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Deltakere
Arbeidstilsynet Anne Marit Kjelbergnes og Harald Gran

Arkivverket Thomas Øverby

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Arvid Lund

Kartverket John Thomas Aalstad

Kontrollutvalg Fjell Torill Bakken (forfall)

KonSek Trøndelag Einar Sandlund

Kontrollkomiteens sekretariat Trondheim kommune Hilde Haugskott

Mattilsynet Gunnhild Okkenhaug

Fylkesmannen i Trøndelag

Helse- og omsorgsavdelingen Trude Søreng og Marit Dypdal Kverkild

Klima- og miljøavdelingen Marit Lorvik

Kommunal- og justissavdelingen
• Beredskapsseksjonen
• Samordningsseksjonen

Tore Brønstad
Sigrid Hynne og Stule Lund

Landbruksavdelingen Kjersti Alne Solberg 

Oppvekst- og velferdsavdelingen Gunn Oddny Olsen Haugen og Hanne Reitan Øksnes



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Samordning av tilsyn styrkes i 
ny kommunelov

• Fylkesmannens samordningsoppgave 
videreføres og styrkes

• Mål:

– Minske belastningen for 
enkeltkommuner med flere tilsyn i 
samme tidsrom

– Riktigere utnyttelse av offentlige 
ressurser

• Gjelder planlagte tilsyn



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Samordning av statlige tilsynsmyndigheter (§ 30-6)

FM samordner
planlagte 
tilsynsaktiviteter 

FM skal vurdere
det samlete 
omfanget av tilsyn 
med den enkelte 
kommune

Alle statlige 
tilsynsmyndigheter 
skal underrette FM 
om tilsynsplaner og 
om varsel om 
pålegg/sanksjoner 
som har vesentlige 
virkninger for 
kommunen

FM kan fastsette 
frister for når 
tilsynsplaner skal 
være sendt til FM  

FM skal formidle til 
andre tilsyns-
myndigheter sin 
vurdering av 
situasjonen i 
enkeltkommuner



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og 
kommuner (§ 30-7)

FM skal drøfte
prioritering og 
gjennomføring av 
planlagte tilsyn med 
kommunene 

Tilsynsmyndighetene skal i 
sin planlegging, prioritering 
og gjennomføring av tilsyn 
ta hensyn til:
• det samlete statlige 

tilsynet med den 
enkelte kommune 

• relevante forvaltnings-
revisjonsrapporter

Tilsynsmyndigheter 
skal vurdere å utsette 
eller ikke gjennomføre 
tilsyn 

Dialog med kommunen 
før det eventuelt vedtas 
pålegg om retting 
/reaksjoner med 
vesentlige virkninger for 
kommunen



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Internkontroll (Kapittel 25)

Ny og mer omfattende bestemmelse om 
internkontroll som kan erstatte 
internkontrollregulering i særlovgivningen

Mål: 
• styrke internkontrollen for å sikre 

etterlevelse av lover og forskrifter
• mer samordnet og forenklet regelverk
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Hvordan samordner vi tilsyn?

INTERNT

Tilsynsforum
EKSTERNT

Koordineringsmøte

Avdelingsovergripende 
fagforum– «på tvers»
Månedlige møter
Mandat
Årsplan 

Møte en gang i året
Arbeidstilsynet
Mattilsynet
Kartverket 
Arkivverket 
Sekretariater for Kontrollutvalg 



Kommunikasjon og tilsyn 
tema i avdelingene/embetet 
frem mot tilsynsseminaret 

• Spørreundersøkelse til 
ansatte fra tilsynsforum

• Lage tips og 
inspirasjonsliste til bruk i 
det enkelte 
tilsynsteam/avdeling:
• Publisitet tilsyn
• Deling av kunnskap fra 

tilsyn
• Evaluering av tilsyn

• Klarspråk i tilsynsrapporter

Forslag til tiltak i 2020:



Foto:

Fungerer best i Google Chrome:



Tilsynskalender 

Ulike trinn:  

▪ Registrer planlagte tilsyn i kalender 

▪ Koordineringsmøte 

▪ Send ut melding til kommunene (som 
viser hva vi så langt har plalnlagt)

▪ Offentliggjøring og løpende 
oppdatering 

Primær målgruppe

▪ Fylkesmannen, statlige tilsynsmyndigheter, 
kontrollutvalgssekretariatene og kommunene

Registrering av planlagte forvaltningsrevisjoner blir 
mulig i mars

Videreutvikling av kalenderen  

▪ Integrasjon med andre fagsystemer

▪ Videreutvikling basert på erfaringer fra fase 1. 
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Endring i frister tilsynssyklus fra 2021

