

 

 
Fant pasient sovende på WC. Bruker var på vei ned trappa med 
rullator.  
 
 
GODTÅVÅTTÅ OM AVVIKSSAKEN 

 
 

Stod fram 
Situasjonen førte blant annet til oppslag i Innherred, der ansatte fra Vinne distrikt stod 
fram og fortale om forholdene. Dette ble også fanget opp av Arbeidstilsynet som meldte 
at det ville bli tilsyn, noe de gjennomførte i februar. 
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– Mangelen på vikarer er prekær, og å få arbeidslistene til å gå 
opp har nærmest blitt et kunststykke  
Ifølge den etterfølgende rapporten hadde en av de ansatte pådratt seg helseplager og 
sykdom som kunne tilskrives arbeidssituasjonen. Det ble varslet pålegg ettersom 
belastningen ikke var blitt tilstrekkelig kartlagt og risikovurdert. 
 

Brudd på loven 
Arbeidstilsynet undersøkte tiltakene som var gjort for å redusere 
arbeidsmiljøbelastningene. Her kom tilsynet fram til at det var brudd på 
arbeidsmiljøloven og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Det ble spesielt 
påpekt at risikovurdering særlig skal ta hensyn til arbeidets organisering og 
tilrettelegging. 

Det ble også konstatert brudd på arbeidsmiljøloven for manglende bruk av 
bedriftshelsetjenesten. Bakgrunnen for det var opplysninger fra Verdal kommune om at 
bedriftshelsetjenesten ikke har vært benyttet i arbeidet med arbeidsmiljøutfordringene 
ved hjemmetjenesten. 

Helseskadelig 
I rapporten påpeker Arbeidstilsynet at tidspress og arbeidspress kan være 
helseskadelig, både for den fysiske og psykiske helsen, og på kort og lang sikt. Som det 
heter i rapporten: 

«Tidspress og arbeidspress kan føre til at den fysiske belastningen blir for stor fordi man 
ikke har tid til å følge sitt naturlige arbeidstempo, og det kan øke risikoen for 
overbelastning og skader. Fysisk arbeidskapasitet varierer fra person til person og 
synker med alderen. Hvis kreftene ikke stekker til, vil belastningen slite på kroppen og 
resultatet kan bli muskel- og skjelettlidelser. 

Tidspress kan også føre til at den psykiske belastningen blir for stor, som for eksempel i 
form av helseskadelig stress. Stress kan gi mange forskjellige fysiske og psykiske 
symptomer, og langvarig stress øker forekomsten av enkelte sykdommer som hjerte- og 
karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser, samt angst og depresjon. Kombinasjonen av 
fysisk belastende arbeid og tidspress er ekstra uheldig.» 

 

 
– Det blir sagt fra rådmannskontoret at vi har så dårlige 
holdninger  
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– Opplever at ansatte i hjemmetjenesten er positive  
 
 

Kompetanse og logistikk 
Kommunalsjef og virksomhetsleder kommenter ikke direkte det personalmessige i 
rapporten da dette er taushetsbelagte opplysninger, uttatt offentlighet. 

Haugdal og Schjelderup peker på struktur, og mener mye nå er i ferd med å falle på plass 
for å få bukt med uønsket overtid. 

 
 

– Er dette bare et «struktur»-spørsmål? 

– Ja, struktur og endring av oppgaveforståelse, samt påfyll av kompetanse og en del 
logistikk i tjenesten. Og en samhandling som understøtter alt dette. Hvis vi ikke får bukt 
på dette, så sliter vi veldig framover. Da har vi noen utfordringer som ikke er bra, sier 
Haugdal. 

Et av svarene for å få ned overtid handler om ny velferdsteknologi. Flere systemer fases 
inn, og som i sum skal bidra til en positiv utvikling. 

– Vi har fått et verktøy de siste månedene som gjør at vi har en helt annen kunnskap om 
hva vi yter av tjenester og at den beskrevne travelheten. Vi har et digitalt system, en 
robot, som lager arbeidslistene våre. Det gir oss noen beskrivelser av hva vi yter ut mot 
brukerne våre og som gjør at vi kan sette spørsmålstegn med om vi skal fortsette å 
gjøre? spør Øiestad Schjelderup. 

Dosett-forenklinger 
Hun viser til et konkret eksempel på en arbeidsoppgave som har ført til både mye 
tidsbruk og avviksmeldinger. Det legges opp 520 dosetter annenhver uke som også skal 
kontrolleres. Det er over tusen gjennomganger annenhver uke. 

– Risikoen for kvalitetsavvik på det, den er enorm. Det er en stressfaktor for 
sykepleierne også, for hvert ledig øyeblikk må de jobbe med dosetter, sier Øiestad 
Schjelderup. 

Nå arbeides det for å få levert dette fra apotek, innpakket som multidoser. 
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– Apoteket påstår at vi kan legge 80 prosent av alle dosettene i multidoser. Det er en 
liten ryddejobb som skal gjøres. Det er en ryddejobb som sykepleierne ønsker veldig 
velkommen. 

 

 
Ansatte kjenner på at de ikke får gjort en god nok jobb: – Viktig at 
det skrives avvik  
 
 

Styrket partssamarbeid 
Kommunens tilsvar til rapporten går på tiltak knyttet til partssamarbeidet. 

–Vi har hatt en gjennomgang hvor vi har brukt NAVs arbeidslivssenter til å ha et 
opplæringsopplegg med oss. Det er et kurs i det moderne partssamarbeidet som alle 
partsgruppene i hjemmetjenesten deltok på, sier Anne Kari Haugdal. 

– Vi synliggjør noen dilemmaer knyttet til endringer, drøfteringer og nå forhandler vi. I 
tillegg er vi i ferd med et lage stort opplegg i helse- og velferd hvor vi har 14 
partsgrupper. Til sammen 56 personer har fått invitasjon til tre samlinger hvor NAVs 
arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten drar oss igjennom et opplegg for å komme et 
skritt nærmere det å ha myndiggjorte medarbeidere. Partsgruppene skal gjennom et 
verktøy selv kartlegge hva sin arbeidsplass trenger. Virksomhetsleder, hovedtillitsvalgt 
og hovedverneombud har laget opplegget sammen. Ei arbeidsgruppe har arbeidet med 
dette i tre måneder og som vi alle har veldig trua på. Tilbakemeldingene jeg får fra både 
hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgte er at de opplever at det er mye spennende som 
foregår nå, sier Kari Schjelderup Øiestad 
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– Det blir sagt fra 
rådmannskontoret at vi 
har så dårlige holdninger 

 
Mange endringer i hjemmetjenesten i Verdal har skapt ny uro blant ansatte.  

NYHETER 

PUBLISERT:13 OKTOBER 2020 23:00SIST OPPDATERT:14 OKTOBER 2020 10:57 

• Tor OleRee 
• tor.ole.ree@innherred.no 

– Hvem har sjekket holdningene våre? 

Flere ansatte i hjemmetjenesten i Verdal er frustrerte og slitne. De opplever et hardkjør 
og har mye på hjertet etter å ha fulgt den politiske debatten den siste tiden. De tør ikke 
stå fram med navn på grunn av reksjonene de frykter kommer. Det blir bråk og ubehag. 
Det koster å stå i en konfrontasjon med kommunal ledelse. Innherred lar noen av de 
ansatte få komme til orde med sine synspunkter anonymt etter et år som har vært 
preget av korona og omstilling. 

 
Ansatte kjenner på at de ikke får gjort en god nok jobb: – Viktig at 
det skrives avvik  
 
 

Uro også i fjor 
I fjor høst var det mye uro i Vinne distrikt. Flere av de ansatte stod åpent fram i 
Innherred, og de skrev leserinnlegg i avisa. I etterkant har mye skjedd og kommunen har 
jobbet med å kartlegge arbeidsprosessene. I februar hadde også Arbeidstilsynet en 
rapport om situasjonen i Vinne. Med nye endringer blir det tettere samarbeid mellom de 
tre distriktene Øra, Vinne og Vuku. Vinne og Øra er blitt ett distrikt. Nattvakta slås 
sammen med Vuku, og det er også endringer på andre vakter. 
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GODTÅVÅTTÅ OM AVVIKSSAKEN 

 
 

Les mer: Over 700 rapporterte hendelser på ett år i Levanger og Verdal: «Fant 
pasient sovende på WC. Bruker var på vei ned trappa med rullator.» 

– Vi som jobber i hjemmetjenesten er i utgangspunktet en omstillingsdyktig og 
tilpasningsdyktig gjeng. Vi er arbeidsomme og bryr oss om brukerne og kvaliteten på de 
får av tjenester. Så leser vi i avisene at vi blir omtalt som «budsjett-illojale». Etter at 
rådmannen og hans kumpaner har kjørt den kommunale økonomien i grøfta, er det 
hjemmesykepleien som skal ta ansvaret for det, sier de ansatte i hjemmetjenesten. 

Helsearbeiderne på «golvet» opplever beskrivelsene som sårende, som om de ikke kan 
klokka og bruker for mye tid på hver enkelt bruker. De spør seg selv; hvor fort skal vi gi 
omsorg, hjelp og pleie til de som trenger det? Stoppklokkepolitikken kaller de det, og 
mener det harmonerer dårlig med at det er folk de jobber med. 

– Det er en stor fortvilelse? 

– Mange finner dette veldig sårende, for de brenner for jobben. Det er snakk om ukultur 
og dårlig arbeidsmiljø blant de ansatte. Hvem har sjekket holdningene våre? Har de 
gjennomført holdningsanalyser? Ledere må legge grunnlaget for arbeidsmiljø og kultur, 
og ikke være så nedlatende i forhold til de som jobber. Vi er skremt av holdningene fra 
både ledelse og enkelte politikere. Det er ingen forståelse for at det er et heftig trykk på 
arbeid. Nå er det bare et spørsmål om å spare penger. Spør du en ansatt om hvordan du 
har det, kommer tårene fort fram. Det kjennes på en maktesløshet, for du arbeider og 
arbeider, og det går ikke nødvendigvis så bra med den enkelte ansatte. 

GODTÅVÅTTÅ OM AVVIKSMELDINGER 

 
 

– Det er i offentlige møter fremhevet at det har vært et partssamarbeid? 

– Partssamarbeid, ja… Det er så mye omstillinger at folk rekker knapt å trekke pusten 
mellom hver endring. Ledelsen må gjerne klappe seg selv på skuldra over ideene som 
har blitt lagt på bordet. De synes selv det er en strålende ideer, men de spør ingen av de 
ansatte ute i felten. Endringene blir trykket nedover hodene på folk. Tar du den, så tar 
du den. 

De ansatte trekker også fram at hjemmesykepleien i vår fikk «koronaturnus», der 
enkelte jobbet 69 timer i uka. Dette ble videreført i sommerturnusen. Apropos korona, 
for hjemmetjenesten var det ikke som hos andre arbeidstakere bare å begynne med 
hjemmekontor. 

Sykefravær 
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De ansatte opplever at arbeidsmengden bare øker. Og med flere brukere, blir det enda 
tyngre og mer slitsomme vakter. 

– Vi har et stort sykefravær på grunn av arbeidsbelastninger. Det er ansatte som bruker 
penger på naprapater og fysioterapi-behandlinger for å være i stand til å gå på arbeid. Så 
mangler kommunen ros-analyse, risikovurderinger, før de setter i gang endringene. 

– Hva med brukerne? 

– Vi er de eneste som kanskje kommer inn til dem i løpet av dagen. Og så tør vi nesten 
ikke spørre om hvordan de har det, for hvis de ikke har det bra, da har vi ikke tid til å 
høre på dem. Det er skremmende. De er mennesker, ikke pakker. 

Mange å forholde seg til 
Et annet utslag av den stadige strammere politikken er at brukerne må forholde seg til 
forskjellige ansatte. Det blir et renn av forskjellige folk. Dette kan blir utfordrende begge 
veier. De ansatte kjenner dårligere til brukeren og merker kanskje ikke endringer fra 
dag til dag. 

Arbeidet som gjøres er et bredt spekter av tjenester. Det er alt fra å dryppe øyer til fullt 
stell, noen må legges, og det må vurderes om brukeren kanskje trenger innleggelse på 
sykehus. 

– En må jo ha en viss mulig kjennskap til brukerne for å kunne yte best mulig hjelp. 

– Hva med avvik, det varsles om situasjoner? 

– Det er varslene vi har kunne slå i bordet med. Men hva skjer egentlig med avvikene 
etter at de havner hos nærmeste leder. «Kommer de bort?» Ser de bort fra varslene, og 
tror de at vi sikker og skriver avvik bare for å ha noe å gjøre? Da er det trist. 

– Hvem er det dere roper til? 

– Vi vet ikke. Vi er ikke økonomer, men helsepersonell. Lederne må ta seg tid til å høre 
på hva vi sier. Der det er for lite tidsbruk på brukeren, der er det faktisk det. Men det er 
døve ører. Det er de som har rett, men er ikke ute i felten og kjenner det på kroppen. Og 
tar du den så tar du den. Personalsjefen sier at Verdal skal bli best til å utvikle og 
beholde arbeidsfolk. Det er et stykke igjen, ansatte i hjemmetjenesten er iallfall mettet 
på omstillinger som går på helsa løs. Hvis vi nå holder ut med hardkjøret ut året, blir 
dette det slik for oss også neste år. 

PS. Etter at Innherred snakket med de ansatte er det bestemt at de nye turnusene skal 
fortsette også neste år. 

  



 

 

Ansatte kjenner på at de 
ikke får gjort en god nok 
jobb: – Viktig at det skrives 
avvik 
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Tillitsvalgt Veronica Andreassen i Fagforbundet.  

Tillitsvalgte kjenner til uroen som har fulgt endringene av vaktturnuser og innføring av 
mye ny teknologi. Det pekes på flere årsaker til at det har bredd seg en misnøye i 
organisasjonen. 

