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Rapport fra tilsyn med kommunal beredskapsplikt og 
helseberedskap - orientering til kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 24/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033, TI - &58 
Arkivsaknr 21/233 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
Vedlegg 
Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 
 
Saksopplysninger 
Statsforvalteren har nylig avgitt rapport fra tilsyn med kommunal beredskapsplikt og 
helseberedskap. Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal 
beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og 
kommunal helseberedskap. 
Statsforvalteren avdekket 3 avvik under tilsynet i Åfjord kommune.  

· Avvik 1: Kommunen har ikke en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som innfrir krav i 
sivilbeskyttelsesloven § 14 

· Avvik 2: Kommunen har ikke en overordnet beredskapsplan som innfrir krav i 
sivilbeskyttelsesloven § 15 

· Avvik 3: Kommunen må evaluere og oppdatere plan for helsemessig og sosial 
beredskap, jf. forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. 
(23.7.2001 nr. 881) § 2. 

 
Åfjord kommune har fått frist for å legge frem oppfølgingsplan til 10.09.2021.  
 
Konklusjon 
Tilsynsrapporten legges frem for kontrollutvalget til orientering. Saken settes opp på nytt på 
sakslisten for møtet i november når kommunens oppfølgingssvar foreligger.  
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Tidspunkt for tilsynet: 11.05.2021

Tilsynssted: Digitalt

Kontaktperson i kommunen: Hilde Haugdahl Humstad

Statsforvalterens tilsynsgruppe: 
Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder 
Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynskoordinator,  
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Tilsyn med kommunal
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11.5.2021

Statsforvalteren i Trøndelag
19.08.2021
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Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn,  
Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorg,  
Audhild Buan, juridisk seniorrådgiver helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av: 
Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar 
Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 03.06.2021

Endelig rapport sendt 30.06.2021

Kommunens frist for oppfølgingsplan 10.09.2021

1. Sammendrag
Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal
beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
(helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og
helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal
helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 3 avvik under tilsynet i Åfjord
kommune.

2. Bakgrunn/Formål
Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et
felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde
nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer
kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet
kon�ikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal
beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg �nnes tilsynshjemler i ulike særlover på
helseberedskapsområdet.
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Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og
helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om
kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging,
helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, folkehelseloven, forskrift om miljørettet
helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede
hendelser som kan inntre�e i egen kommune
En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;

en forberedt kriseledelse
en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet
Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble
sendt 05.02.2021.

På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 11.05.2021. Deltakerne
var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. Tilsynet ble
gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt
sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve
innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med
kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift. Tilsynet gir
derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1 Kommunal beredskapsplikt
Åfjord kommune ble sammenslått med Roan kommune 1.1.2020. Nye Åfjord kommune framstår
engasjert og dyktig i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har veier
som er rasutsatt og har ved �ere anledninger brukt beredskaps-planverket til å håndtere
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hendelser med ras på en god måte. Kommunen har også håndtert arbeidet med pandemien på
en strukturert og god måte. Kommunen gjennomfører øvelser og opplæring av personer som
har en rolle i kriseledelsen. Videre har kommunen nylig opprettet et beredskapsråd.

Åfjord kommune ferdigstilte helhetlig ROS-analyse i 2019, før kommunesammenslåing. Analysen
er et godt grunnlag for videre arbeid.

Kommunen har overordnet beredskapsplaner for (gamle) Åfjord kommune, (gamle) Roan
kommune, samt en hurtigprosedyre for kriser som gjelder fra 1.1.2020. Disse planene legger et
godt grunnlag for en sammenstilt beredskapsplan for den nye kommunen. Pga.
pandemihåndtering har arbeidet med nytt, felles beredskapsplanverk blitt utsatt. Oppstart for
arbeidet er satt til 2021ifølge vedtatt planstrategi. Statsforvalteren bemerker at oppdatering av
planverket er viktig for å sikre forståelse av risiko og sårbarhet i den nye kommunen, samt få et
operativt beredskapsplanverk som innfrir minimumskrav i lov og forskrift.