Planlegging

Oktober-
november-

Samordning

Frist for å sende 
inn planer 1. des

Melding til 
kommunen

desember 

Publisering

desember

Planlegging

Desember - januar 

Samordning

Frist for å sende 
inn planer 1. feb

Koordinerings-
møte 

11. februar 

Publisering

Ca. 20 februar
2020

2021



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Rutiner for varsling av pålegg med vesentlig 
virkning (skal oppdateres)
• Felles «minimumsløsning» for Midt-Norge. Sendt ut brev 22.05.18

• Loven er ikke endret på dette området, men rutinene må likevel oppdateres  

• Vurdering
• Tilsynsetaten selv vurderer om et pålegg kan få vesentlige virkninger
• Bakgrunn for vurderingen:

• Egen kunnskap og skjønn
• Påleggets art og omfang
• Informasjon om kommunene på Fylkesmennenes nettsider, som 

kommunestatistikk, kommunebilder og lignende
• Tilbakemelding fra kommunen før/etter at varsel om pålegg er gitt.

• Varsling
• Tilsynsetaten selv varsler Fylkesmannen før et pålegg med vesentlig 

virkning vedtas
• FMTLtilsyn@fylkesmannen.no eller FMMRtilsyn@fylkesmannen.no
• Kommunene kan også selv varsle Fylkesmannen

• Dialog
• Om kommunen er enig i at pålegget har vesentlig virkning, innkalles 

partene til dialogmøte (møteplikt)

mailto:FMTLtilsyn@fylkesmannen.no
mailto:ellerFMMRtilsyn@fylkesmannen.no


Foto:



Foto:



Foto:



Foto:
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Foto:



Foto:



Foto:



Koordineringsmøte 11. feb 2020

Planer tilsyn 2020 og erfaringer fra fjoråret

Gunnhild Okkenhaug



• 7 avdelinger:
- avdeling Namdal
- avdeling Innherred og Fosen
- avdeling Sør-Innherred
- avdeling Trondheim og omland
- avdeling Gauldal
- avdeling Nordmøre og Romsdal
- avdeling Sunnmøre

tallene som presenteres gjelder hele regionen

«Større», varslede tilsyn med kommunene gjelder i hovedsak innenfor drikkevann.

• Alle avdelingene har inspektører som gjennomføre tilsyn med vannforsyningssystem. 

Region Midt



• I region midt ble det gjennomført 354 tilsyn i 2019 – av stort og smått.

• Hovedfokus var innenfor tema prøvetakingsplan

• I tillegg har vi hatt et stort antall plansaker til uttalelse

• Tilsynene i 2019 var ikke meldt inn til Fylkesmannen mht koordinering, men vi avtaler tidspunkt som passer for 
vannverkene.

Erfaring fra 2019



Planer for tilsyn 2020

•



Drikkevann er et prioritert område i 2020

Fokus på tilsyn: Distribusjonssystem

Andre fokusområder: Leveringssikkerhet, involvering i plansaker

Planlagte tilsyn pr nå (rubbel og bit): 314



Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn

Arkivverkets tilsyn i Trøndelag 2020

Fylkesmannens koordineringsmøte 11.2.20

Thomas Øverby



Riksarkivarens tilsynsmyndighet

Arkivloven § 7: Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i 
offentlege organ

Lov om arkiv

Forskrift om offentlege arkiv

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av 
offentlige arkiver



Arkivverket førte 60 stedlige tilsyn i 2019

47 av disse var rettet mot kommuner og 
fylkeskommuner

I Trøndelag førte Arkivverket tilsyn med Indre 
Fosen, Namsskogan og Malvik.

Arkivverkets tilsyn 2019



Avvik avdekket ved tilsyn med kommuner i Trøndelag 2019

Mangelfull dokumentasjon av hvordan arkivarbeidet er 
organisert. Manglende rutiner for danning og sikring av arkiv og 
manglende oversikt over arkivbestanden

Etterslep på sikring av elektronisk arkivmateriale gjennom 
deponering

Etterslep på ordning og registrering av eldre papirarkiver

Eldre papirarkiver blir oppbevart i lokaler som ikke tilfredsstiller 
forskriftens krav

Malvik: Etterslep på journalføring av egenproduserte dokumenter



Arkivverkets tilsyn i 2020

Arkivverket har planlagt 55 stedlige tilsyn i 2020

37 kommunale og 18 statlige

Lierne kommune 24.3.20

Snåsa kommune 19.5.20



Foto: Carl-Erik Eriksson

Planlagte kontroller 2020

Kontrollkomiteens sekretariatKontrollutvalgets sekretariat



Risiko- og vesentlighetvurdering 
(Overordnet analyse) 
▪ Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden 

utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. 

▪ Som grunnlag for å utarbeide en god plan gjennomfører 
kontrollutvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon av de ulike områdene.



En risiko- og vesentlighetsvurdering skal:

Identifisere hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.



Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal:
▪ gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og 

hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget 
å undersøke. 

▪ Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i 
forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, bystyrets 
vedtak og forutsetninger. 



Risiko
▪ Med risiko menes faren for at det kan forekomme avvik. 