 
– Det blir sagt fra rådmannskontoret at vi har så dårlige 
holdninger  
 
 

Kaosfølelse 
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Astrid Jørum er plasstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Hjemmetjenesten Verdal. 
Hun er ikke ukjent med uroen blant ansatte. I en tekstmelding til Innherred svarer hun: 
– Som plasstillitsvalgt får jeg daglige tilbakemeldinger fra ansatte som synes 
arbeidshverdagen er tøff på grunn av endringer og omorganisering. Det har vært store 
endringer for alle siste halve året; endringer i teamsammensetning i forbindelse med 
koronaturnus og sammenslåing av Øra og Vinne distrikt i etterkant av dette, en sommer 
med stort innleie av ufaglærte. Det har vært utfordrende for mange med store endringer 
på kort tid. Mange opplever at nye medarbeidere, nye brukere, nye system som blir tatt i 
bruk, ny organisering har bidratt til kaosfølelse, lite struktur og stressfølelse, samt at en 
ikke får gjort en god nok jobb. Det er bekymringsfullt at mange sliter på jobb og at vi har 
et høyt kortidsfravær. 

Les mer: Over 700 rapporterte hendelser på ett år i Levanger og Verdal: «Fant 
pasient sovende på WC. Bruker var på vei ned trappa med rullator.» 

 
GODTÅVÅTTÅ OM AVVIKSMELDINGER 

 
 

Det er satt i gang tiltak i forhold til arbeidsmiljø, det er positivt, men endring tar tid og 
det er en langsiktig gevinst. 

Digitale systemer 
Tillitsvalgt Veronica Andreassen i Fagforbundet er også kjent med uroen. 

– Det er ikke noe tvil om at det er uro, men den er litt annerledes enn den var for ett år 
siden. En stor del av uroen vi har nå kommer av at det er mye nytt. Det er flere systemer 
å forholde seg til og mye ny teknologi som er annerledes i jobben. Dette kommer oppå at 
vi har hatt «korona-turnus» og det sammenslåingen mellom Øra og Vinne. 

Blant nyvinningene som har skapt en del frustrasjon er en «ruteplanlegger». Dette er et 
elektronisk hjelpemiddel som legger opp arbeidsdagen. Her brukes det blant annet GPS-
posisjoner for å lage kjøreruter. Før har slike arbeidsruter blitt lagt opp manuelt. 

– Skriv avvik 
– Til sammen er det mye å ta innover seg når de ansatte skal utføre sine oppgaver, sier 
Andreassen. Hun mener likevel endringene etter hvert kan bli veldig bra. 

 

 

– Det er ikke gjort på 1 – 2 – 3. Det er mye som er forskjellige, og med nye løsninger som 
ruteplanleggeren følger noen barnesykdommer. Vi er forskjellig, mens noen tar dette 
lett er den andre som trenger mer tid til endringene. Men vi er et samfunn i endring og 
må dra lasset i lag. Vi rigger oss for framtida. 
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Andreassen er tydelige på at de ansatte må melde tilbake og skrive avvik dersom ting 
ikke fungerer. 

– Det er kjempeviktig at vi skriver ned avvik. 

Verneombud Kari Birgitte Ekseth ønsker ikke å kommentere. I en tekstmelding skriver 
hun kort at «vi jobber med omstilling og endringer i forhold til samfunnsoppdragene i 
kommunen». 

 

  



 

 

Over 700 rapporterte 
hendelser på ett år i Levanger 
og Verdal 
«Fant pasient sovende på 
WC. Bruker var på vei ned 
trappa med rullator.» 

 

Innherred har fått innsyn i avviksmeldingene i de kommunale helsetjenestene i Verdal 

og Levanger.   FOTO: GORM KALLESTAD / NTB 
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▪ Fikk feil brukers nattmedisin 
▪ Bruker falt og lå på gulvet i flere timer fordi alarmen ikke 

fungerte 
▪ Bruker var på vei ned trappa med rullator 
▪ Fant bruker sovende på WC 
▪ Brudd på arbeidsmiljøloven 

Dette er noen av avviksmeldingene med høy alvorlighetsgrad innen kommunale 
helsetjenester som ble rapportert inn i Levanger og Verdal i 2019. 

 
GODTÅVÅTTÅ OM AVVIKSMELDINGER 

 

FØRSTE JANUAR 2017 TRÅDTE EN NY FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I 

HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I KRAFT. 

 

FORMÅLET MED FORSKRIFTEN ER Å BIDRA TIL FAGLIG FORSVARLIGE HELSE- OG 

OMSORGSTJENESTER, KVALITETSFORBEDRING OG PASIENT- OG BRUKERSIKKERHET, OG AT 

ØVRIGE KRAV I HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNINGEN ETTERLEVES. 

 

FOR Å SIKRE AT MAN OPPNÅR FORMÅLET MED FORSKRIFTEN ER KOMMUNENE PÅLAGT Å 

SKRIVE AVVIK VED UØNSKEDE HENDELSER. DISSE BLIR GRADERT I LAV, MIDDELS OG HØY 

ALVORLIGHETSGRAD. INNHERRED HAR FÅTT INNSYN I DISSE AVVIKENE I LEVANGER OG 

VERDAL FOR ÅRET 2019. DET ER DE ANSATTE I DE KOMMUNALE HELSETJENESTENE SOM 

RAPPORTERER INN AVVIK. 

 

 

 
 

Kulturforskjeller 
Det er stor forskjell i antall meldinger som er innrapportert i de to kommunene. 
Levanger har meldt inn mer enn fire ganger så mange avvik med høy alvorlighetsgrad. 

Kristin Bratseth, kommunalsjef helse og velferd i Levanger kommune, og Anne Kari 
Haugdal, som har tilsvarende stilling i Verdal kommune, tror de store forskjellene kan 
skyldes kultur. 

- Det handler nok om kultur. Man ønsker heller at det blir meldt for mange avvik enn for 
få, og å ha en kultur for forbedringstenkning, sier Bratseth. 

- Det er ulik kultur i kommunene. Da vi var i samkommunen hadde vi mange møter på 
helse og omsorg angående avvikshåndtering, og vi så at tjenestene driftes ulikt, fastslår 
Haugdal. 



 
Anne Kari Haugdal, kommunalsjef velferd, Verdal kommune.  FOTO: TOR OLE REE 

Begge partene fremhever betydningen av at det skrives avvik. 

- Vi har fokusert mye på det over flere år. Det viktigste for lederskapet er å 
kartlegge hvor skoen trykker, og da er avviksmeldingene viktig for å få til en 
systematisk jobbing med det, sier Haugdal. 

- Jeg er glad for at det meldes. Få avvik trenger ikke å bety bedre kvalitet, tillegger 
Bratseth. 

 

 
Kristin Bratseth, kommunalsjef helse og velferd i Levanger kommune.  FOTO: ERLEND 
AUNE 
 
 
 

Den utflytta verdalingen Sigrid Nakrem er forsker ved NTNU, fakultet for medisin og 
helsevitenskap, institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Hun har forsket på nettopp 
dette emnet. 

- Det vi antar er at underrapportering forekommer. Dette kan det være flere grunner til, 
innleder Nakrem. 

Nakrems forskningskollega ved NTNU, Janne Myhre, har i sin doktorgradsstudie 
intervjuet en rekke avdelingsledere i sykehjem og spurt om hva de mener er barrierer 
for å melde avvik. 

- Alle sier at de antar det er underrapportering. En årsak kan være at man har en kultur 
for å heller stikke innom kontoret, og "lukker" avvikene i det uformelle systemet. En 



annen årsak kan være at lederne er ute blant de ansatte og ser med egne øyne avvikene 
og løser de gjennom daglig refleksjon og/eller personalmøter, sier Nakrem. 

- Men så har man også tilfeller der man enten er redd for å få skyld selv eller ikke ønsker 
å baksnakke sine kolleger. Dette forekommer hvis det ikke er en åpenhet i kulturen for å 
snakke om ting som blir gjort feil. Hvis leder ikke åpner for nettopp dette kan det bli en 
privatisering eller et hemmelighold knyttet til hendelser som burde vært 
avviksrapportert, fastslår Nakrem. 

Alvorlig om hendelser gjentar seg 
Avviksmeldinger i seg selv trenger ikke å si så mye om hvor gode helse- og 
omsorgstjenester som avdelingene tilbyr. Mer viktig er hvordan man håndterer 
avviksmeldingene for å forhindre at hendelsene gjentar seg over tid. 

Når et avvik blir meldt er det i de fleste tilfeller den nærmeste lederen som skal «lukke» 
avviket. De fleste avvikene blir håndtert innad i avdelingen. De alvorligste hendelsene 
blir sendt videre oppover i systemet. De mest graverende skal uansett meldes til 
helsetilsynet. 

- Det er ganske alvorlig hvis det stadig meldes om det samme om og om igjen. 
Dersom dette ikke tas tak i på avdelingen og heller ikke sendt videre blir det ikke 
mulig å lære av avvikene. Etter hvert kan uønskede hendelser bli normalisert og 
bli sett på som en del av hverdagen i stedet for at det blir sendt videre, sier 
Nakrem. 

 
Forsker ved NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap, institutt for 

samfunnsmedisin og sykepleie, Sigrid Nakrem.  FOTO: MARIANN DYBDAHL 

Dialog, opplæring og refleksjon er begreper som går igjen hos de to kommunalsjefene 
for helse og velferd i kommunene når de skal forklare hvordan man skal unngå at avvik 
gjentar seg. 

- Opplæring og refleksjon er viktige faktorer for å unngå at det skjer igjen. Det er en del 
hendelser som skjer som ikke har et fasitsvar, og der er refleksjon viktig, sier Bratseth. 

- Man må jobbe med arbeidsmiljøkulturen på den enkelte enhet. Hva betyr avvikene? 
Hvordan har vi organisert arbeidet? Der er det kjempeviktig at vi har et lederskap som 
hele tiden følger med og er i dialog med ansatte, konstaterer Haugdal. 

I begge kommunene ser man at avvik knyttet til legemiddelhåndtering er gjentakende. 
Bratseth mener at dette kan skyldes at medisinering er konkret og enkelt å melde. 



I Verdal kommune ser man en gjentaking av avvik knyttet til arbeidspress og 
arbeidsmiljøforhold i hjemmetjenesten gjennom høsten 2019. 

- Vi vet at en del av avvikene går på strukturelle ting, og da er det et lederansvar i 
partssamarbeidet mellom tillitsvalgt og verneombud å håndtere situasjonen. I fjor høst 
var det en ekstraordinær situasjon i hjemmetjenesten fordi vi var uten to ledere en 
periode. Dette førte til lite ressurser til å ta tak i dette og håndtere situasjonen, sier 
Haugdal og legger til at de har fått på plass et godt sammensatt lederskap nå. 

Her er noen av avvikene 
Til sammen er det blitt skrevet 136 avvik med alvorlighetsgrad høy i Verdal kommune i 
2019. I Levanger kommune er det rapportert inn 599 avvik med høy alvorlighetsgrad i 
løpet av 2019. Vi har delt inn avvik i de fire underkategoriene legemiddelhåndtering, 
teknisk feil, brukeravvik og daglig tjenesteyting. 

 
Prosentvis fordeling avviksmeldinger for 2019 i Verdal kommune.  

 
Prosentvis fordeling avviksmeldinger for 2019 i Levanger kommune.  



Legemiddelhåndtering: 

Omtrent en av fire (26,5 prosent) avvik med alvorlighetsgrad høy i Verdal skyldes 
legemiddelhåndtering. I Levanger er tilsvarende andel 21 prosent. Det vanligste er at 
ansatte har glemt å gi medisin eller gitt feil dose. Her er et utvalg: 

27/2, Verdal: Avglemt å gi morgenmedisin til bruker. Fikk hjelp til morgenstell av 
hjemmehjelp. Denne hjemmehjelpa har ikke lov å gi medisin. Dermed fikk ikke brukeren 
medisinen. 

7/3, Levanger: Det var gitt morgendose fra feil dag fra 2 dosetter i dag tidlig. 5134 hadde 
fått mandagsdose og 3397 hadde fått fredagsdosen. Det er torsdag. Dette var ikke 
oppdaget i overlapping. Medisinlistene var kvittert, dvs at man kvitterer for at riktig dose 
er gitt. 

30/3, Verdal: Det ble helt tilfeldig oppdaget at det lå 2 stk. Levaxin 150 
microgramstabletter i dosett i dag (lørdag) og en stk 150 microgram Søndag. Pasienten 
skal ha to stk 50 microgam i dag ( tot, dose 100 microgr.), og en stk 50 microgram i 
morgen. Det kan se ut som at det er blitt tatt feil av 150 micrograms tabletter og 50 
micrograms tabletter. Dvs. at pasienten har fått ALT for høy dose med Levaxin denne uka. 
Legevakt er kontaktet, og ringer personalet i løpet av ettermiddagen. 

13/5, Levanger: 2969 fikk feil brukers nattmed. 

21/6, Verdal: Ble oppdaget ved kontroll av MD i dag at h*n har fått Seroquel 25 mg både i 
dosett og MD den siste mnd. Den ble lagt inn i profil på dosett inntil den kommer i MD og er 
ikke blitt endret da det kom endringsmelding når den kommet med i MD. Dermed blitt lagt 
opp i dosett i tillegg. 

8/9, Levanger: Avvik i narkoregnskap. Ved uttak av stilnoct 10mg oppdages det at det 
mangler 14 tbl. Det er ikke gjort noen ktr. av regnskapet siden den 1/2-19. 

22/9, Verdal: Medisiner doseres, legges opp og knuses av familiemedlem før hj.spl 
ankommer hjemmet. Dette forventes at pleiere skal gi til bruker uten å ha mulighet til å 
vite eller kontrollere hva den knuste massen inneholder 

Teknisk feil: 

13,2 prosent av avvikene med høy alvorlighetsgrad i Verdal kommune skyldes teknisk 
feil. I Levanger er andelen litt lavere (9,2 prosent). Hovedvekten av disse går på feil i 
brukernes alarmer. Her er et par eksempler: 

5/4, Verdal: Bruker rapporterte at han hadde brukt alarmen inatt, og at det hadde tatt 
1,5 time før noen hadde kommet. 