Ifølge planstrategi skal også overordnet planverk oppdateres. Statsforvalteren bemerker at
dette gir kommunen god mulighet til å se planarbeidet i sammenheng og sikre helhet og
systematikk i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

4.2 Helseberedskap
Åfjord kommune har plan for helsemessig og sosial beredskap som ble utarbeidet før
kommunesammenslåing i 2019. Det er også egen plan for gamle Roan kommune av 2019. Det er
et lovkrav at helseberedskapen skal være samordnet, noe som innebærer at det må utarbeides
en plan for helsemessig og sosial beredskap for nye Åfjord kommune. Kommunen har besluttet
at ny plan skal utarbeides så snart som mulig, og Statsforvalteren anbefaler at det settes en dato
for ferdigstillelse av arbeidet.

Smittevernplanen er for tidsrommet 2019- 2022. I tillegg til har kommunen utarbeidet en
pandemiplan i 2020.

Det følger av bl.a. folkehelseloven § 27 at kommuner skal ha kommunelege som medisinskfaglig
rådgiver for kommunen. I Åfjord utgjør stillingen som kommuneoverlege 40 %, og oppgaver
innen smittevern, beredskap og rådgiver for psykososialt kriseteam er lagt til stillingen. Stillingen
har blitt økt i forbindelse med pandemihåndteringen og han møter fast i krisestab. Det er
planlagt at kommuneoverlegen vil bli involvert i arbeidet med helhetlig ROS. Det er med
nabokommuner etablert et interkommunalt samarbeid for legevakt og samfunnsmedisin som
fungerer godt.

Kommuneoverlegen har totalt en kommunal stilling på 80 % og har i tillegg en fastlegeliste med
1100 personer, noe som har medført stor arbeidsbelastning under pandemien.

Sektor helse består av 6 enheter, og hver enhet er ansvarlig for aktuell beredskap i enheten.
Kommunen holder på å utarbeide en ny helse- og omsorgsplan og i samarbeid mer
nabokommuner arbeides det med å etablere nytt kvalitetssystem.

Brannberedskapen i sektoren er god, og det gjennomføres jevnlige opplæringer og øvelser.
Institusjonene har aggregat i tilfelle strømbrudd.
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Hver av institusjonene har et eget medikamentlager, som benyttes i tilfelle svikt i forsyningene
over en periode.

Kommunen har ikke skriftlige rutiner som beskriver når beboer forsvinner fra institusjonen.
Statsforvalteren anbefaler kommunen å utarbeide skriftlige rutiner i forhold til dette tema, og til
andre områder der det kan være fare for svikt.

Åfjord kommune har et eget kriseteam. Det er utarbeidet en plan for teamets arbeid og
ansvarsområder samt en oversikt over hvem som deltar i teamet. Psykososialt kriseteam er
tverrfaglig sammensatt, og har medlemmer som møtes jevnlig gjennom året. Medlemmene i
teamet deltar også når kommunen arrangerer øvelser. Det har de siste årene vært veldig få
hendelser som har kvali�sert til utrykning av teamets medlemmer.

Teamet er opptatt av kompetanseheving og deltar på opplæring fra RVTS.

Teamet har ikke vaktturnus, noe som gjør tjenesten sårbar med hensyn til bemanning i ferier og
fravær. Statsforvalteren anbefaler at kommunen utreder tiltak for å gjøre kriseteamet mer
robust med hensyn til bemanning i ferier og ved fravær.

5. Resultater fra tilsynet

Avvik 1:
Kommunen har ikke en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som innfrir krav i
sivilbeskyttelsesloven § 14

Utfyllende kommentar: 
Åfjord kommune ferdigstilte helhetlig ROS-analyse i 2019, før kommunesammenslåing.
Kommunen skal ifølge planstrategien lage en oppdatert helhetlig ROS-analyse for ny kommune
med oppstart i 2021. Inntil dette arbeidet er ferdigstilt, innfrir ikke kommunen kravet til helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse iht. sivilbeskyttelsesloven § 14.