Risiko vurderes i forhold til sannsynligheten for at avvik 
forekommer, og konsekvensen det vil medføre for 
kommunens måloppnåelse, kommunens omdømme, 
innbyggerne, medarbeiderne eller samfunnet i helhet, 
dersom den inntreffer.



Vesentlighet
▪ For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor 

det identifiseres risiko, må det vurderes hvilke områder 
som er de mest vesentlige. Med vesentlighet menes en 
samlet vurdering av alvorlighetsgraden, trusselen som 
den enkelte risikofaktor representerer.



Kunnskapsgrunnlag
▪ Risiko- og vesentlighetsvurderingen og arbeidet med å 

utarbeide planen er viktig for at kontrollutvalget skal bli 
kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er 
således med på å gi medlemmene av kontrollutvalget 
kunnskapsgrunnlag til å ivareta sitt kontrollansvar.



Gjennomføring av analysen i Trondheim 
kommune
▪ Kontrollutvalgets sekretariat har ansvaret for å utarbeide 

analysen. 

▪ Metodisk er analysen gjennomført ved dokumentanalyse 
og dybdeintervju med sentrale aktører i kommunen



Vi har intervjuet:
▪ ordfører

▪ varaordfører

▪ leder for det største opposisjonspartiet

▪ lederne av bystyrekomiteene

▪ rådmannen

▪ kommunaldirektørene

▪ tillitsvalgte 

▪ hovedverneombud. 



Dokumentanalyse
▪ Dokumentanalysen omfatter kommunens økonomiplan, 

årsrapporter, virksomhetsplaner, handlingsplaner, KOSTRA-tall, 
politiske saker, offentlige utredninger, veiledere for kommuner, 
rapporter fra tilsynsmyndigheter, revisjonsrapporter og tidligere 
overordnede analyser.



Mål for virksomheten
▪ Vi har sett på hvilke mål kommunen har satt seg, 

herunder lovpålagte oppgaver. 



Risikofaktorer
▪ Vi har i analyse lagt vekt på informasjon fra intervjuer, 

analyse av KOSTRA-tall, informasjon fremkommet 
gjennom media og risikofaktorer revisjonen har formidlet 
til sekretariatet. For å identifisere risikofaktorer har vi 
også sett på teoretiske risikoområder som 
omorganisering, samhandling, nedskjæringer, økning av 
midler eller nye lover og regler. 



Risikovurdering
▪ En risikovurdering er sammensatt av to elementer: 

konsekvensen dersom risikoen inntreffer og 
sannsynligheten for at det skjer. Ved vurdering av 
konsekvenser er det vurdert antatt skadeomfang for blant 
annet menneskers liv og helse, samfunnsviktige 
funksjoner, tjenesteytelse, miljø eller økonomiske og 
materielle verdier.



Risikoreduserende tiltak
▪ Analysen tar hensyn til eventuelle tiltak som kommunens 

ledelse har iverksatt som respons på identifisert risiko. 
Det er videre vurdert i hvor stor grad disse fungerer 
risikoreduserende i forhold til konsekvensen av og 
sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer. 



Vesentlighet
▪ Med vesentlighet menes en samlet vurdering av 

alvorsgraden i trusselen som den enkelte risikofaktor 
representerer i forhold til kommunens måloppnåelse. Her 
kan ulike grupper i samfunnet ha ulike oppfatninger av 
hva som er vesentlig. Man kan vurdere vesentligheten ut 
fra for eksempel et brukerperspektiv eller et 
ansattperspektiv. 



Vesentlighet forts.
▪ Risikoen kan også være av vesentlig økonomisk-, 

samfunnsmessig- eller prinsipiell betydning. Med 
samfunnsmessig betydning er det snakk om risikoer som 
truer grunnleggende velferdsoppgaver eller miljø- og 
bærekraft. Det kan også være av samfunnsmessig 
betydning dersom det har vært et politisk 
satsningsområde. 



▪ Kravet i kommuneloven er at analysen skal gjennomføres 
en gang hvert fjerde år, senest ved utgangen av året etter 
konstituering. 

▪ I Trondheim kommune utarbeider kontrollutvalgets 
sekretariat analysen hvert annet år.

▪ https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=100338
6643

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=1003386643


Plan for forvaltningsrevisjon
▪ På bakgrunn av den gjennomførte risiko- og 

vesentlighetsvurderingen utarbeider kontrollutvalget en:

▪ plan for forvaltningsrevisjon som vedtas av bystyret.

▪ Kontrollutvalget bør få myndighet til å gjøre endringer i 
planen- risiko er ferskvare!



Plan for forvaltningsrevisjon 
2018-2020

Områder som skal prioriteres:

▪ Rekruttering innen helse og velferd

▪ Sykefravær

▪ Arbeidsmiljø og håndtering av konflikter

▪ Byggesak og vedlikehold

▪ Tiltak mot økonomisk kriminalitet og svart 
arbeid

▪ Superbussprosjektet

▪ kommunens rolle som sponsor til Trondheim 
kommunale pensjonskasse.