27/4, Levanger: Kom til bruker, da lå brukeren i gulvet og hadde prøvd å alarmert flere 
ganger uten at det kom gjennom til arbeidstelefonene. Uvisst hvor lenge brukeren har 
ligget i gulvet, men antakelig flere timer. Testet alarm, det ringte to-tre ganger men så ble 
det avsluttet uten at det kom på vår arbeidstelefon. 



14/9, Verdal: Bruker har trygghetsalarm som blir brukt for både han og hans 
samboer/kone. Har ved flere anledninger kvelden 14/9 opplevd at trygghetsalarmen, som 
blir koblet til personalet sin mobiltelefon, ikke virker som det skal. Får ikke til å ringe eller 
få kontakt med bruker over mobilen og har måttet fysisk dra til bosted for å forsikre om at 
alt står bra til. 

Brukeravvik: 

Den største forskjellen mellom kommunene går på avvik med høy alvorlighetsgrad 
knyttet til brukere. I Levanger er andelen 29 prosent, mens brukeravvikene er nede i 11 
prosent i Verdal. De fleste avvikene i denne kategorien dreier seg om utagerende 
brukere/pasienter og fall fra tilsvarende gruppe. 

13/1, Levanger: Kollega informerer om at bruker ble observert på vei ned trappa fra 2-1 
etg med rullator. Hvis kollega ikke hadde oppdaget dette, hadde h*n falt ned trappa. 
Kollega fikk bistand til å få bruker til å snu. De måtte sperre veien og fysisk hjelpe bruker 
med å snu rullator selv om h*n gjorde motstand. Det ble i forkant forsøkt å prate med h*n, 
men h*n oppfatter ikke beskjeder som blir gitt. Bruker har i løpet av helga hatt tiltagende 
uro/angst. H*n vandrer mye rundt i avdelingen. Personalet har tett oppfølging opp mot 
bruker pga dette i helga. 

16/2, Levanger: Var inne hos bruker å ryddet opp på gulvet, da jeg ryddet opp kastet 
bruker diverse ting mot meg, for så å kaste en skarp filetkniv mot magen på meg. 

18/2, Levanger: Pasienten har i løpet av helgen vært veldig sint og har til tider vært 
verbalt og fysisk utagerende mot medpasienter og flere pleiere. Sier at h*n skal drepe oss, 
samt seg selv. H*n sier at h*n har ting i lommene som h*n kan drepe oss personalet, samt 
seg selv med. Har også slått flere av personalet. Avvik skrevet på dette. Det ble i dag funnet 
en skarp kniv inne på rommet hos pasient, som h*n mest trolig har funnet på kjøkkenet og 
tatt med seg på rommet. 

9/4, Levanger: Bruker forsøkte å komme seg ut av bil i fart, etter Skogn oppvekstsenter, 
på vei til dagtilbud. U.t. hindret bruker i å gjøre dette ved å holde igjen bruker og lukke 
igjen bildøra (låste ikke). Dette medførte utagering mot u.t. i bilen. U.t. blokkerte slag og 
avverget biting ved å føre bort hender. Situasjonen roet seg ned etter noen minutter. Bil 
bak oss oppfattet situasjonen og kontaktet politiet som igjen kontaktet u.t. Det kom en 
polititjenestebil til Markabygda og lurte på om det gikk bra med oss, noe det gjorde. 

17/5, Verdal: Bruker var ikke lagt av kveldsvakt pga at bruker lå til 19.30. Pga at kollega 
var ute på oppdrag i Vinne(er borte ca 1 1/2) hadde ikke pleier mulighet til å forlate stua. 
Det ringte på flere rom og en annen bruker i gangen satt fortsatt oppe. Brukeren var svær 
urolig i rullestolen og var derfor nødt til å bruke belte rundt brukeren mens pleier tok de 
klokkene som hastet. Vanskelig å kommunisere med bruker. Pleier spurte om å få sette på 
beltet rundt stol og bruker, fikk "ja" men svarer ikke adekvat. 

17/6, Levanger: Tilsyn hos bruker med løpenr. 5663, siste runde. Bruker lå i senga å sov. 
På komfyr sto en plate påslått med svak/middels varme, med en stekepanne med egg og 
karbonade i. Maten bar preg av å ha stekt en stund. Kunne ikke finne at det var komfyrvakt 
montert. 



21/8, Verdal: Hørte et dunk inne fra bruker. Løp til og fant ham liggende i gulvet ved 
senga. Hadde falt på vei til toalettet. Hadde revet med seg og knust et glass i fallet, men 
ikke observert at han har vært i kontakt med glasskår. Fikk løftet ham opp fra gulvet og 
hjulpet ham på toalettet. Brukeren er svært forvirret og desorientert. Observert flere små 
sår både på legger og på en hånd. Oppgir ingen smerte. 

Daglig tjenestegjøring: 

Den største delen av avvikene med høy alvorlighetsgrad (40,7 prosent i Levanger, 49,3 
prosent i Verdal) faller inn under kategorien daglig tjenestegjøring. Underbemanning, 
kommunikasjonssvikt og annet som oppstår i den daglige driften inngår i denne 
underkategorien. 

10/3, Levanger: U.t. kommer på vakt og får rapport om at ansvarssykepleier ikke har fått 
til å vært innom å se på en beboer som hadde blitt forverret. U.t. blir tilkalt til den aktuelle 
avdelingen og ser at beboer er veldig besværet i pusten. Det blir tatt målinger og CRP og 
legevakt blir kontaktet. 

5/4, Levanger: Vi som jobber med å skaffe nok bemanning, og kvalifisert bemanning til 
hver vakt lykkes IKKE med å gjøre dette uten at vi bryter loven. Flere ansatte har jobbet for 
mange helger på rad, noe som ikke er innenfor loven. Vi vet at vi bryter loven, men da vi 
ikke kan drive forsvarlig drift uten nok pleiere, har vi ikke annet valg enn å leie inn disse 
likevel. I tillegg er det vanskelig til enhver tid å unngå at innleie ikke utløser overtid på 
ansatte. Dette har skjedd flere ganger, og det skjer fremdeles. I dag fredag har u.t. vært 
nødt til å utføre innleie med lovbrudd da vi går nok en helg i møte med mye sykefravær. 

11/4, Verdal: I muntlig rapport fra nattevakt ble det rapportert at bruker først hadde 
ringt for å få hjelp til å komme opp. De hadde da sagt til h*n at de ikke mulighet til å hjelpe 
vedkommende. H*n hadde da så brukt alarmen en stund senere, nattevakt fikk da ikke 
kontakt med h*n gjennom alarmboksen. De valgte å ikke dra dit. Nattevakten uttalte i 
morgensrapporten at bruker var utspekulert ved andre gangs bruk av alarmen. Da 
dagvakt kom dit lå bruker å gråt av store smerter. H*n hadde tydelig grått over tid. 
Urinposen var også sprengfull. Bruker har vedtak på at nattevakt skal dit å gi paracet ca kl 
0600. Dette viser seg at ikke er blitt gjort den senere tiden. Tiltak medisinering er heller 
ikke oppdatert rett i forhold til vedtak. 

24/4, Levanger: Overskridelse av tidsfrist. Fikk henvisning fra bruker om at det var behov 
for kartlegging av hørselshjelpemidler. Utrygg på om h*n ville våkne av brannvarsler. 
Trengte også lydoverføringshjelpemidler. (Ett av mange eksempler). 

7/5, Levanger: Lang ventetid. Henvisning fra BAFA til Forvaltning Helse 09.10.18. 
Kartleggingssamtale utført gjennomført 17.10, og saksutredningen er skrevet 18.10.18. 
PHOT ved u.t. får tildelt saken 30.4.19. 

16/5, Levanger: Ofte er det kun fagarbeidere og assistenter på jobb helg og ukesdagene. 
Føler at vi ikke kan gi forsvarlig helsehjelp da kompetansen mangler eller at man alene 
ikke strekker til. 



31/8, Levanger: Pleier XX kommer på aftenvakt. Får muntlig rapport av dagvakten. Går 
inn for å ta opp pasient (4587) etter hvil. Finner pasient sovende på WC, med heis seil og 
heis på. Døren var lukket og lyset hadde slukket. Dette tyder på at vedkommende må ha 
sittet en god stund. Fikk ingen informasjon om at vedkommende ikke var lagt eller var på 
WC. 

22/9, Verdal: Vi har for tiden et veldig stort arbeidspress, som ikke er en heldig situasjon. 
vi føler her at vi ikke blir tatt på alvor, tross gjentagende varsler. 

5/10, Verdal: Brudd på AML §4-1, 4-2: Verdal kommune ved hjemmetjenesten har nå 
siden i 2018 fått avvik på vår arbeidssituasjon. Vi står i et umenneskelig press, men får ikke 
gehør av våre meldinger. Vi blir stadig bedt om å sende avvik, men hva skjer med våre 
avvik? 

22/10, Levanger: Bruker har fått brannskade på underlivet, innsiden av lårene og under 
magefold av hårføner. Ble oppdaget på lørdagsmorgen 19/10. Bruker sa selv at det skjedde 
fredagsmorgen 18/10 under stell. 

4/11, Levanger: Svært dårlig pasientbehandling: Pas. kom overflyttet fra XX i kommunen. 
Pas. var terminal da pas ble overflyttet. Pas har i XX fått svært lite lindrende 
medikamenter. Pårørende beskriver at pas har vært urolig, angstpåvirket og 
smertepåvirket uten å ha fått lindring. De har fått beskjed om at man måtte vente med 
med. Spl. fra XX var nede for å bistå med nikipumpe, det ble da fortalt at det ikke fungerte i 
XX og besluttet å flytte pas. Av dokumentasjon fra XX ser man at det er gitt svært lite 
lindrende medikamenter, og i svært lave doser. Pårørende var svært preget av at pas ikke 
har hatt det godt og var svært glade for at pas. fikk komme hit og det ble satt fullt fokus på 
lindring. Pårørende hadde bedt om overflytting mye tidligere. 

28/11, Verdal: Sykehuset ringte ikke og informerte om at pasient ble utskrevet. Fikk 
beskjed dagen før om at han kanskje skulle bli utskrevet denne dagen, men ingenting var 
bestemt 
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Slår alarm om bemanningen i 
omsorgstjenestene 

 

BEKYMRET: Sykepleierne Astrid Jørum (t.h.) og Hanne Kristin Andersen i 

hjemmetjenesten i Verdal kommune opplever stort arbeidspress og høyt 

sykefravær på arbeidsplassen. – Det er klart det går utover kvaliteten, mener de. 

Foto: Sveinung U. Ystad 

 Av Sveinung Uddu Ystad , Gaute Ulvik Haugan og Sivert Rossing 

Publisert:13. oktober 2020, kl. 20:58 

Ansatte i Levanger og Verdal opplever hverdagen i omsorgstjenestene så presset 

at de i 2019 skrev to avviksmeldinger i uka om bemanningssituasjonen. Det 

kommer ikke nok penger til å møte behovet, svarer Levanger kommune. 

DEL 

•  

  

•  

VERDAL/LEVANGER: Trønder-Avisa har fått innsyn i alle 

avviksmeldinger fra ansatte innen helse- og omsorgstjenestene i 

Levanger og Verdal i 2019. 

I begge kommuner beskrives en hverdag som nærmest konstant er 

underbemannet. Ansatte rekker ikke spisepause, blir sittende på overtid 

for å skrive rapporter og må gjøre tunge fysiske oppgaver fordi de er 

alene. De fleste meldingene handler om enkeltepisoder, men det er 

også flere tilfeller av at ansatte skriver generelle bekymringsmeldinger. 

mailto:sveinung.ystad@t-a.no
mailto:gaute.haugan@t-a.no
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«Verdal kommune ved hjemmetjenesten har nå siden i 2018 fått avvik 

på vår arbeidssituasjon. Vi står i et umenneskelig press, men får ikke 

gehør av våre meldinger. Vi blir stadig bedt om å sende avvik, men hva 

skjer med våre avvik?», står det i et avvik fra oktober 2019. 

«Vi har for tiden et veldig stort arbeidspress, som ikke er en heldig 

situasjon. Vi føler her at vi ikke blir tatt på alvor, tross gjentakende 

varsler», skriver en ansatt i Verdal i september 2019. 

«Siden 18. mars har Vinne distrikt gått en ulovlig årsturnus som ikke er 

godkjent av tillitsvalgte», skrev en ansatt i juni 2019. 

I Verdal skrev ansatte 111 avviksmeldinger om bemanningssituasjonen, 

mens ansatte i Levanger skrev 114. Det betyr over to meldinger i snitt i 

uka per kommune. 

Mange av meldingene avslører store problemer med å fylle hull etter 

sykdom. Ansatte mener dessuten kommunen unngår å fylle hullene for 

å spare penger. 

«Denne helgen har det vært lite bemanning, lite kompetanse og lite 

medisinutdelere. Med mye dårlige pasienter ses det ikke som faglig 

forsvarlig at sykepleiere skal gå alene på vakt, slik det er i avdelingen 

per nå», skrev en ansatt i mars 2019. 

Trønder-Avisa har også fått innsyn i avviksmeldingene fra Steinkjer. Der 

handler bare et fåtall om lav bemanning. 

– Går ut over kvaliteten 
Hjemmetjenesten i Verdal er en av arbeidsplassene som har over flere 

år har kjent på høyt arbeidspress og høyt sykefravær. 

– Det er klart at mangelen på folk går utover kvaliteten de tjenestene vi 

leverer, sier sykepleier Astrid Jørum, som jobber hos hjemmetjenesten i 

sentrum. 

Færre ansatte på jobb betyr høyere arbeidspress og mer 

arbeidsbelastning på dem som er på jobb. På arbeidsplassen hennes 

har så mange som én av fem vært borte på grunn av sykdom i perioder. 



Flere har valgt å søke seg på bort på grunn av den store 

arbeidsbelastningen. 

Kollega Hanne Kristin Andersen i hjemmetjenesten i Vinne mener at det 

er for få avvik som rapporteres inn, blant annet fordi det er lite tid til 

administrasjon og fordi mange opplever at avviksmeldingene ikke blir 

fulgt opp. 