Avvik 2:
Kommunen har ikke en overordnet beredskapsplan som innfrir krav i sivilbeskyttelsesloven §
15

Utfyllende kommentar:  
Kommunen har overordnet beredskapsplaner for (gamle) Åfjord kommune, (gamle) Roan
kommune, samt en hurtigprosedyre for kriser som gjelder fra 1.1.2020. Åfjord kommune
mangler en sammenstilt overordnet beredskapsplan for ny kommune.

Avvik 3:
Kommunen må evaluere og oppdatere plan for helsemessig og sosial beredskap, jf. forskrift
om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. (23.7.2001 nr. 881) § 2.
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6. Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument Gyldig fra Gyldig til

Planstrategi 2020 2023

Kommuneplanens samfunnsdel Roan kommune 2015  

Kommuneplanens samfunnsdel Åfjord kommune 2018 2030

Kommuneplanens arealdel Roan kommune 2019 2030

Kommuneplanens arealdel Åfjord kommune 2019 2030

Helhetlig ROS-analyse 2019 2021

Overordnet beredskapsplan (Åfjord kommune) 2019  

Overordnet beredskapsplan – Hurtigprosedyre ved krise
(Åfjord kommune etter 1.1.2020)

1.1.2020  

Overordnet beredskapsplan – plan for kommunal
kriseledelse (Roan kommune)

08.07.2019  

ROS iht ny drikkevannforskrift    

Plan for sosial- og helsemessigberedskap (Åfjord kommune) 1.2.2019  

Dokumenter fra øvelser div  

Smittevernplan Åfjord kommune 2019 2022

Smittevernplan Fosen 2013 2016

Pandemiplan 2020  
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7. Deltakere
Ikke publisert her

Steinkjer, 30.06.2021

Dag Otto Skar 
Fylkesberedskapssjef
Kommunal- og

Marit Dypdal Kverkild 
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen

Plan/dokument Gyldig fra Gyldig til

Pandemisk vaksinering 19.01.2021  

Plan for vaksinering i Åfjord kommune 29.12.2020  

Pandemi kontinuitetsplanlegging 2020  

Tiltakskort smittesporing    

Infeksjonskontrollprogram 2013 2014

Plan for kriseteam (POSOM)    



       
Medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 25/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/20 - 6 
 
Forslag til vedtak 
Alternativ 1: 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med 
virkning fra 1.1.2022.  
 
Alternativ 2: 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn.  
 
Vedlegg 
Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og 
Vedtekter 
Brosjyre 
 
Saksopplysninger 
 
Kontrollutvalget har mottatt e-post fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) med forespørsel om 
medlemskap i organisasjonen.   
 
Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som har som formål å være en møte- og 
kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, 
fylkeskommuner, sametinget og Longyearbyen lokalstyre. Medlemmer er kommunale og 
fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre 
organisasjoner som organiserer kommunale kontrollutvalg. 
 
Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det 
ble innført bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets 
hovedoppgaver er: 

· Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontrollarbeid 
· Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene 
· Være en arena for erfaringsutveksling 
· Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 

revisjonsoppdrag. 

 
Andre oppgaver for forumet kan være: 

· Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av 
revisjonsoppgaver 

· Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer 
· Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontrollfunksjonen er 
· Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat 
· Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar 

 
FKT hadde pr. nå 184 kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og 21 
kontrollutvalgssekretariat som medlemmer. Konsek Trøndelag IKS er medlem av FKT. 
Les mer om FKT her: https://www.fkt.no/ 
 

http://www.fkt.no/Installations/fwk/sites/fkt/dokuments/medlemsoversikt_web.pdf
https://www.fkt.no/


Medlemskap koster i 2022 kr. 3 700,- for en kommune av Åfjord kommunes størrelse. 
Medlemskontingenten er lagt inn i forslag til kontrollutvalgets budsjett for 2022.  
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må diskutere om de ønsker å melde seg inn i FKT, saken legges derfor frem 
med to alternativer til vedtak. 
 
 
 



Fra: Anne-Karin Femanger Pettersen <anne-karin@fkt.no> 
Sendt: 26. august 2021 15:15 
Til: Eva J Bekkavik 
Emne: VS: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn - Åfjord kommune 
Vedlegg: FKT Vedtekter endret 2021.pdf; FKT_brosjyre2021-22.pdf 
 
Hei Eva! 
 