Gjennomførte kontroller 2019
▪ Rådmannens håndtering av Sjetne-saken

▪ Habilitet og etiske retningslinjer i KPA og Grønn strek

▪ Kvalitet i sykehjem – Ilsvika sykehjem

▪ Oppfølging av voksne som er utsatt for vold i nære relasjoner

▪ Barnevernets oppfølging av vold i nære relasjoner

▪ Fritak fra folkevalgte verv

▪ Miljøledelse i Trondheim kommune – miljøplanlegging

▪ Miljøledelse i Trondheim kommune – miljøkrav i anskaffelser

▪ Barnevernet i Østbyen



Planlagte kontroller 1. halvår 
Prosjekt Når

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker februar 

Byggesak, likebehandling april

Kvalitet i bo- og aktivitetstilbuds tjenester og tildeling av 

bolig

juni

Sykefravær august

Arbeidsmiljø og håndtering av konflikter september

Rekruttering innen helse og velferd juni

Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av 

rådmannens miljøstyring i 2019

juni

Vedlikehold veg

Superbussprosjektet

Tiltak mot økonomisk kriminalitet og svart arbeid

Kommunens rolle som sponsor for Trondheim kommunale 

pensjonskasse



KONSEK

FORVALTNINGSREVISJON 2020 -24

Bestillinger, pågående, utfordringer, annet..



Fokus generelt:
- Vannforsyning
- Brann/redning
- Legevakt/-tjeneste
- Teknisk; planlegging, sammenhengen generelt
- Barnevern
- "Bruk av selskap som samfunnsmessig virkemiddel", eierskap, 

tjenester, 



• Flatanger:  - ROV(risiko- og vesentlighetsanalyse) pågår, Innvordfjellsaken, MNA IKS 
selskapskontroll…

• Frosta: - ROV, intet bestilt
• Frøya: - ROV,  teknisk 
• Grong: - ROV, intet bestilt
• Heim: - ROV, ny kommune
• Hitra: - ROV, intet bestilt
• Høylandet: - ROV, intet bestilt
• Inderøy: - ROV, vedlikehold bygning kommer
• Leka: - ROV, personal levert og funn følges opp.
• Levanger: ROV, Pleie- omsorgssektoren et tema, mangel etterlevelse regelverk offentlige 

bilanskaffelse, Innherred renovasjon selskapskontroll
• Lierne:- ROV, Flyktningetjenesten vedr. bolig, integtrering, arbeidsliv. 
• Malvik: - ROV, intet bestilt



• Melhus: Februar. Samhandlingsreformen, institusjon og ulovlighetsoppfølging
• Meråker: - ROV, prosjektplan anskaffelser teknisk sektor
• MGK:  - ROV; tvilsomt om evt. bestilling etter gammel plan. Opp til KU…
• Namsos: -ROV, ny kommune
• Namsskogan: - ROV, intet bestilt
• Orkland: - ROV, ny kommune
• Overhalla: - ROV, Bestilling av undersøkelse av forsvarlig sikring av deponi
• Nærøysund: - N/A, nytt KU-sekretariat
• Selbu: - ROV, følge opp regelverk offentlige anskaffelser
• Skaun: Bestilt undersøkelse, personal
• Steinkjer: - ROV, ny kommune. Boligtildeling funn begrunne positive vedtak, funksjonsnedsettelse, 

ernæring i pleie- omsorg tema
• Stjørdal: ROV, dialog og informasjon med berørte ofte mangelfull, kommer rapport 

barnevern/oppvekst
• TRFK: - ROV, Tannhelse,  og mulig en problemstilling fra Miljøpakken?
• Tydal:- ROV, rapport på salg offentlig eiendom
• Verdal: - ROV, rapport vold /trusler i skolen: avvik, system, opplæring. Bestilt rapportarb.milj og 

tjenestetilbud hjemmebasert omsorg, bilansk. Jfr. Levanger.



Forvaltningsrevisjon 

2019/2020
Kontrollutvalg Fjell IKS



Planlagte forvaltningsrevisjoner i 2020

Trøndelag
Prosjekt Formål

Holtålen Ikke planlagt

Oppdal Ikke planlagt

Rennebu Ikke planlagt

Røros Ikke planlagt



Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 

2019 - Holtålen

«Enkeltvedtak etter forvaltningsloven» 

 Formål:

 Formålet med prosjektet har vært å undersøke om saksbehandling og vedtak for helse- og 
omsorgstjenester er i samsvar med krav i forvaltningsloven, særlover og de kriterier som kommunen 
selv har vedtatt

 Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets formål:

 Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne kriterier?

 Er alle relevante dokumenter journalført?

 Er klagesaker behandlet riktig?