– Det er underrapportering av avvik. Det burde vært mye mer, sier 

sykepleier og plasstillitsvalgt for Fagforbundet, Hanne Kristin Andersen. 

De to sykepleierne i Verdal presiserer imidlertid at de opplever 

helsetjenestene som forsvarlige, selv om kvaliteten ikke alltid er så høy 

som de skulle ønske. 

Mange forklaringer 
Anne Kari Haugdal er kommunalsjef for velferd i Verdal kommune. Hun 

mener det er store forskjeller innad i kommunen i hvordan hverdagen 

oppleves. 

– Grunnbemanningen i Verdal er bra. Så har vi hatt et stort sykefravær, 

pluss at vi har slitt med å rekruttere ledere i enheten som har plagdes 

mest. Da skjer det mye med både den faglige forståelsen og med det å 

få inn gode strukturer. Når vi ikke har ledere på plass, blir ikke 

strukturene som de skal være, og det blir fort tendenser til kaos i 

hverdagen, beskriver Haugdal. 

Lederutfordringene har kommunen nå ryddet opp i, forteller hun. 

– Betyr det at hverdagen ser bedre ut i 2020 enn i 2019? 

– Både og. Det tar noe tid å etablere gode kulturer og strukturer. Covid-

19-situasjonen har gjort at det har gått mye raskere å få inn 

velferdsteknologi, ikke minst teknologi for hvordan vi fordeler 

arbeidsoppgavene, forteller hun. 

– Hvor ofte gjør bemanningssituasjonen at tilbudet til brukere eller 

pasienter ikke er forsvarlig? 



– Per i dag har vi ikke kunnskap om at tjenesten har vært uforsvarlig til 

brukerne. I perioder lider vi jo under å gi gode nok tjenester, og det har 

vært noen klager som er behandlet til Fylkesmannen, men det har ikke 

vært et gjennomgående problem, sier Haugdal. 

Alt tyder på at presset på omsorgstjenestene vil øke i årene som 

kommer. 

– Da samhandlingsreformen kom i 2012, var det nettopp for å 

forberede samfunnet på endringer i befolkning. Bare det neste tiåret vil 

vi få en dobling i innbyggertall over 80 år. Vi vet vi kommer til å ha færre 

vi kan rekruttere til tjenestene, beskriver hun. 

En av løsningene er mer velferdsteknologi. 

– Vi snur gamle, etablerte kulturer. Vi er nødt til å ha flere med 

kompetanse innen teknologi, det er avgjørende for å stå i dette. 

Bygge meldekultur 
Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Levanger, Benny Andre 

Aasan, mener det positivt at det kommer inn så mange avviksmeldinger 

i kommunen. 

– Det er noe vi har jobbet med i mange år sammen med ledelsen. Det 

handler om å bygge en kultur for å melde inn avvik. Men det kan 

fortsatt bli bedre, sier Aasan. 

 

GODE RUTINER: Sykepleier og hovedstillitsvalgt for Norsk 

sykepleierforbund i Levanger kommune, Benny Andre Aasan, sier at 

mange avviksmeldinger er et tegn på gode rutiner. - Vi blir ikke bedre 

om feil gjemmes bort, forklarer han. 



Når det gjelder bemanningssituasjonen er han imidlertid mer bekymret: 

– Det er ingen tvil om at det blir travlere for dem som er igjen og må 

gjøre samme jobb. Det setter press på pasientsikkerheten, og hvis 

manglende bemanning fører til avvik er det bekymringsverdig, sier 

sykepleier og hovedtillitsvalgt Benny Andre Aasan. 

Utvalg av avviksmeldinger 

Levanger, desember 2019: Pga sykdom mangler 3 personale av 9-10 

personale orginalbemanning. u.t får ansvar för 3 brukare under 

aftenvakten. 

Verdal, desember 2019: Ingen sykepleierdekning nede i sentrum eller 

Vuku på natt i natt. Har terminalpleie med morfin og robinol. 

Verdal, desember 2019: 2 sykefravær på dagvakt i dag. 25 stk ble ringt 

uten svar/kunne ikke. Fikk omsider tak i lærling som kunne komme 

fram til kl 13. 

Verdal, desember 2019: Fikk telefon om sykdom på a- vakt i kveld, og 

brukte mye tid på å prøve å skaffe folk. Ringte 17 stk, og få svarte på 

telefonen. Fikk ikke til å leie inn noen på en hel vakt, og pårørende må 

bistå på et besøk til en bruker samt at en kollega tar det siste 

bistandsbesøket der uten, å ha mulighet til å gå hele vakta. De andre 

brukerne på den lista som vi ikke fikk innleid folk på, er fordelt på andre 

lister, dette gjør at listene egentlig ikke går opp. 

Levanger, september 2019: En bruker møter meg på seinvakta og er 

urolig for at det kan mangle folk. Det hadde gjort det på dagtid har hun 

blitt fortalt. Bruker blir urolig og stresset av dette, trenger mye trygging 

og miljøkontakt 

Levanger, august 2019: Måtte dra til bruker alene der det står på 

arbeidsliste at det SKAL være to personale. Fikk ikke til å dra dit to, da 

det ikke var nokk folk på jobb for å utføre dette. 

Levanger, august 2019: «Ble liggende i 1,5 døgn pga lav bemanning. Ga 

beskjed til sykepleier at vi måtte ha hjelp til å få opp bruker fra senga da 

det må være 3 personal. Ingen hadde mulighet til å hjelpe så brukeren 



ble liggende i senga [...]. Bruker ble da liggende til etter kl 15 da legen 

skulle komme. Har fått masse sår på rumpa, sykepl kikket ikke på dette 

da de var innom på vår vakt. Har etterlyst ny madrass. Vi føler at vi ikke 

klarer å ivareta brukers behov. Synes han er blitt tynnere., står det i en 

melding » 

Levanger, mars 2019: Jeg har jobb lørdag dag og søndag kveld denne 

helga. Lørdag kveld 22.20 får jeg sms fra nattevakt med spørsmål om 

hun kan ringe meg. Jeg sier ja (føler ikke at man kan si nei, regner jo 

med at det er krise). Nattevakt forteller at det ikke var gjort innleie til 

søndag morgen, og at ansvarsvakt lørdag morgen hadde fått beskjed 

om å gjøre det. Nattevakt ønsker hjelp til å finne løsninger, det er ikke 

flere å spørre om å komme på jobb søndag morgen. Jeg råder henne til 

å kombinere 2 brukere på 1 ansatt, og be en av de to ansatte som 

starter 9.30 om å begynne 7.30. Siste kommunikasjon er 23.10. 

Ansvarsvakta som dro hjem 22.15 lørdag kveld forteller i dag at hun 

hadde gjort avtaler med nattevakt om hva som måtte gjøres, at det ikke 

var nødvendig å ringe meg. 

Verdal, april 2019: Videregående elev var innleid for å ha egen liste, 

samt ha hel vakt, på kveld. Denne eleven har ikke hatt opplæring på 

kveld. Hun visste ikke hva som skulle gjøres. 

Levanger, april 2019: «Vi som jobber med å skaffe nok bemanning, og 

kvalifisert bemanning til hver vakt lykkes IKKE med å gjøre dette uten at 

vi bryter loven. Flere ansatte har jobbet for mange helger på rad, noe 

som ikke er innenfor loven. Vi vet vi bryter loven, men da vi ikke kan 

drive forsvarlig drift uten nok pleiere, har vi ikke annet valg enn å leie 

inn disse likevel. I tillegg er det vanskelig til enhver tid å unngå at innleie 

ikke utløser overtid på ansatte. Dette har skjedd flere ganger, og det 

skjer fremdeles. I dag fredag har undertegnede vært nødt til å utføre 

innleie med lovbrudd da vi går nok en helg i møte med mye 

sykefravær». 

Verdal, februar 2019: Bruker måtte skiftes på, andre person hadde 

dratt til ny bruker. Måtte løfte opp bruker alene og dra av bukser og 

skifte. Ingen hjelpemidler var tilgjengelig. 



Levanger, februar 2019: Pga lav bemanning denne dagen ble det ikke 

prioritert dusj på to brukere. Begge fikk utført morgenstell. 

Levanger, januar 2019: Dette er ikke en enkeltstående episode. Det 

har skjedd gjentatte ganger. Arbeidslister blir ikke fulgt. Det er tre 

brukere i denne boligen 2 av dem er dement. Personal er i 

utgangspunktet på jobb alene hele vakta eks fra 1430- 2230. Det er 

spesielt det siste halve året at brukerne har hatt svært mange personal 

og forholde seg til. Satte opp ei liste med navn på de jeg vet blir innleid, 

jobber fast. Kom da fram til 34 stk. Det er og lærlinger som blir plassert 

her og går hele vakter alene. Noe som har vist seg og fungere svært 

dårlig. 

Verdal, januar 2019: Lørdag: Overtid da listen ikke er gjennomførbar. 

Ørten telefoner i dag og alarmer. 

Får ikke øke bemanning 
Kristin Bratseth er kommunalsjef for helse og velferd i Levanger 

kommune. Hun beskriver at økonomi er blant forklaringene på 

meldingene. 

– Bemanningsplanene må ligge innenfor de økonomiske rammer vi har 

fått tildelt. De senere år er mitt inntrykk at brukerbehovene har økt, 

samtidig som vi økonomisk ikke har hatt mulighet til å øke bemanning 

tilsvarende. Når antall brukere og vedtak om timer på grunn av 

brukerbehov øker, mens bemanning helst ikke skal øke, blir det få 

ansatte til å utføre tjenestene, skriver hun i en e-post. 

Bratseth forbereder nå brukere og ansatte på endringer. 

– Det har også betydning hvilke verktøy vi bruker for å omstille oss, slik 

at helsepersonell kan utøve helseoppgaver. Bruk av teknologi, 

forebygging og det å understøtte selvstendiggjøring og mestring, vil 

medføre at vi forhåpentlig kan gi tjenester til et forventet økende antall 

brukere, med den kompetansen vi har. 

– Hvor ofte gir dere, etter ditt skjønn, et uforsvarlig tilbud til brukere 

og pasienter som følge av bemanningssituasjonen? 



– I utgangspunktet legges en årsturnus ut fra en bemanningsplan som 

er lagt sammen med tillitsvalgte, og som skal sikre faglig forsvarlige 

tjenester. Når det skjer endringer i planen, for eksempel fravær, må 

avdelingsledere gjøre vurderinger av om antall ansatte og den 

kompetansen som er tilgjengelig, holdt opp mot brukerbehovet i 

avdelingen den aktuelle vakten, er forsvarlig. Jeg mener vi i de aller 

fleste tilfeller greier å sikre en faglig forsvarlig bemanning, men det kan 

hende noen arbeidsoppgaver må prioriteres opp, og andre ned, for å 

løse uforutsette situasjoner. 

– Velger dere å ikke fylle vakanser, eller ikke hente inn vikarer, for å 

spare penger? 

– Ja, dette er et av tiltakene for å redusere merforbruket. Også i disse 

tilfeller gjør ledelsen en vurdering av faglig forsvarlighet ved å se hvilke 

brukerbehov det er i avdelingen den aktuelle vakten eller perioden 

 



  
Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 26.10.2020 37/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/342 - 4 
 
Forslag til vedtak 

1. Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas 
til orientering. 

2. Kontrollutvalget ser denne uttalelsen i sammenheng med tidligere gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner som omhandler bl.a. anskaffelser, og vil følge opp dette i 
senere saker. 

 
Vedlegg 
Revisors attestasjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 
Saksopplysninger 
Revisor har utført et attestasjonsoppdrag om kommunens etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område: 

Kontroll av etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser for anskaffelser over kr. 
100.000,- og under terskelverdi kr 1.300.000, -. 

 
Det er i perioden 01.11.2019-31.12.2019 kontrollert om kommunen: 

1. Har gjennomført en tilbudskonkurranse 
2. Har objektive kravspesifikasjoner 
3. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll 

 
Det er kontrollert syv enkeltanskaffelser under terskelverdi for 6. termin. Kriterier er hentet fra 
anskaffelseslov med tilhørende forskrifter. Revisor finner at det for tre av disse enten ikke er 
gjennomført konkurranse eller fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon på 
anskaffelsesprosessen. 
 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har revisor grunn til å anta at 
kommunen i det alt vesentlige ikke etterlever bestemmelser angitt i anskaffelseslov med 
tilhørende forskrifter for enkeltanskaffelser under terskelverdi. 
 
 
Vurdering 
Revisor sier at uttalelsen kun er utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å 
ivareta sitt påse ansvar med økonomiforvaltningen og til kommunes informasjon, og ikke 
nødvendigvis egnet til andre formål.  
 
Likevel bekrefter denne uttalelsen at kommunen fortsatt har utfordringer med å følge 
anskaffelseslovverket. Noe som også har vært påpekt gjennom tidligere gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner. 
 
Kontrollutvalget bør derfor fortsatt ha fokus på kommunens etterlevelse av lovverket for 
offentlige anskaffelser, og at denne saken ses i en større sammenheng. 
 
Det er derfor ikke lagt opp til at denne revisoruttalelsen sendes kommunestyret som egen 
sak, men isteden omtales særskilt i kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret. 
 



 
 



 
 
 
 
 
Til kontrollutvalget i  
Verdal kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen.  

 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i forbindelse med Verdal kommunes 
etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område: 

Kontroll av etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser. I vår risiko- og vesentlighetsanalyse har 
vi definert følgende område med størst risiko for manglede etterlevelse; Anskaffelser over kr. 
100.000,- og under terskelverdi kr 1.300.000, -.  

Vi kontrollerer om kommunen 

1. Har gjennomført en tilbudskonkurranse 
2. Har objektive kravspesifikasjoner  
3. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll  

 

Vi har kontrollert perioden fra 01.11.2019 – 31.12.2019.  

Vi har kontrollert syv enkeltanskaffelser under terskelverdi. 

Kriterier er hentet fra: 

Anskaffelseslov med tilhørende forskrifter 
 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll.  

 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig 
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 
beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i 
gjeldende lovgivning og annen regulering.  