Her ser du invitasjonen som ble sendt til Åfjord nylig. 
 

Mvh 

________________________ 

Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 
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a.bekkavik%40konsek.no%7C791ae6d6cfe4499b801608d9689385af%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637

655805359593312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D

%7C1000&sdata=aRKedmBrqGK%2B3GgNDU1EIB5KXtZTC9XrlKz0iMw370Y%3D&reserved=0> 
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Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn  
Sendt: tirsdag 29. juni 2021 15:13 
Til: hskjag@outlook.com <mailto:hskjag@outlook.com> 
Kopi: paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no> 
Emne: VS: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn - Åfjord kommune 
 
Hei Hanne Skjæggestad 
 
Jeg viser til FKTs  henvendelse til kontrollutvalget i februar i fjor (se under).  Siden vi ikke har hørt noe 
fra dere, regner vi med at den kanskje kom i skyggen av pandemien og ble glemt.   
Vi forsøker på nytt og håper at dere i fm budsjettprosessen til høsten, vil vurdere medlemskap fra 2022.  
 
Nærmere informasjon om innmelding <Kontingentsatser%20for%202022:> 
 
 

Mvh 

________________________ 



Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo  |  E-post:fkt@fkt.no <mailto:fkt@fkt.no>  |  Tlf.:41471166  
|www.fkt.no 

<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fkt.no%2F&data=04%7C01%7Ceva.bekkavik%40kons

ek.no%7C791ae6d6cfe4499b801608d9689385af%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637655805359593312

%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G

E7rzwOc3wvPJtlpLfjzh%2BtxgDQydAlZzBLy2NCP%2B8M%3D&reserved=0> |  www.twitter.com/@FKT_no 

<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2F%40FKT_no&data=04%7C01%7Ceva.

bekkavik%40konsek.no%7C791ae6d6cfe4499b801608d9689385af%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C6376
55805359603270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%

7C1000&sdata=mXOIowlgRNuYNVW3BsOZAK8RVqgvEoyctB8pebLI%2BKA%3D&reserved=0>   www.facebook.com/FKT.no/ 

<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFKT.no%2F&data=04%7C01%7Cev

a.bekkavik%40konsek.no%7C791ae6d6cfe4499b801608d9689385af%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637

655805359603270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D

%7C1000&sdata=nq58EOXtAhQV1f0DyVCsd2r5nIbgJ98F7eCVd8CZyvU%3D&reserved=0> 
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Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn  
Sendt: tirsdag 25. februar 2020 12:45 
Til: arvid.lund@fosen.net <mailto:arvid.lund@fosen.net> 
Emne: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn 
 
Til  
Kontrollutvalget i Åfjord kommune v/Hanne Skjæggestad 
 
En ny valgperiode er i gang med helt nye kontrollutvalg. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) vil med dette 
invitere kontrollutvalget i Åfjord kommune til å bli medlem hos oss. Fra før har vi omtrent 50 % av 
kommunene i Trøndelag blant våre medlemmer. Nå håper vi at Åfjord vil slutte seg til. 
 
FKT er en bransjeuavhengig organisasjon som har som målsetting at alle landets kommuner skal være 

medlemmer. Vi mener det er avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og 

engasjerte i samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis muligheten til å 

være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale 

egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor sentrale myndigheter. Styret i FKT er derfor 

sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.  

 

Litt informasjon om FKT: 

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i 2019 ca. 200 medlemmer inkludert 23 

sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat med en 

generalsekretær lokalisert i Oslo. 
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby: 
➢ Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.  

➢ Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 
revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.  



➢ Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke før valget i 

2019, arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen. 