 Anbefalinger på bakgrunn av rapporten:

 Holtålen kommune har i hovedsak et godt system for tildeling av tjenester innenfor Pleie og omsorg. De 
anbefaler likevel at rådmannen gjennomgår rutinene for saksbehandling innen pleie og omsorg for å ivareta:

 at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det også

 opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie

 at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier

 at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen



Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 

2019 – Oppdal
«Fastsetting av gebyrer for  betaling oppmålingsforretninger og byggesaker»

 Formål:

 Formålet med prosjektet er å finne svar på om kommunen etterlever bestemmelsene for fastsetting av 
gebyrer innenfor tjenestene oppmålingsforretninger og byggesaksbehandling.

 Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets 
formål:

 Etterlever Oppdal kommune bestemmelsene for fastsetting av gebyrer for tjenestene 
oppmålingsforretninger og byggesaker?

 Revisjonens anbefaling til kommunen på bakgrunn av rapporten:

 Byggesaksområdet bør skilles ut som en egen selvkostsektor adskilt fra private plansaker.

 Direkte kostnader bør identifiseres gjennom bruk av funksjonskontoplanen i stedet for 
ansvarskontorplanen.

 Oppmålingsgebyrene for 2020 bør settes lavere enn selvkost slik at tidligere års merinntekter blir 
tilbakeført så raskt som mulig.



Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 

2019 – Rennebu
«Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»

 Formål:

 Formålet med undersøkelsen er å undersøke om saksbehandlingen og vedtak for helse- og omsorgstjenester var i 
samsvar med krav i forvaltningsloven og særlover og de kriterier kommunen selv har vedtatt.

 Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets formål:

 Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne krititerier?

 Er alle relevante dokumenter journalført?

 Er klagesaker behandlet riktig?

 Revisjonens anbefaling til kommunen på bakgrunn av rapporten:

 Kommunen delegeringsreglement blir fastsatt av kommunestyret 

 Delegering av vedtaksmyndighet blir tilfredsstillende ivaretatt

 Etablere rutiner for saksbehandling og arkivering av saksdokumenter fungerer i praksis

 Enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker

 Etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av klagesaker



Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 

2019 - Røros
«Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune»

 Formål:

 Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er å belyse hvilket varslings- og ytringsklima som eksisterer blant ledere og ansatte i Røros 
kommune, samt å vurdere om dette er i tråd med de formelle krav og forventninger som legges til grunn gjennom revisjonskriteriene i prosjektet. 

 Problemstillinger:

 Opplever ansatte og ledere i Røros kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av kommunens 
arbeidsmiljøarbeid? Har ansatte og ledere felles oppfatning av begrepet varsling?

 Har Røros kommune tilstrekkelige rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i kommunen 
kjennskap til disse?

 Har ansatte og ledere tillit til at Røros kommune har ivaretatt og kan ivareta varslere i tråd med de kravene som framgår av arbeidsmiljøloven?

 Oppfatter ansatte og ledere i Røros kommune at det er rom for å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdige?

 Har Røros kommune tilstrekkelige rutiner for å forebygge og håndtere situasjoner med trakassering og annen utilbørlig opptreden?

 Revisjonens anbefalinger til kommunen på bakgrunn av rapporten:

 Arbeide aktivt for å informere alle ansatte om at ytringsfrihet og varsling skal være en naturlig del av arbeidsmiljøet

 Legge stor vekt på å informere alle ansatte om kommunens rutiner for varsling om kritikkverdige forhold

 Sette i verk tiltak for å styrke de ansattes tillit til at kommunen kan ivareta varslere

 Sikre at alle ledere og ansatte får en felles forståelse og etterlevelse av kommunens kjerneverdier for åpenhet

 Arbeide for å redusere omfanget og forbedre håndteringen av situasjoner med trakassering og utilbørlig opptreden på arbeidsplassen.



Planlagte forvaltningsrevisjoner 2020

 Vi har pr. dato ikke ferdigbehandlet risiko- og vesentlighetsvurderingene for 

ny periode, så plan for forvaltningsrevisjon er ikke vedtatt i noen av 

kommunene.



KOORDINERINGSMØTE

KOMMUNERETTEDE TILSYN, KONTROLL OG …

11. FEBRUAR 2020 

FOSEN 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT



PLAN FORVALTNINGSREVISJON FOR 2020:

▪ Ørland: Barnevern  

Delegasjons fra KST

▪ Åfjord: Barnevern – internkontroll

▪ Osen: Internkontroll - pleie og omsorg

▪ Indre Fosen:  Eierstyring

Barnevern – internkontroll

Overordnet analyse 



PLAN EIERSKAPSKONTROLL 

FOR 2020:

▪ Ørland: Fosen renovasjon IKS  

▪ Åfjord: Fosen renovasjon IKS  

▪ Indre Fosen: Fosen renovasjon IKS 

▪ Osen: ?