 

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag 
med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører 
oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved 
etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har 
foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  
 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 
utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 
skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 
ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Grunnlag for konklusjon med forbehold 

Vi har kontrollert syv enkeltanskaffelser under terskelverdi for 6. termin 2019, og finner at det for tre av 
disse enten ikke er gjennomført konkurranse eller fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon på 
anskaffelsesprosessen.  

 

Konklusjon med forbehold 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har vi ut fra forhold omtalt i «Grunnlag for 
konklusjon med forbehold» grunn til å anta at Verdal kommune i det alt vesentlige ikke etterlever 
bestemmelser angitt i anskaffelseslov med tilhørende forskrifter for enkeltanskaffelser under 
terskelverdi. 

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 
påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Verdal kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis 
egnet til andre formål 

 
 
 
Steinkjer, 14. september 2020 
 
 

 
Knut Tanem 
registrert revisor 
oppdragsansvarlig 
 



  
Offentlige anskaffelser - Orientering fra konstituert 
kommunedirektør  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 26.10.2020 38/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216, TI - &32 
Arkivsaknr 20/100 - 8 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen fortsatt har fokus på 

innkjøpsprosesser, og tilstreber å følge regelverket og interne retningslinjer for 
offentlige anskaffelser. 

3. Kontrollutvalget vil følge opp saken med en ny orientering fra kommunedirektøren i 
slutten av 2022. 

 
 
 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - offentlige anskaffelser 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har over flere år hatt fokus på offentlige anskaffelser i kommunen. 
 
Det har vært gjennomført flere forvaltningsrevisjoner/undersøkelser der bl.a. offentlige 
anskaffelser har vært tatt opp: 

· Rapport anskaffelse av bil, fra 2019 (KU-sak 27/19, KST 104/19) 
· Forvaltningsrevisjon teknisk drift og offentlige anskaffelser (KU-sak 36/18, KST 

84/18) 
· Revisors rapport – Gjennomgang av planlegging og utlysing av helsebygg i Verdal, 

fra 2017 (KU-sak 24/17, KST 70/17) 

 
I tillegg har Rådmannen møtt i kontrollutvalget og orientert i flere runder. Nevner bl.a.:  

· 15/17   Orientering fra rådmannen vedrørende anskaffelser av asfalt-, masse- og 
maskin-tjenester 

· 23/17   Orientering fra rådmannen vedrørende generelle føringer og rutiner for 
ansatte når det gjelder anskaffelser til kommunen 

· 30/17   Orientering vedrørende problemstillinger knyttet til kvalitet og kontroll for 
innkjøp og anskaffelser 

· 43/17   Orientering fra rådmannen - anskaffelser og innkjøp 
· 03/18   03/18 Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sak 54/17  
· 12/18 12/18 Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sakene 3/18 og 54/17 
· 54/18   Orientering fra rådmannen - Kommunal anskaffelse av bil 
· 02/19  Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU 36/18-6 Forvaltningsrevisjon 

Teknisk drift og offentlige anskaffelser. 
· 15/20  Rapport anskaffelse av bil - Rådmannens tilbakemelding 

 
 
Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp gjennomførte forvaltningsrevisjoner, og melde 



dette tilbake til kommunestyret. 
 
I oppfølging av rapport – anskaffelse av bil ble det i kontrollutvalget i sak 15/20 gjort slikt 
vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering 
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen i oktober om bl.a. status for 

hvilke rammeavtaler som er inngått og hvilke som er under arbeid 

 
Etter dette vedtaket har kontrollutvalget mottatt fra Revisjon Midt-Norge SA «uttalelse for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen» for 2019. Denne viser at Verdal:  

«kommune i det alt vesentlige ikke etterlever bestemmelser angitt i anskaffelseslov 
med tilhørende forskrifter for enkeltanskaffelser under terskelverdi» 

 
Kontrollutvalget har også mottatt en henvendelse som tyder på at en anskaffelse over 
terskelverdi ikke har fulgt regelverket bl.a. ikke lyst ut på Doffin. 
 
Som en oppfølging av tidligere saker er det i e-post av 25. september bedt om en ny skriftlig 
redegjørelse om: 

· Hvilke rammeavtaler som er inngått 
· Hvilke som er under arbeid 
· Hvilke avtaler mangler, og om det er planer for å inngå rammeavtaler her 
· I hvilken grad følges de inngåtte rammeavtalene, eller er det fortsatt handel utenfor 

avtalene 
· Hvordan jobber rådmannen for å sikre at kjøp mellom 100.000 og aktuelle 

terskelverdier etterlever bestemmelsene i lovverket 
· Hvilke retningslinjer har kommunen for anskaffelser under 100.000, og i hvilken 

grad følges disse  

 
 
Det var bedt om en skriftlig redegjørelse innen 14. oktober (vedlagt), i tillegg til at konstituert 
kommunedirektør er bedt om å møte i kontrollutvalget. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget har over flere år tatt opp saker knyttet til offentlige anskaffelser i kommunen. 
 
Konstituert kommunedirektør sin tilbakemelding viser at kommunen har hatt fokus på 
offentlige anskaffelser, og tatt tak i en del av problemstillingene/utfordringene, men at de 
fortsatt ikke er i mål med å få alt på plass.  
 
Det er ønskelig å få avsluttet kontrollutvalgets oppfølgingsansvar gjennom at 
administrasjonen kan forsikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges i alle ledd. Det 
foreslås derfor at kontrollutvalget følger opp saken med en orienteringer i slutten av 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget 
 

Med bakgrunn i henvendelse av 25.09 kommer tilbakemelding på de etterlyste punktene: 

Hvilke rammeavtaler som er inngått 
Det er inngått rammeavtaler på: 

- Maskinentreprenør 

- Hobby og formgivningsartikler 

- Lekeapparater  

- Matvarer småhusholdning. 

Hvilke som er under arbeid 
Det er avtaler i gang på:  

- Bedriftshelsetjeneste 

- Håndverktjenester 

- Rekrutteringsbistand 

- Masser (grus og stein). 

 

Hvilke avtaler mangler, og om det er planer for å inngå rammeavtaler her 
De avtaler som mangler er:  

- Bilrekvisita og dekk  

- Verkstedtjenester bil 

- Byggvarer  

- Hotell og reisebyråtjenester og flyreiser  

Alle disse er planlagt for 2021.   

 



I hvilken grad følges de inngåtte rammeavtalene, eller er det fortsatt handel utenfor avtalene 
Følgende oversikt sier noe om avtalelojaliten i Verdal, og det er fortsatt behov for å ha fokus på avtalelojalitet. Det ble imidlertid noen utfordringer i vår grunnet at enkelte 

leverandører mangler noen varer (Maske) i lys av koronautfordringer, men det er ikke hele forklaringsbildet her. 

Avtalelojalitet  
2020-08     

   Verdal     Verdal  

Leverandør Kategori  Spend 2020-08 pr leverandør  

Forbruk ikke 
avtale-
leverandør 

 Spend 2020-08 pr 
kategori  

Maske Medisinsk forbruksmateriell           978 245,84  kr 1 142 253,99        2 120 499,83  

Staples 
Kontorrekvisita, 
Rengjøringsartikler        1 375 384,72  kr 851 504,51        2 226 889,23  

Byggmakker Arbeidstøy,              70 000,00  kr 13 266,30              83 266,30  

Atea Programvare og it-utstyr        4 019 566,00  kr 0,00        4 019 566,00  

Lek og Lær Leker og formgivningsmateriell           173 599,00  kr 158 483,00            332 082,00  

Elkjøp Brune og hvitevarer           200 161,80  kr 14 823,00            214 984,80  

NærEngros Næringsmidler        3 131 709,00  kr 0,00        3 131 709,00  

Tine Meieriprodukter           995 014,00  kr 0,00            995 014,00  

Bakehuset Bakervarer           152 518,00  kr 0,00            152 518,00  

Ahlsell VA/VVS           572 963,00  kr 609 524,36        1 182 487,36  

BS Undervisning Opplæringsmateriell        1 029 790,00  kr 359 148,90        1 388 938,90  

Auralight Lyskilder           136 960,00  kr 0,00            136 960,00  

Lindbak Møbler skole/kontor           179 568,00  kr 0,00            179 568,00  

Saxvik Møbler institusjon             10 075,00  kr 0,00              10 075,00  

Apotek 1 Legemidler og multidose           512 961,00  kr 71 751,10            584 712,10  

Hero Tolk Tolketjenester                8 718,75  kr 9 509,00              18 227,75  

Circle K Drivstoff                            -    kr 868 504,83            868 504,83  

Hustad Møbler Boligmøbler             62 720,00  kr 56 578,00            119 298,00  

 TOTAL SPEND     13 609 954,11  kr 4 155 346,99      17 765 301,10  

Mange forskjellige 
leverandører(felleskjøpet, 
Jysk etc) Diverse forbruksmateriell   kr 1 593 794,00     



     

 Usikker på lojalitet på disse da vi har ca 1180 besøk på matvare butikker hittil i 2020 som utgjør kr. Ca 1 200 000,-  

 

 

 

     

 

Diverse leverandører vi fysisk 
besøker  Antalle faktura  Sum  Snittstr. Faktura  

 Byggmakker 276 kr 552 381,00                2 001,38  

 Clahs Ohlson 15 kr 13 236,00                    882,40  

 Coop Obs bygg 587 kr 402 466,92                    685,63  

 Europris 92 kr 59 575,94                    647,56  

 Felleskjøpet 37 kr 102 984,90                2 783,38  

 Nille 11 kr 4 310,60                    391,87  

 Kid 6 kr 7 893,87                1 315,65  

 Tess Nord 9 kr 220 958,00              24 550,89  

 Tools 52 kr 105 487,00                2 028,60  

 Wurth Norge 85 kr 124 499,80                1 464,70  

 Sum 1170 kr 1 593 794,03                1 362,22  

     
Antalle faktura 1-500 
uten avtale  2092   

     
 
 

 

Hvordan jobber rådmannen for å sikre at kjøp mellom 100.000 og aktuelle terskelverdier etterlever bestemmelsene i lovverket? 
 
Det er tatt tak i vår grunnleggende plattform for ledelse, og det ble brukt en heldag på våre tre kjerneverdier – Lojalitet, ærlighet og respekt med kommunalsjefer og 

virksomhetsledere 21.08. Disse lederne sitter i en nøkkelposisjon med tanke på å sikre oss en omforent lojalitet på alle områder, og denne dagen ble brukt for å skape en 

dypere forståelse av at slike verdier også må følges opp i praktiske handlinger.   

 
 



Hvilke retningslinjer har kommunen for anskaffelser under 100.000, og i hvilken grad følges disse? 
Kommunen har et økonomireglement som skal regulere dette. Vi følger nå anbefalingene fra revisjonen, og omarbeider økonomireglementet vårt slik at det blir mer 

klargjort hvordan slike anskaffelser skal håndteres. 



  
Forenklet etterlevelseskontroll for 2020. Risiko- og 
vesentlighetsvurdering.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 26.10.2020 39/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/342 - 6 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisor risiko og vesentlighetsvurderingen til orientering. 
2. På bakgrunn av revisors vurderinger ber kontrollutvalget revisor ta for seg følgende 

område for 2020:  

·  

. 
 
Saksopplysninger 
Regnskapsrevisor skal i henhold til den nye kommuneloven gjennomføre en forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, og rapportere årlig til kontrollutvalget innen 
30. juni.  
 
Formålet med den forenklet etterlevelseskontroll, er innenfor en begrenset ressursramme å 
forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og 
vedtak på økonomiområdet. 
 
Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, 
forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.  
 
Denne kontrollen skal basers på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget.  
 
 
Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurdering for å vurdere 
om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig 
betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor vil gå gjennom dette i møtet. 
 
 
 
 
 



  
Revisjonsstrategi 2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 26.10.2020 40/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/342 - 5 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering. 
 
 
 
Saksopplysninger 
Revisor skal hvert år utarbeide en strategi og plan for revisjonsoppdraget med utgangspunkt 
i risiko og vesentlighetsvurderinger.  
 
Regnskap for 2020 som strategien omfatter, gjelder regnskapet for Verdal kommune. 
 
Formålet med strategien er primært å avdekke risiko for feilrapportering og å definere hvilke 
revisjonshandlinger som må gjennomføres for å skrive revisjonsberetning innen 15. april. Her 
er det sentralt å kunne forstå hva vesentlighetsgrense er og hva den konkret innebærer. 
 
Kontrollutvalget vil med denne saken få kunnskap om kontrollenes "rekkevidde" og 
regnskapsrevisors arbeidsmetodikk. Kontrollutvalget vil også få god kjennskap til hva 
regnskapsrevisjonen inneholder. 
 
Revisor vil i tillegg også si noe om den løpende revisjonen.  
 
 
Vurdering 
I møtet vil revisor presentere strategien for regnskapsåret 2020.  
 
Revisor vil også si noe om den løpende revisjonen.  
 
Dersom det vil bli gitt informasjon om interne forhold hos revisor eller spesielle kontrolltiltak, 
kan det bli nødvendig å lukke møte, jfr. koml. § 11-5, 2. ledd. Kontrollutvalget vil i så fall ha 
plikt til å bevare taushet om den delen av innholdet som er taushetspliktbelagt. 
 
 
 
 



  
Orientering til kontrollutvalget - Kommunens varslingsrutiner  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 26.10.2020 41/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/229 - 7 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Vedlegg 
AMU sak 34.20 Varsling 
amu 34.20 vedl1 
amu 34.20 vedl2 
amu 34.20 vedl3 
Arbeidsmiljøloven Kap 2A Varsling 
 
Saksopplysninger 
En arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten er regulert i 
arbeidsmiljøloven (aml) kapittel § 2 A Varsling (2 A - 1 til 2 A - 7)  
 
I aml § 2 A – 1 står det: 

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. 
Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til 
innleier. 
(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige 
etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i 
samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære 

a)          fare for liv eller helse 
b)          fare for klima eller miljø 
c)          korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 
d)          myndighetsmisbruk 
e)          uforsvarlig arbeidsmiljø 
f)          brudd på personopplysningssikkerheten. 

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke 
som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd. 