Mer Informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no 
<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fkt.no%2F&data=04%7C01
%7Ceva.bekkavik%40konsek.no%7C791ae6d6cfe4499b801608d9689385af%7Cc946a0e87d744a94ba5c9
ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637655805359613230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
MDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S4FrJlQYonJiItL%2FkcA8pXDI
jQfdQ7KX7W69BDd%2BF3s%3D&reserved=0> 
 
Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.  
Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem 
<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fkt.no%2Fbli-medlem&data
=04%7C01%7Ceva.bekkavik%40konsek.no%7C791ae6d6cfe4499b801608d9689385af%7Cc946a0e87d74
4a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637655805359613230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
MC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EC%2BOcDAP1yV
15Kxfi0psnu50AJiOPfigKgEv3EZfsxg%3D&reserved=0> eller ved å sende en e-post til fkt@fkt.no 
<mailto:fkt@fkt.no> 
 
Kontingentsatser for 2020: 
Kommune 0 - 5 000 innb.: kr 3 500 
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.: kr 7 000 
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.: kr 9 000 
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.: kr 12 000 
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 000 
Fylkeskommuner: kr 15 000 
Sekretariater: kr 9 000 

 

Vi håper å høre fra dere 

 

 

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 

 
________________________ 
Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post:fkt@fkt.no <mailto:fkt@fkt.no> | Tlf.:41471166  
|www.fkt.no 

<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fkt.no%2F&data=04%7C01%7Ceva.bekkavik%40kons

ek.no%7C791ae6d6cfe4499b801608d9689385af%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637655805359623194

%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Iz

Nk42B%2B3jREuAxDcRzB7wtfs85iUmM91cJTs7UzdSc%3D&reserved=0> | www.twitter.com/@FKT_no 

<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2F%40FKT_no&data=04%7C01%7Ceva.

bekkavik%40konsek.no%7C791ae6d6cfe4499b801608d9689385af%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C6376

55805359623194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%

7C1000&sdata=hrWbKMB7s%2FXwRDxH7R39MQGY1lNDBFjsGzYWrfQ%2FxdA%3D&reserved=0> www.facebook.com/FKT.no/ 
<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFKT.no%2F&data=04%7C01%7Cev

a.bekkavik%40konsek.no%7C791ae6d6cfe4499b801608d9689385af%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637

655805359633141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D

%7C1000&sdata=3Bqoipscl2xiMbc%2B0XePKFS5lqpT14HWba4Q%2F95pBXA%3D&reserved=0> 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
 

 

VEDTEKTER 
 

1. FORMÅL 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass 

for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget 

og Longyearbyen lokalstyre. 

 

 

2. MEDLEMMER 

De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, kontrollutvalget i Longyearbyen, 

Sametingets kontrollutvalg,  samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 

 

 

3. HOVEDOPPGAVER 

Forumet sine primære oppgaver er: 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt kontrollarbeid.  

• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 

• Være en arena for erfaringsutveksling. 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 

revisjonsoppdrag. 

 

Andre oppgaver kan være: 

• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 

• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 

• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontrollfunksjonen er. 

• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 

• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 

 

 

4. KONTINGENT 

Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir 

gradert etter innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.  

 

 

5. ÅRSMØTE 

Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 

2006. Årsmøtet blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret 

eller styrelederen innkaller til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 

• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 

• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende 

seks uker før møtedagen. 

• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 

• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 

 

Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og 
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sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har 

kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding 

og regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende. 

 

Til behandling foreligger: 

• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 

• Innkalling. 

• Sakslisten. 

• Styret sin årsmelding. 

• Regnskap og revisor sin melding. 

• Fastsetting av kontingent. 

• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 

• Innkomne saker. 

• Vedtektsendringer. 

• Separate valg av:  

o 3 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter 

forslag fra valgkomiteen.  

o 3 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter 

forslag fra valgkomiteen.  

o Leder og nestleder i styret, velges årlig blant et av styremedlemmene fra 

kontrollutvalgene og et av styremedlemmene fra sekretariatene, etter forslag fra 

valgkomiteen. 

 

o Valgkomite, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. 

Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 

oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår 

o Leder og nestleder i valgkomiteen herav en fra kontrollutvalgene og en fra 

sekretariatene, velges hvert år etter forslag fra styret. Leder velges fra 

sekretariatene i partallsår og fra kontrollutvalgene i oddetallsår. Nestleder velges 

fra sekretariatene i oddetallsår og fra kontrollutvalgene i partallsår. 