Risiko- og vesentlighetsvurdering:

Gjennomføres i 2020 for:

Osen kommune

Indre Fosen kommune

Ørland kommune

Åfjord kommune
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Barnehage - tilsyn 

med kommunen som 
barnehagemyndighet

Erfaringer og funn fra 2019
• Tilsyn med barnehagemyndighetens 

tilsyn og veiledning
• Tilsyn med barnehagemyndighetens 

etterlevelse av 
saksbehandlingsreglene som gjelder 
enkeltvedtak 

• Tilsyn med enkeltbarnehage
• Regelverksbrudd knyttet til 

saksbehandlingsregler som gjelder 
enkeltvedtak (primært 
forvaltningsloven), begrepet 
risikovurderinger oppleves fortsatt 
som nytt og er noe som 
kommunene jobber med å få 
implementert

Status
• Utfordringer knyttet til 

forvaltningskompetansen ved å 
vite når det skal fattes 
enkeltvedtak eller ikke. Dette 
har betydning for innholdet i 
vedtaket hvor informasjon om 
klagerett ofte mangler, det er 
dårlige begrunnelser og det  
vises ikke til hjemmel for 
vedtaket. 

• Risiko for at rettssikkerheten 
ivaretas og at f.eks. private 
barnehagers og barns 
rettigheter ikke oppfylles.  

Tema og omfang tilsyn 2020
• Samme omfang på tilsyn som i 

2019
• Kommunens ansvar og tilsyn  
• Kommunens ansvar for å påse 

regelverksetterlevelse jf. 
meldeplikt og politiattest

• Forvaltningstilsyn med vedtak 
fattet om spesialpedagogisk 
hjelp
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Opplæring - tilsyn 

med kommunen som 
skoleeier og kommunen som 

ansvarlig for 
introduksjonsordningen

Erfaringer og funn fra 2019
• Tilsyn med opplæringsloven: 

skolens arbeid med elevenes 
utbytte av opplæringen, 
skolebasert vurdering, tidlig 
innsats, skolemiljø, 
gratisprinsippet 

• Tilsyn etter etter 
introduksjonsloven: individuell 
plan 

• Regelverksbrudd på alle tilsyn 
foruten ett, men varierende 
antall og omfang. Mest 
omfattende lovbrudd på 
skolemiljøtilsynene.

Status
• Stort trykk på 

skolemiljøsaker og fortsatt 
mange regelverksbrudd i 
håndhevingsordningen og i 
tilsyn, varierende 
sammenhengen fra 
sakkyndig vurdering, vedtak 
og IOPer i 
spesialundervisning 

• Risiko for at elever ikke får 
oppfylt individuelle 
rettigheter og ulik 
behandling i sektor

Tema og omfang tilsyn 2020
• Alle tilsyn begrunnet i ROS-

analyser 
• Tilsyn med 13 kommuner/ 

fylkeskommunen etter 
opplæringsloven

• Tilsyn med 2 kommuner 
etter introduksjonsloven 

• Tilsynstema: tidlig innsats, 
skolemiljø, skolebasert 
vurdering, fagopplæringen, 
individuell plan

• Fortsatt fokus på 
gratisprinsippet 
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NAV – sosiale 
tjenester

Erfaringer og funn fra 2019
• Landsomfattende tilsyn: 

Ettervern og samarbeid mellom 
barneverntjenesten og sosiale 
tjenester i NAV, med vekt på 
brukermedvirkning

• Økonomisk rådgivning

• Økt bruk av hendelsesbasert 
tilsyn

Status
• Tilgjengelighet til 

Kvalifiseringsprogrammet

• Utvikling i praksis –
klagesaker økonomisk 
stønad

• Det sosialfaglige 
oppfølgingsarbeidet i NAV

• Økt kompetanse i NAV

Tema og omfang tilsyn 2020
• Landsomfattende tilsyn –

undersøkelse av 
tilgjengelighet til sosiale 
tjenester i seks kommuner

• Tilsyn med tjenesten 
økonomisk rådgivning i tre 
kommuner
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Barnevern

Erfaringer og funn fra 
2019
• Landsomfattende tilsyn: 

Ettervern og samarbeid 
mellom 
barneverntjenesten og 
sosiale tjenester i NAV, 
med vekt på 
brukermedvirkning

• Stikkprøvetilsyn –
meldinger

• Landsomfattende 2018 
(barneverninstitusjoner)