 
 
Nye varslingsrutiner ble vedtatt av arbeidsmiljøutvalget i kommunen i møte 11. mai i år, sak 
34/20, se vedlegg. I disse rutinene er også kontrollutvalget gitt en rolle når det gjelder varsel 
på ledelsesnivået i kommunen. 
 
Konstituert kommunedirektør ved personalsjefen vil gi kontrollutvalget en orientering om de 
nye varslingsrutinene og ev. innkomne varsler. 
 
Stikkord for orienteringen er: 

· Gjennomgang av varslingsrutinene 
· Varslingssekretariatet, hvem er det? 
· Kontrollutvalget en del av varslingsrutinene, hva er tanken bak dette? 
· Hvordan er varslingsrutinene gjort kjent i organisasjonen 

 
· Status for mottatte varsel etter at nye rutiner ble vedtatt: 

· Antall mottatte varsler pr. d.d. 



· Type varsler (Er det noe som peker seg ut?) 
· Er det ett eller flere steder i organisasjonen det varsles fra? 
· Hva er status for behandling av innkomne varsler (under behandling eller ferdig 

behandlet) 

 
 
Vurdering 
Konstituert kommunedirektør ved personalsjefen vil gi kontrollutvalget en orientering om de 
nye varslingsrutinene og ev. innkomne varsler. 
 
Det kan stilles spørsmål om kontrollutvalget er egnet til å være en del av kommunens 
varslingsrutiner. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan som skal føre kontroll med 
at kommunen har varslingsrutiner og at disse er egnet, og hvordan de håndteres/følges. 
 
Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering, men på bakgrunn av den 
informasjonen som gis har kontrollutvalget også mulighet til å komme med andre forslag. 
 
 
 
 



Arbeidsmiljøutvalget 11.05.2020 - PS 34/20 AMU-sak, 
Prosedyre og rutiner for varsling 
Saksbehandler : Bjørn Engelin 

Arkivref : 2020/1684 - / 

Saksgang 

Utvalg Møtedato Saksnr. 
Arbeidsmiljøutvalg 11.05.2020 34/20 
  

Arbeidsmiljøutvalgets leder forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner nye prosedyrer og rutiner for varsling. 

Vedlegg:  

1. varslingsprosedyre 
2. rutine for varsling 
3. Intern_varsling_om_kritikkverdige_forhold- flyt 

  

Andre saksdokumenter: 
Ingen. 
  
Saksopplysninger:   
Utarbeidelse og endringer av prosedyrer og rutiner, har først og fremt sin bakgrunn i de lovendringer av 
Arbeidsmiljøloven, som ble gjeldende fra og med 01.01.2020. 
De konkrete endringene står beskrevet i AML kap 2(§2A-1 til 2A-7) Dette har medført at vi som arbeidsgiver 
har fått et krav og plikt til å utarbeide nye prosedyrer og rutiner. 
Et annet vesentlig moment er at varsling som hovedregel, skal gjøres gjennom kommunens nye 
varslingsverktøy i Compilo, noe som også medfører et krav om at prosedyrer og rutiner er forankret og gjort 
kjent i organisasjonen.    
  
Vurdering:  
Det er gjort en vurdering på at det er mest hensiktsmessig å utarbeide to separate dokument: 

1. Mottak-behandling og oppfølging av varslingssaker 
2. Rutine for varsling 

  

Arbeidsgruppen har presisert hvilke roller/stillinger som bør utgjøre varslingssekretarieatet, samt mener at 
kontrollutvalget vil være den rette instansen som skal behandle aktuelle varslingssaker som omfatter 
lederne i rådmannsgruppen.  

 

https://www.verdal.kommune.no/Organisasjon/Personer/Engelin-Bjorn/
https://www.verdal.kommune.no/Politikk/Arbeidsmiljoutvalget/
https://www.verdal.kommune.no/Global/Politikk/2020/Vedlegg/amu20_sak34_vedl1.pdf
https://www.verdal.kommune.no/Global/Politikk/2020/Vedlegg/amu20_sak34_vedl2.pdf
https://www.verdal.kommune.no/Global/Politikk/2020/Vedlegg/amu20_sak34_vedl3.pdf


Mottak-behandling og oppfølging av varslingssaker. 

 

Formål  

Sikre forsvarlig oppfølging av varslingssaker og ivaretakelse av personer som varsler jamfør 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Omfang/Virkeområde  

Gjelder oppfølging av varslingsaker i Verdal kommune 

Ansvar  

Varslingssekretariat har ansvar for at varslingssaker blir fulgt opp jamfør rutiner. 

Rådmann har ansvar for å følge opp saker som har blitt utredet av varslingssekretarieatet. 

Personal og HMS avdelingen har ansvar for å sikre at varslingsrutinene er oppdatert i forhold til lov og 
avtaleverk. 

Arbeidsmiljøutvalget har ansvar for å godkjenne varslingsrutiner. 

Ledere har ansvar for å gjøre rutinene kjent i egen avdeling. 

  

Aktivitet/beskrivelse  

Mottak:  

Verdal kommune har valgt å opprette et varslingssekretariat som mottar og utreder varslingssaker i 
Verdal kommune. Varslingssekretariatet består av kommuneadvokat, personal og HMS sjef og 
Hovedverneombud. 

Unntak er varslingssaker som gjelder rådmannsnivået: Dvs varslingsaker på Rådmann, kommunalsjefer, 
økonomisjef og personal og HMS sjef som skal gå direkte til kontrollutvalget for utredning.  

 Compilo sender epostvarsel til medlemmene i varslingssekretariatet om at det er innkommet en 
varslingssak. 

 Medlemmene skal gå inn i varslingsmodulen i Compilo og åpne varslet senest innen 3 virkedager. 
 Arbeidet i varslingssekretariatet må organiseres slik at en sikrer at det ved fravær blir åpnet og fulgt opp 

varslinger. 

   

Behandling: 

Saksbehandling av innkomne saker gjøres i henhold til ordinære saksbehandlingsregler nedfelt i lov og 
reglement. Forvaltningslovens alminnelige prinsipper om forsvarlig saksbehandling, herunder 
taushetsplikt, regler om habilitet, undersøkelses- og dokumentasjonsplikt og kontradiksjonsprinsippet 
følges. 

Et varsel om kritikkverdige forhold vil oftest oppleves belastende både for varsler og for den det varsles 
om, og kan være utfordrende for arbeidsmiljøet i organisasjonen.  En må derfor tilstrebe en så rask 
saksbehandling som praktisk mulig, hensyntatt krav til kvalitet og forsvarlig saksbehandling. Dette 



medfører at en må være bevisst på de frister som settes for eventuelle møter og tilbakemeldinger og 
prøve å unngå eventuelle forsøk på å trenere saksgangen fra en av partene. 

Registrering - dokumentasjon - arkivering. 

Mottatt varsel registreres i Ephorte. Tittel på sak starter med "Varsling "og videre hva det varsles på.  Det 
opprettes en sak pr. varsel. Saken registres unntatt offentlighet jfr offentlighetslovens § 13 og navn på 
varsler og den/de der varsles om skjermes. 

Varslingssaker skal håndteres konfidensielt. Det skal ikke gis tilgang til flere enn det som er strengt 
nødvendig for behandling av saken. Arkiv kan bidra for å sikre rett arkivering.  Det skrives referat fra alle 
møter med hvilke momenter/ løsninger/ forhold som er vurdert, hva det er konkludert med, referat fra 
samtaler og oppfølginger som legges på saken i Eporte. 

Dersom konklusjon av varslingssaken er at det har skjedd alvorlige brudd på tjenesteplikten, skal en 
eventuell personalsak registreres som egen sak og følges opp i tråd med gjeldende regelverk. 

I tilfelle varselet ikke innehar tilstrekkelig bevis eller hvor oppfølging og undersøkelser av varselet ikke kan 
bekrefte varselet, skal saken avsluttes. Det lages notat med begrunnelse og legges på saksmappen i 
Eporte 

Dersom det konkluderes i utvalget at saken ikke er en varslingssak, men skal følges opp videre, avsluttes 
saken (varslingssaken). Det lages notat med begrunnelse og legges på saksmappen i Eporte.   Ny sak 
opprettes og sendes ansvarlig for videre oppfølging. Saken avsluttes i Ephorte. 

Når en sak er ferdig behandlet, skal varsler og eventuelt den som det er varslet om ha tilbakemelding, 
uansett utfall av behandlingen. Sluttrapport om saken journalføres og arkiveres. (skjema – trykk her). 

  

Det er viktig at alle vurderinger, tiltak som blir igangsatt, informasjon som blir innhentet, informasjon 
som blir gitt m.m dokumenteres med notater og referater i Eporte slik at alle opplysninger i saken er 
dokumentert. Viktig at dette blir gjort gjennom hele prosessen fra saken blir åpnet til fullført 
saksbehandling.  

  

 Undersøkelse av varsel 
 Varlingssekretariatet skal uten ugrunnet opphold undersøke sakens fakta og gjøre de undersøkelser som 

er nødvendig for å avklare om noe kritikkverdig har skjedd. Utredning av varslingssaker skal starte senest 
innen 12 virkedager. 

Vurdering om varslingen oppfyller kriteriene til en varslingssak jamfør bestemmelsene i 
Arbeidsmiljøloven.  

 Sekretariatet skal vurderer om varslingen oppfyller kriteriene til en varsling. 
 Hvis varslingssekretariatet vurderer at det innkomne varselet ikke omfattes av bestemmelsene 

i arbeidsmiljølovens så avsluttes «varslingssaken» og alle involverte parter informeres om vurderingen 
som ligger til grunn for avgjørelsen. Det lages et notat på vurderingene som leges på saken i Eporte. Saken 
avsluttes. 

 Skulle varslingen ikke fylle kriteriene til varsling i Arbeidsmiljølovens bestemmelser, men være et avvik 
eller personalsak evt annet, sendes saken over til rette personer/ instans for oppfølging. Dette gjelder 
også saker som skal meldes til myndigheter f.eks. til politi. 

 Varslingssekretariatet må vurdere på hvilket tidspunkt rådmannen skal informeres om saken. 

  

Videre vurderes varslingssekretarieatet: 

 - ut ifra varslets innhold og alvorlighetsgrad vurderer varslingssekretariatet hvor raskt varslet må følges 
opp. Alvorlige saker må følges opp umiddelbart. Varslingssekretariatet skal startet utredningen innen 12 
virkedager. Det er opp til varslingssekretariatet å vurdere alvorlighetsgrad. 

file:///C:/Users/guwo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/WH17LZHD/Rutine%20for%20intern%20varsling%20og%20oppfølging%20i%20Verdal%20kommune.docx


-  om sekretariatet trenger å tilknytte seg annen kompetanse for å få varslet tilstrekkelig undersøkt. 

- om det forekommer nok informasjon til at saken kan behandles - behov for innhenting av flere 
opplysninger. 

Kontradiksjon  

Etter kontradiksjonsprinsippet skal den som varslingen gjelder gjøres kjent med varslingen og få anledning 
til å uttale seg. 

Dersom varselet gjelder kritikkverdige forhold vedrørende konkrete personer, skal varlingssekretariatet 
kontakte vedkommende så snart som mulig å gjøre vedkomme kjent med varslet og med hvilke 
opplysninger som er gitt. Videre skal vedkommende få anledning til å legge fram sin versjon av saken. Den 
det gjelder skal ha tilbud om bistand fra en tillitsvalgt. 

I utgangspunktet så skal en orientere den det varsles om med en gang et varsel er mottatt. En har likevel 
anledning til å gjøre innledende undersøkelser i en lukket fase med få involverte for å få mer kunnskap/ 
informasjon om saken før orientering gis. Det kan også være tilfeller der sakens karakter og de videre 
undersøkelser tilsier at vedkommende ikke gjøres kjent med varslingen. Eksempelvis dersom saken er 
anmeldt til politiet. 

Oppfølging av varsler: 

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som varsler har et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver skal   om 
nødvendig sette i verk tiltak for å forebygge gjengjeldelse. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig 
handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet. 

Varslingssekretariatet skal vurdere evt sammen med nærmeste leder om det er nødvendig å sette i gang 
tiltak for å sikre varslers arbeidsmiljø. Tiltak som blir vurdert og/ eller satt i verk dokumenteres på saken i 
Eporte. 

Det skal være trygt å varsle. 

Informasjon om oppfølging av varsel. 

Varsler skal informeres om utfall av saken innenfor det lov og avtaleverk tillater. 

  

Utredning og konklusjon 

Varslingssekretariatet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før det konkluderes. 

Varslingssekretariatet lager en rapport på varslingssaken med anbefalinger til om videre oppfølging. 
Rådmannen har ansvar for videre oppfølging. 

Avslutning av saken. 

Varslingssekretariatet har ansvar for å informere varsler om at saken er avsluttet. Informasjon skal gis 
skriftlig i brev i tillegg til evt. samtale. Hvilke opplysninger som kan gis må vurderes ut ifra evt. 
begrensninger knyttet til personvern og taushetsplikt. 

Personer det er varslet på blir informert om at saken er ferdig utredet og om hvilke anbefalinger 
sekretariatet har i saken. Informasjon blir gitt skriftlig i tillegg til evt samtale. Dersom konklusjonen fra 
varslingssaken er at det har skjedd en tjenesteforsømmelse, skal en eventuell personalsak håndteres i tråd 
med saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. 

 



Rutine for varsling av kritikkverdige forhold. 

 

Formål 

Varslingsreglene skal bidra til et godt og konstruktivt ytringsklima der arbeidstakere kan si ifra om 
kritikkverdige forhold uten å risikere noen form for straff eller negative reaksjoner. 

Varslingsreglene skal bidra til at kritikkverdige forhold blir varslet og fulgt opp. 