Status

• Tilsynssaker viser 
Lovbrudd innenfor 
barnevernets 
kjerneområder

• De større 
interkommunale 
tjenestene

• Kompetansestrategi 
2018 – 2024

• Barnevernsreformen, 
1.1.2022

Tema og omfang tilsyn 
2020
• Landsomfattende tilsyn 

med 
barneverntjenestens 
arbeid med 
undersøkelser 

• Mulig stikkprøvetilsyn i 
tjeneste med høy risiko

• Alternativ 
tilsynsmetodikk
• Tilsynsmøter
• Råd og veiledning i 

forkant av tilsyn
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2019
Samfunnssikkerhet 

og beredskap

Erfaringer og funn fra 2019
• Gjennomført tilsyn med ¼ av kommunene 

(12 av 48 kommuner)
• Utplukk av kommuner har vært risikobasert
• Samordnet med helse (helseberedskap)
• 6 av 12 kommuner har fått avvik
• 21 avvik fordelt på 6 kommuner hvorav:

• 10 avvik kommunal beredskapsplikt
• 11 avvik helsemessig og sosial beredskap

2020
Kommunal beredskapsplikt 

og 
helseberedskap

Status
• Positiv utvikling i arbeidet med samfunns-

sikkerhet og beredskap i kommunene
• Størst utfordring i kommunene: 

• Arbeide helhetlig og systematisk
• Revidering av planverk
• Politisk forankring av arbeidet

• Ny veileder september 2019:
Felles tilsyn med kommunal 
beredskapsplikt og helseberedskap

Tema og omfang tilsyn 2020
• Følge ny veileder for felles tilsyn med 

kommunal beredskapsplikt og 
helseberedskap

• Tilsyn i ¼ av kommunene i 2020 
(dvs. 10 av 38 kommuner)

• Risikobaserte tilsyn basert på:
•Kommunetrappa/kommuneundersøkelsen
•Oppfølging tidligere tilsyn
• Erfaring/kjennskap til kommunen



Helse- og 
omsorgsavdelingen



Tilsyn 2019

• «Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem 
og psykisk lidelse (ROP)» 
o 2 kommuner
o Egenvurdering, alle kommuner
o Nettverkssamlinger 
o Sluttkonferanse 

• «Eldretilsyn»
o 2 kommuner
o Samlerapport, alle kommuner

• «Tilsyn med kommunenes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler». Landsomfattende tilsyn (LOT)
o 6 kommuner

• «Kommunale tjenester til personer med psykisk utviklingshemming»
o 2 kommuner

• «Tilsyn med legevaktsamarbeidet i Indre Namdal samkommune (LINA)»



Formål med tilsynet: 
Bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at 
barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og 
elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade

Bakgrunn:
Kartlegginger i 2013 og i 2015. Påvist store forskjeller fylkene imellom. Størst 
utfordringer i mindre kommuner og de som ikke deltok i interkommunale 
ordninger

2019: Tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:
• klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og 

kompetanse
• oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager 
• at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og 

at kommunen fører regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i 
kommunen 

• at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd 

«Tilsyn med 
kommunenes arbeid 
med tilsyn med 
miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler»

Folkehelseloven § 9 første ledd:

«Kommunen skal føre tilsyn med de 
faktorer og forhold i miljøet som til enhver 
tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning 
på helsen, jf. § 8. Ansvar og oppgaver 
innen miljørettet helsevern som i denne lov 
er lagt til kommunen, kan i tillegg til å 
delegeres etter bestemmelsene i 
kommuneloven delegeres til et 
interkommunalt selskap.»



Lovbrudd i 5 av 6 kommuner
Kommunen uten lovbrudd var bykommune

• Gjennomgående- manglende internkontroll
• Ulik organisering av ansvar (IKS, kommunelege). Ev. ansvar ikke definert, uklar delegasjon
• Kommunen fulgte ikke med på at arbeidet ble utført og hvordan 

• Økonomi- ble ikke gitt tilstrekkelige midler til å gjennomføre tilsynsaktivitet. Bevisst ned-
/bortprioritert

• Kommune som ikke har hatt tilsyn med området siden 90-tallet, annen kommune ikke hatt tilsyn 
de siste 10-15 år- ev. aldri (manglende dokumentasjon)

Funn



Tilsyn 2020

• «Bruk av tvungen helsehjelp etter pasient- og 
brukerrettighetsloven kap. 4 A i kommunene». 
Landsomfattende tilsyn (LOT). 

o 4 kommuner

• «Kommunale tjenester til personer med psykisk
utviklingshemming»

o 2 kommuner

• «Avlastningstjenester for barn og unge»

o 6 kommuner



Erfaringer og funn 2019:

11  forvaltningskontroller

4 pålagt innsending av  
vedtak

Ble gitt avvik i alle 
kommuner

Funn fra 3 til 11 avvik  

Hovedutfordringer: 

➢ Manglende 
dokumentasjon av 
saksbehandling

➢ Utfordringer rundt 
habilitet og delegasjon

➢ Utplukk av 
kontrollobjekt er i for 
liten grad risikobasert

➢ Manglende eller 
mangelfull avkorting av 
tilskudd

➢ Behandling av 
ufullstendige søknader 
og endring til søkers 
gunst

Tema og omfang i 2020:

12 forvaltningskontroller 
– både tilskudd på 
jordbruk og på skogbruk

Økt fokus på 
internkontrollen hos 
kommunene!