  

  

Omfang/Virkeområde 

Varslingsrutinen gjelder for: 

Arbeidstakere i Verdal kommune 

Retten til å varsle gjelder ikke bare der det foreligger et tydelig arbeidstaker-/arbeidsgiverforhold, men 
også for andre grupper når de utfører arbeid i en virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven. Dette 
gjelder: 

 elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål 
 vernepliktige 
 sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret 
 pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner ol. 
 personer som i opplæringsøyemed eller i forbindelse med arbeidsrettede tiltak er utplassert i 

virksomheter uten å være arbeidstakere 

 personer som uten å være arbeidstakere, deltar i arbeidsmarkedstiltak 

Innleide arbeidstakere. 

Hva er varsling jamfør Arbeidsmiljøloven: 

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Verdal 
kommune ønsker at ansatte som opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen varsler. 

AML §2A-1 punkt 2: Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige 
etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for 
eksempel forhold som kan innebære 

a) fare for liv eller helse 
b) fare for klima eller miljø 
c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 
d) myndighetsmisbruk 
e) uforsvarlig arbeidsmiljø 
f) brudd på personopplysningssikkerheten. 

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter 
kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd 

Varslingen bør være motivert ut fra et ønske om å forbedre situasjonen på arbeidsplassen, eller fremme 
brukernes, virksomhetens eller samfunnets interesser. Det er ønskelig at ansatte varsler om kritikkverdige 
forhold slik at de blir kjent og fulgt opp. 



Ansvar 

Kommunens interne varslingssekretariat skal motta, undersøke og foreslå tiltak for oppfølging av 
varsler.  Sekretariatet skal sørge for at evt. ønske om å være anonym blir ivaretatt. 

Rådmann har ansvar for at kommunen jobber systematisk med HMS arbeid. 

Personal og HMS avdelingen: Har ansvar for å utarbeide og revidere rutiner for intern varsling i tråd med 
gjeldene lovgivning. Videre ansvar for at rutinene blir lagt fram til AMU for godkjenning og oppdatert i 
kommunens kvalitetssystem.   

AMU har ansvar for å godkjenne varslingsrutiner. 

Ledere med personalansvar har ansvar for å gjøre rutinene kjent i egen avdeling og sørge for fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø for den som varsler og følge opp tiltak i egen avdeling. Ledere skal sørge for at 
varslere ikke utsettes for gjengjeldelse. 

Det er viktig at ledelsen signaliserer en kultur der det er åpenhet for å ta opp kritikkverdige forhold, samt 
diskuterer og løser disse. 

Tillitsvalgte og verneombud skal informere aktuelle ansatte som tar kontakt om muligheten for å varsle 
om kritikkverdige forhold og evt. bistå den ansatte praktisk i å få varslet. 

Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Noen ganger har arbeidstakeren 
plikt til å varsle. Dette gjelder situasjoner som kan medføre fare for liv og helse, eller det forekommer 
trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen 

Kontrollutvalget skal motta og behandle varsel på rådmannsnivået. Med rådmannsnivå menes 
kritikkverdige forhold som involverer rådmannen, kommunalsjefer, økonomisjef og personal- og HMS sjef. 

  

Aktivitet/beskrivelse 

Fremgangsmåte ved varsling AML § 2 A-2 

Intern varsling 

Arbeidstaker kan alltid varsle internt 

Kommunen ønsker fortrinnsvis at ansatte varsler elektronisk gjennom bruk av Compilo. 

Du går inn i Compilo, trykker på varsling og fyller inn opplysninger i det elektroniske skjema. Varslet går 
direkte til kommunens varslings sekretariat, som består av jurist, personal og HMS sjef og XXXXXXXXXXX? 

Du får spørsmål om du vil være anonym og krysser du for det, vil kun medlemmene av 
varslingssekretarieatet kjenne til din identitet. 

Du kan varsle via tillitsvalgte, verneombud eller leder. De vil da enten bistå deg med å varsle gjennom 
Compilo eller videreformidle varslet fra deg ved å legge det inn i Compilo. 

Du kan velge å varsle via advokat. Advokat kan sende sin henvendelse til kommunens varslings sekretariat 
adresse XXXXXXXXXXXXX 

NØDVENDIGE OPPLYSNINGER 

Den som mottar et varsel, skal sikre at følgende opplysninger er gitt:  

                Hvem som varsler, ev. at det er varslet anonymt 

               Tidspunkt for når det varsles 

                Konkret hva en har observert, hva har skjedd. 

                Tidsrom, ev. dato og klokkeslett for observasjonen 

                Sted for handlingen 

                Andre vitner 



                Eventuell kjennskap til tidligere saker 

                Hvordan tilbakemelding vil bli foretatt 

                Navn på den som mottar varselet 

Varslet legges inn i Compilo av den som mottar varslet og det dokumenteres at det er en videreformidling 
av et varsel. Videre dokumenteres det om opprinnelige varsler ønsker å være anonym overfor 
varslingssekretarieatet. 

Gjelder varslingen Rådmannen, kommunalsjefer, økonomisjef eller personal- og HMS sjef sendes det 
skriftlig varsel til kommunens kontrollutvalg.  Bruk kommunens varslingsskjema, se vedlegg til prosedyre. 

 Utfylt skjema sendes til: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

  

Ekstern Varsling 

AML § 2 A-2( 

2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig 
myndighet. 

(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom 

 a) arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet, 
 b) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og 
 c) arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være 

hensiktsmessig 
 Fortrolighet og anonymitet 

Den som varsler har krav på fortrolighet, og varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det 
som er absolutt nødvendig for den videre saksbehandlingen. Det er mulig å varsle anonymt, men normalt 
vil det bli en bedre saksgang om varsleren er kjent. Man kan ikke varsle med å gjøre seg til kjenne, og 
deretter be om anonymitet ved behandling av saken. 

  

 TILBAKEMELDING  
 Den som har varslet skal ha tilbakemelding om håndteringen av varslet innen 3 uker. Dersom det tar lang 

tid å behandle saken skal vedkommende orienteres om dette. 
 For øvrig vil spørsmål om innsyn være regulert i offentlighetsloven, forvaltningsloven, 

personopplysningloven m.m.  

Ivaretakelse av varsler - forbud mot gjengjeldelse.  

Arbeidsgiver skal sørge for at varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal det 
settes inn tiltak for å forebygge gjengjeldelse. Enhver gjengjeldelse mot den som på en forsvarlig måte 
varsler i henhold til denne rutinen er forbudt. Dette gjelder både formelle og uformelle reaksjoner jfr. 
AML §2-5 Vern mot gjengjeldelse ved varsling. 

 



Intern varsling om kritikkverdige forhold 
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LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN) 

Kapittel 2 A. Varsling 

0 Kapitlet tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), 

endret ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (i kraft 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806). 

§ 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid 

arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 

(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske 

retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for 

eksempel forhold som kan innebære 

a) fare for liv eller helse 

b) fare for klima eller miljø 

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 

d) myndighetsmisbruk 

e) uforsvarlig arbeidsmiljø 

f) brudd på personopplysningssikkerheten. 

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling 

etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd. 

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), endret ved 

lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806). 

§ 2 A-2.Fremgangsmåte ved varsling 

(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt 

a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver 

b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling 

c) i samsvar med varslingsplikt 

d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat. 

(2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig 

myndighet. 

(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom 

a) arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet, 

b) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og 

c) arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være 

hensiktsmessig. 

(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2. 



0 Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806). 

§ 2 A-3.Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling 

(1) Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet 

innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. 

(2) Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom 

det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse. 

0 Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806). 

§ 2 A-4.Forbud mot gjengjeldelse 

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med §§ 2 A-1 og 2 A-2, er forbudt. Overfor 

innleide arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. 

(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av 

eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel 

a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig 

opptreden 

b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering 

c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff. 

(3) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å 

varsle vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. 

(4) Dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted 

gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse. 

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), endret ved 

lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806), tidligere § 2 A-2. 

§ 2 A-5.Oppreisning og erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse 

(1) Arbeidstaker kan ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse kreve oppreisning og erstatning uten 

hensyn til arbeidsgivers eller innleiers skyld. 

(2) Oppreisningen skal fastsettes til det som er rimelig ut fra partenes forhold, gjengjeldelsens art og 

alvorlighetsgrad og omstendighetene for øvrig. Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av 

gjengjeldelsen. 

0 Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806). 

§ 2 A-6.Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling 

(1) Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern 

varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i 

virksomheten tilsier det. 

(2) Rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

(3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle. 



(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde 

a) en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

b) fremgangsmåte for varsling 

c) fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av 

varsling. 

(5) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten. 

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), endret ved 

lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806), tidligere § 2 A-3. 

§ 2 A-7.Taushetsplikt ved ekstern varsling til offentlig myndighet 

(1) Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar et eksternt varsel om 

kritikkverdige forhold, plikter enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet, å hindre 

at andre får kjennskap til arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger om 

arbeidstaker. 

(2) Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. Forvaltningsloven §§ 

13 til 13 e gjelder ellers tilsvarende. 

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), endret ved 

lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806), tidligere § 2 A-4. 



  
Undersøkelse hjemmetjenesten - Orientering fra revisor. Utsatt sak  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 26.10.2020 42/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033, TI - &32 
Arkivsaknr 20/96 - 16 
 
Forslag til vedtak 
Det legges frem to alternative forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1: 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering 
2. Kontrollutvalget går videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten 
3. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på følgende: 

· . 
·  
·  

4. Kontrollutvalget ber revisor justere prosjektplanen iht til dette. 

 
Alternativ 2: 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering 
2. Kontrollutvalget går ikke videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten nå, men 

ønsker å se denne saken i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon, prosjekt nr 3 
- Hjemmetjenesten. 

3. Kontrollutvalget ber revisor starte opp forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 som er innenfor 
omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.  

4. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte. 

. 
 
Vedlegg 
Tilbakemelding på vedtak om pålegg 
Arbeidstilsynet rapprt -  hjemmetjenesten 
Undersøkelse hjemmetjenesten - Oppdatert statusrapport 
Prosjektplan Hjemmetjenesten 
 
Tilleggsopplysninger 
Sak 34/20 var lagt frem til behandling i møte den 31. august 2020. På grunn av at revisor 
måtte melde forfall til møtet gjorde kontrollutvalget slikt vedtak i saken: 
 

Saken utsettes til neste møte 
 
Etter at kontrollutvalget vedtok prosjektplanen i mars, har hjemmetjenesten blitt 
omorganisert. Øra og Vinne er nå slått sammen, mens Vuku fortsatt er egen enhet. 
 
I løpet av september er det mottatt henvendelser fra ansatte i hjemmetjenesten som fortsatt 
mener det er forhold der som ikke er på plass. 
 
Kommunestyret har i møte 28. september, sak 87/20 Delårsrapport 3 -2020 vedtatt å stenge 
4 rehabiliteringsplasser og redusere antall stilinger i hjemmetjenesten som et 



innsparingstiltak. Fra saksfremlegget siteres: 
«Uttak av 4 helårsstillinger i hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten har hatt et spesielt fokus i prosessen fra delårsrapport og det 
forventes at bemanningen i hjemmetjenesten reduseres med minst 4 helårsstillinger fra 
oktober 2020. Uttaket av stillinger skal være reelt og uttaket må økes dersom 
nedbemanning forskyver seg til økt innleie av vikarer eller annen økning i utgifter. Ut 
over dette har hjemmetjenesten samme plikt til å tilpasse aktivitet innenfor 
budsjettrammene i månedene oktober til og med desember som andre virksomheter 
med merforbruk. Aktivitet skal tilpasses budsjettrammene, effektiviseringen som ligger i 
tilknytning til Værnes respons skal tas ut på samme nivå som andre tilknyttede 
kommuner gjør og arbeidet med standardisering av tjenesteleveranser skal 
intensiveres. 
Anslag effekt 2020 på 450.000 kr.» 

 
Avisene Innherred (I) og Trønder- Avisa (T-A) har i uke 42 hatt oppslag om hjemmetjenesten 
med bl.a. følgende overskrifter: 

· Opplever at ansatte i hjemmetjenesten er positive (I) 
· Ble syk av jobben i hjemmetjenesten (I) 
· Det blir sagt fra rådmannskontoret at vi har så dårlige holdninger (I)  
· Ansatte kjenner på at de ikke får gjort en god nok jobb: - Viktig at det skrives avvik 

(I) 
· Over 700 rapporterte hendelser på ett år i Levanger og Verdal 

«Fant pasient sovende på WC. Bruker var på vei ned trappa med rullator.» (I) 
· Slår alarm om bemanningen i omsorgstjenestene (T-A) 

 
Ut over dette ingen nye opplysninger, og følgende saksfremlegget er identisk med sak 34/20. 
 
 
Saksopplysninger 
Viser til kontrollutvalgets møte 15. juni, sak 25/20 Undersøkelse hjemmetjenesten - 
Oppdatert statusrapport (se vedlegg), der det ble gjort slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering 
2. Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte 

Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse fra revisor for å klarlegge hva arbeidstilsynet 
har påpekt og hva kommunen har jobbet med, sett i forhold til kontrollutvalgets prosjektplan 
som ble vedtatt 9. mars i sak 07/20. En viser også til at arbeidstilsynet den 25. mai har 
konkludert med at kommunens tilbakemelding viser at punktene er oppfylt. 
 
På bakgrunn av revisors redegjørelse må kontrollutvalget avgjøre hvor vidt de ønsker å gå 
videre med undersøkelsen nå og hva undersøkelsen skal fokuseres på, eller avvente videre 
undersøkelse til oppstart av forvaltningsrevisjon i 2021/2022. Der vil i så fall disse 
problemstillingene bli vurdert i en større sammenheng med fare for at andre forhold knytet til 
hjemmetjenesten blir prioritert høyere. 
 
Velger kontrollutvalget å avvente undersøkelsen og se den sammen med plan for 
forvaltningsrevisjon, kan prosjekt nr en iht plan startes opp i neste møte. Første prosjekt er 
innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.  
 
 
Vurdering 
På bakgrunn av orienteringen fra revisor må kontrollutvalget avgjøre hvor vidt det er grunnlag 
for å gå videre med undersøkelsen nå, eller avvente en undersøkelse til oppstart av 
forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i 2021/2022.  
 