Forvaltningskontroller - landbruk



Klima- og miljøavdelingen

Tilsyn 2019

Gjennomførte:

• 5 forvaltningstilsyn (landsdekkende aksjon):

• Grunnforurensning: 3 kommuner

• Avløpsrenseanlegg: 3 kommuner

• 1 kommunalt deponi

Funn:

• Fører ikke/ i liten grad egne tilsyn på temaene (pliktig)

• Oppdaterer ikke databasen Grunnforurensning (pliktig)

• Mangler samordning mellom plan- og bygningsloven og 
forurensningsloven (pliktig)

• Har generelt manglende eller mangelfulle skriftlige rutiner



Klima- og miljøavdelingen

Tilsyn 2020

Planlagt:

• Ingen forvaltningstilsyn

• 7 kommunale renseanlegg

• 1 kommunalt avfallsanlegg

• 3 kommunale deponi

• Aksjon «brann i avfallsanlegg» med DSB/brann 
uke 38-42

Varsler ikke tilsyn før tett opp mot datoen    
(unntatt forvaltningstilsyn)



11.02.2020

Kommunedialogen -
Fylkesmannens bilde av kommunene

Koordineringsmøte for tilsyn, kontroll og 
forvaltningsrevisjon

11.02.2020



K-loggen

Data
K-barometeretK-database

K-statistikken

TilsynVirkemiddel-
strategi

K-bildene Kommunebesøk

Tilsyn
Dialog
Klage
Hendelser
Rapporter
Media

Råd og veiledning

Skjønn

Tilsynsrapport

Kommunedialogprosjektene



Kommunestatistikken

• Pilot: 118 nøkkeltall innen 14 tjeneste-
/forvaltningsområder

• Status siste år og endring siste 3 år

• Omfatter nøkkeltall i K-barometeret og 
K-bildene

• Kvalitetssikring av nøkkeltall

• Ny publisering før sommeren



Kommunebarometeret

• Pilot: Vurdert 31 av 38 kommuner innen 14 
tjeneste-/forvaltningsområder

• Kommuneprofiler

• Tjeneste- og forvaltningskart

• Grunnlag for valg av 
tilnærming/virkemiddel i kommunedialogen

• Helhetlig oppdatering høsten 2020

• Nye kommuner vurderes våren 2021



Kommunebildene
4 pilotbilder: grunnlag i kommunebesøk

Innhold
• Innledning

• Kort om kommunen

• Fylkesmannens hovedbilde

• Fylkesmannens bilde av 14 tjeneste-/forvaltningsomrd.

Gjennomgående struktur
• Fokusområder

• Sentrale nøkkeltall

• Fylkesmannens bilde
• vesentlig informasjon for helhetsbilde

• styrker og muligheter

• svakheter, utfordringer og sårbarhet

• framtidsperspektivet – utfordringsbildet og handlingsrom

• Sentrale tema



Veien videre…

Kvalitetssikring

Kommuneloggen

Virkemiddelstrategi

Digitalisering og integrasjon av alle elementer

Nasjonal pilot



Kan og vil!

Modell for 
andre

Kan, men vil 
ikke…

Tilsyn

Vil, men kan 
ikke (tror de 

kan)…

Råd og 
veiledning

Vil ikke – kan 
ikke

«Full pakke»

«Vår kunnskap forplikter og gir muligheter…»

Hva er riktig virkemiddel? 
Hvordan bruke virkemidlene våre?

• Tilsyn
• Kommunebesøk
• Sektordialog - råd og veiledning
• Skjønnsmidler
• Initiativ til strukturendringer

Bedre tjenester
Bedre ressursutnyttelse

Virkemiddelstrategi?



HELHETSBILDET
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Antall planlagte tilsyn 2020 

Antall tilsyn FM Arkiv Kart Arbeidstilsynet (Asbest) Mattilsynet/vannverk



Kommuner med mange tilsyn
• Trondheim

• Grong kommune – mange tilsyn 1. halvår. FM bør justere. 

• Levanger kommune - 2 tilsyn i uke 22. FM bør justere 

• Namsos kommune har 3 tilsyn i perioden 36-46

• Indre Fosen hadde mange tilsyn i 2019 og har også mange planlagte for 2020

• Hitra og Orkland – mange vannverk 

• I 2019 var det relativt mange tilsyn i Skaun, Indre Fosen og Stjørdal 

Kommuner med få tilsyn ??

Er det i noen sammenheng mellom overordnet risikobilde og kommuner med mange 
tilsyn?



Trondheim



Grong



Indre Fosen



Erfaringer og dialogpunkt

Tilsynskalender 

Rapporter 

Koordinering/samordning i løpet av 
året

Når skal/bør vi informere hverandre ?



Takk for i dag!

11.02.2020