Velger kontrollutvalget å avvente undersøkelsen og se den sammen med 
forvaltningsrevisjon, kan kontrollutvalget i neste møte starte opp prosjekt nr en iht. plan for 



forvaltningsrevisjon. Første prosjekt er innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk. 
 
Saken legges frem med to alternative forsalg til vedtak. 
 
 
 
 
 



































  
Undersøkelse hjemmetjenesten - Oppdatert statusrapport  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 15.06.2020 25/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033, TI - &32 
Arkivsaknr 20/96 - 9 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering 
2. Kontrollutvalget går for alternativ: 

· …….. 

. 
 
 
Behandling: 
Omforent forslag i møtet om punkt 2: 
Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte 
 
 
Forslag til vedtak punkt 1 enstemmig vedtatt 
 
Omforent forslag til punkt 2, enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering 
2. Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte 

 
 
 
Saksopplysninger 
Prosjektplan for undersøkelse hjemmetjenesten ble vedtatt i kontrollutvalget i møtet den 9. 
mars i år.  
 
Revisor orienterte slik om status i møte den 27/4: 

 
Tilsynet fra arbeidstilsynet omhandler til dels det samme som den planlagte FR 1107:  
-          arbeidsbelastning, (pålegg om kartlegging og risikovurdering) 
-          rutiner for oppfølging av sykmeldte,  
-          inkludering/medvirkning av arbeidstakere (pålegg om å beskrive hvordan 
verneombud og arbeidstakere har medvirket på arbeidsplassen) 
 
Det som ikke besvares direkte av arbeidstilsynet er: 
-          sykepleierdekning / kompetansesammensetning av teamene i hjemmetjenesten 
-          Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige) 
-          Rutiner for konfliktbehandling 
 
Å sette i gang med en vanlig datainnsamling iht FR prosjektplan (med intervjuer) 
samtidig som kommunen jobber for å innfri pålegg fra arbeidstilsynet kan være 
problematisk?  
 



Alternativ 1: En mulighet kan være å heller be om en utskrift av alle timelister til ansatte 
i hjemmetjenesten, og sjekke om arbeidspresset er forsvarlig iht loven. Altså det 
a.tilsynet ikke fikk til pga manglende dokumentasjon fra kommunen. Vi kan da gå 
dypere inn i dette enn a.tilsynet har gjort. Dersom kommunen har timelister, kan vi få 
sagt en hel del om (kvantifisert) arbeidspresset i hjemmetjenesten.  
 
Alternativ 2: Som alternativ 1, men også se på: 
-          sykepleierdekning / kompetansesammensetning av teamene i hjemmetjenesten 
-          Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige) 
-          Rutiner for konfliktbehandling 
 
Alternativ 3: Avslutte prosjektet 
 
Alternativ 4: Fortsette prosjektet med de momentene som ikke besvares direkte av 
atilsynet, men vente med oppstart til etter at atilsynet har svart på kommunens svar på 
påleggene.  

 
På bakgrunn av denne orienteringen gjorde kontrollutvalget slikt vedtak i sak 21/20: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
2. Kontrollutvalget utsetter oppstart av prosjektet til etter at arbeidstilsynet har mottatt 

og svart ut kommunens tilbakemelding på påleggene.  
3. Kontrollutvalget ber revisor følge opp saken, og orientere kontrollutvalget så snart 

arbeidstilsynet har kvitert ut forholdene 

 
En har nå fått tilbakemelding fra revisor om at arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet, og Verdal 
kommune er i ferd med å utbedre de påpekte forhold. 
 
 
Vurdering 
Arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet, og Verdal kommune er i ferd med å utbedre de påpekte 
forhold.  
 
Revisor skisserte i siste møtet 4 alternativer for kontrollutvalgets videre arbeid med 
undersøkelsen.  
 
Det finnes også et 5. alternativ. Iht til ny plan for forvaltningsrevisjon er prosjekt nr 3 - 
Hjemmetjeneste. Kontrollutvalget kan avvente undersøkelsen og de momenter som 
kontrollutvalget vil legge vekt på til oppstart av forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. Det 
vil kunne komme i gang i løpet av 2021/2022.  
 
Velger kontrollutvalget å avvente undersøkelsen og se den sammen med 
forvaltningsrevisjon, kan kontrollutvalget i neste møte starte opp prosjekt nr 1 iht. plan for 
forvaltningsrevisjon. Prosjekt nr 1 er innenfor: Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk 
 
Saken legges frem til diskusjon. 
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling Er Verdal kommunes arbeid med arbeidsmiljøet i 
hjemmetjenesten tilfredsstillende? 

Herunder blant annet:  

- Arbeidspress, bemanning og kompetanse, 

herunder bruk av vikarer kontra faste ansatte 

- Oppfølging og håndtering av sykefravær 

- Sykepleierdekning/kompetansesammensetning 

av teamene 

- Medvirkning på arbeidsplassen 

- Arena for samhandling/møteplass (både sosiale 

og arbeidsmessige) 

- Rutiner for konfliktbehandling 

Kilder til kriterier - Arbeidsmiljøloven 

- Hovedtariffavtalen KS 

- Evt. personalpolitiske retningslinjer 

- Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal 
kommune 

- Evt. varslingsrutiner 

 

Metode Undersøkelsen vil gjennomføres ved intervju av rådmannen, 

kommunalsjef velferd, verneombud, hovedvernombud, 

tillitsvalgt, og eventuelt andre parter. Revisjonen vil dessuten 

gjennomgå intern dokumentasjon i kommunen som er 

relevant for problemstillingene. Dette kan være interne rutiner 

eller reglementer, avviksmeldinger, instrukser, møtereferater 

osv.  

Tidsplan • 250 timer 

• Levering 01. juni 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim 

Prosjektmedarbeider: Anna Dalslåen 

Styringsgruppe: 



 

 

• Marit Ingunn Holmvik 

• Mette Sandvik 

Eventuelt ekstern bistand 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson Verdal 
kommune 

Kommunedirektør Jostein Grimstad eller den som 

kommunedirektøren delegerer. 

 

 

 

 

 



 

 

2 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

2.1 Bestilling 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 25.11.19 en undersøkelse om arbeidsmiljøet og 

tjenestetilbudet i hjemmetjenesten er forsvarlig.  

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
Kontrollutvalget i Verdal kommune har mottatt flere henvendelser fra ansatte i 

hjemmetjenesten, herunder verneombud og hovedverneombud, vedrørende kritikkverdige 

forhold i hjemmetjenesten. Det pekes blant annet på avvik og feilmedisinering, og at avvikene 

er en følge av høy arbeidsbelastning. Varslerdokumentene kontrollutvalget har mottatt, daterer 

seg fra tidsrommet august 2018 til oktober 2019.  

Hjemmetjenesten har også fått oppmerksomhet i media etter et leserinnlegg fra ansatte i 

hjemmetjenesten i kommunen. Det pekes på grunnbemanning som er lavere enn behovet, 

mye bruk av planlagt innleie av vikarer, lav sykepleierdekning og høyt sykefravær. Det pekes 

også på at det har vært en del utskiftinger i ledelsen og lite kontinuitet som følge av dette.  

2.3 Kommunens organisering 
Hjemmetjenesten samt helse- og omsorgtjenestene ellers, rapporterer til kommunalsjef 

velferd. 

Hjemmetjenesten er organisert med en virksomhetsleder, stab med to ansatte, samt tre 

avdelinger på henholdsvis Vinne, Øra og Vuku. Hver avdeling har en lokal avdelingsleder. 

Organiseringen er fremstilt i organisasjonskart nedenfor. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
Revisjonen vil fokusere på arbeidsmiljøet og bemanningen i hjemmetjenesten i Verdal 

kommune, siden revisjonen vurderer dette som en sentral del av innholdet i henvendelsene 

fra hjemmetjenestens ansatte. Dersom arbeidsmiljøet og bemanningen ikke er tilfredsstillende, 

kan dette påvirke tjenestene til brukerne. Revisjonen vil ikke direkte undersøke kvaliteten på 

tjenestene til brukerne, etter avklaring med kontrollutvalgssekretær. 

 

3.2 Problemstilling 
Er Verdal kommunes arbeid med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten tilfredsstillende? 

Herunder blant annet:  

- Arbeidspress, bemanning og kompetanse, herunder bruk av vikarer kontra faste 

ansatte 

- Oppfølging og håndtering av sykefravær 

- Sykepleierdekning/kompetansesammensetning av teamene 

- Medvirkning på arbeidsplassen 

- Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige) 

- Rutiner for konfliktbehandling 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

3.3 Kilder til kriterier 
- Arbeidsmiljøloven 

- Hovedtariffavtalen KS 

- Evt. personalpolitiske retningslinjer 

- Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal kommune 

- Evt. varslingsrutiner 

 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Undersøkelsen vil gjennomføres ved intervju av rådmannen, kommunalsjef velferd, 

verneombud, hovedvernombud, tillitsvalgt, og eventuelt andre parter. Revisjonen vil dessuten 

gjennomgå intern dokumentasjon i kommunen som er relevant for problemstillingene. Dette 

kan være interne rutiner eller reglementer, avviksmeldinger, instrukser, møtereferater osv.  

 

Steinkjer, 19.02.20 

 

 

Eirik Gran Seim       

Oppdragsansvarlig revisor       

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 



  
Innspill til årsplan 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 26.10.2020 43/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/90 - 11 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i 
utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2021. 
 
Vedlegg 
Organisasjonskart pr oktober 2020 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget arbeids- og ansvarsområde er bredt, og utvalget skal årlig utarbeide en 
årsplan med møteplan for sin samlede virksomhet. Årsplanen skal ta utgangspunkt i lov og 
forskrift, vedtatte planer for kontrollarbeidet (plan for hhv. forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll), eget reglement og føringer fra kommunestyret.  
 
Denne saken er derfor ment for å få innspill til saker ut over dette, og de faste sakene drøftes 
derfor ikke nærmere her bortsett fra årsoppgjørssaken. 
 
Årsoppgjøret: 
Kommunestyret behandler årsregnskap og årsberetning for kommunen under møte i mai. 
 
Kommunens lovbestemte frist i forhold til regnskapsavleggelse er 22. februar, og 
årsberetning 31. mars. 
 
Når regnskapet er revidert (frist iht kommuneloven er 15. april) skal kontrollutvalget avgi 
uttalelse til kommunens årsregnskap. Uttalelsene skal ligge ved når formannskapet avgir sin 
innstilling til kommunestyret.  
 
Ut fra kalenderen ser det derfor ut til at kontrollutvalget må ha sitt møte i slutten av april eller 
en av de første dagene i mai. 
 
Orienteringer fra administrasjonen: 
Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger, kan kontrollutvalget 
innkalle kommunedirektøren i forbindelse med behandling av saker i møtene.  
 
Kommunedirektøren og økonomisjef bør være til stedet i kontrollutvalgets møte når regnskap 
og årsberetning for foregående år behandles. 
 
Kontrollutvalget kan også be om orienteringer på ulike fagområder for å øke kunnskapen om 
disse, uten at det nødvendig vis er knyttet til en spesifikk kontrollsak.  
 
Besøk ved kommunal virksomhet/enhet 
Besøk ved kommunale virksomheter/enheter er ofte benyttet for kontrollutvalget til å gjøre 
seg bedre kjent med kommunen. Kontrollutvalget har derfor tidligere lagt inn årlige besøk 
ved kommunale virksomheter/enheter. Kontrollutvalget har tidligere uttrykt at de ønsker dette 
også i 2021, men det må tas hensyn til den pågående pandemien.  
 
I forhold til normale saksmengder er ofte møte i juni og oktober egnede måneder til dette. 
 



Kommunens organisasjonskart er vist i vedlegg. 
 
Kurs og konferanser 
Kontrollutvalget må vurdere deltagelse på kurs og konferanser. Av foreløpige kjente tilbud 
innenfor kontrollarbeid i 2021 nevnes her: 

· NKRF kontrollutvalgskonferanse 21.-22. april på Gardermoen, 
· FKT kontrollutvalgskonferanse 1.-2. juni i Ålesund 
· Konsek-dagen i oktober/november 

 
Kontrollutvalgets budsjettforslag er dimensjonert slik at flere medlemmer kan delta på kurs 
og konferanser innenfor kontrollarbeid både lokalt og nasjonalt. Det er også mulig å vurdere 
studietur. 
 
Kontrollutvalget kan også komme med ønsker om opplæring på spesifikke områder 
tilrettelagt for eget kontrollutvalg. (Eksempel kan være innenfor økonomi – regnskap, 
budsjett, offentlig anskaffelser, fagtema knyttet til bestilte forvaltningsrevisjoner el. annet.) 
 
Møter 
Det legges opp til 7 møter i 2021, 4 møter første halvår og tre møter andre halvår. 
 
 
Vurdering 
En del av kontrollutvalgets aktivitet er fastlagt iht til lov, forskrift, planer, eget reglement og 
ev. føringer fra kommunestyret. I tillegg står utvalget fritt til å legge opp egen aktivitet.  
 
Sekretær ber derfor om innspill til årsplan med møteplan for 2021. 

a. Har kontrollutvalget merket seg spesielle fokusområder de vil prioritere å følge 
opp/ fokusere på i 2021. 

b. Har kontrollutvalget ønsker om å invitere kommunedirektøren til å orientere 
kontrollutvalget på spesielle områder. 

c. Har kontrollutvalget ønsker om å besøke en eller to virksomheter, i så fall 
hvilke(n) virksomhet(er), og tidspunkt på året 

d. Om kontrollutvalgets prioritering av deltagelse på kurs og konferanser 
e. Om kontrollutvalget ev. ønsker å gjennomføre en studietur, og i så fall når, hvor 

og ønsket innhold. 
f. Om kontrollutvalget ønsker ytterligere opplæring innenfor utvalgte 

område(r)/tema.  
g. Andre innspill til hva kontrollutvalget ønsker å fokusere på i 2021 ut over de 

faste oppgavene 
h. Tidspunkt for møter  

 
Endelig årsplan med møteplan for 2021 vil bli fremmet for kontrollutvalget i møtet 30. 
november. 
 
 
 
 
 



 



  
Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 26.10.2020 44/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/441 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.10.2020, godkjennes. 
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