 

o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).  

 

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i 

styret, krever det. 

 

 

6. STYRE 

Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra 

sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. 

Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt 

sekretariat. De kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 

 

Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av 

styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 

 

Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
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7. ENDRING AV VEDTEKTENE 

Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 

• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 

• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt 

forslag om vedtektsendring. 

• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til 

forslaget. 

 

 

8. OPPLØSING AV FORUMET 

Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 

Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål 

som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 

 

 

 

 

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på 

årsmøtet 08.06.06, 02.06.10, 03.06.14, 07.06.16. 01.06.21 



Leder Tage Pettersen (2020-2022)

Leder kontrollutvalget, Moss kommune

Nestleder Einar Ulla (2020-2022)

Seniorrådgjevar, kontrollutvalssekretariatet for Vestland

fylkeskommune

Styremedlem Rita Holberg (2021-2023)

Leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune

Styremedlem Bård Hoksrud (2020-2022)

Leder kontrollutvalget, Bamble kommune

Styremedlem

Styremedlem

Liv Tronstad (2021-2023)

Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Tom Øyvind Heitmann (2021-2023)

Rådgiver Kusek IKS, Vest-Finnmark

Styret 2021-2022

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 

det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Tage Pettersen, tage.pettersen@stortinget.no

Telefon: 904 07 753

www.fkt.no

www.fkt.no

- en møteplass for kontrollutvalgene og 

deres sekretariat.

mailto:tage.pettersen@stortinget.no


For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –

kontakt sekretariatet: 

E-post: fkt@fkt.no

Generalsekretær: 

Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 

med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, sametinget 

og Longyearbyen lokalstyre

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 

kontrollfunksjonen

✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 

kontrollutvalgene og sekretariatene

✓ være en arena for erfaringsutveksling

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 

som bestiller av revisjonsoppdrag

Forumet sitt formål:

Forumet sine primære oppgaver:

Forumet jobber gjennom å: 

✓ arrangere fagkonferanser for kontrollutvalg

✓ arrangere kurs og samlinger for ansatte i sekretariat

✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 

myndigheter i spørsmål som angår kontrollarbeid

✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 

kontrollutvalgene, www.fkt.no

✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.

✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 

opplæring av kontrollutvalg

✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 

✓ billigere konferanser

✓ faglig påfyll

✓ informasjonsutveksling

✓ egen medlemsinformasjon utvikles

✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg

✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat

✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 

http://www.fkt.no/


  
Kontrollutvalgets årsplan - revidering  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 26/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/20 - 7 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
Vedlegg 
Årsplan 2021 for Åfjord kontrollutvalg 
 
Saksopplysninger 
I sak 03/21 vedtok kontrollutvalget årsplanen for 2021. I årsplanen fremgår det at 
kontrollutvalget på møtet i september skulle foreta en ny bestilling av 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll.  
 
Kontrollutvalget har til rådighet 340 timer per år. I 2020 brukte kontrollutvalget 404 timer. I 
2021 har kontrollutvalget bestilt forvaltningsrevisjon for spesialundervisning og tilpasset 
opplæring hvor det er estimert 300 timer.  
 
Kontrollutvalget kan diskutere om det skal bestilles eierskapskontroll eller en ny 
forvaltningsrevisjon for 2022 (Internkontroll i Åfjord kommune, system). 
 
Det er planlagt en eierskapskontroll for Fosen brann- og redningstjeneste IKS i 2021. Denne 
må samordnes med Ørland kommune. Vi har konferert med revisjonen og setter opp en 
eventuell bestilling på møtet i november hvis dette også er interessant for Ørland.  
 
Revisjonsstrategi og revisors uavhengighetserklæring var også satt opp på planen i 
september. Oppdragsansvarlig revisor vil presentere revisjonsstrategi og 
uavhengighetserklæring på kontrollutvalgets møte i november. 
 
Konklusjon 
På grunn av at kontrollutvalget skal diskutere om det skal bestilles eierskapskontroll eller 
forvaltningsrevisjon legges saken frem uten forslag til vedtak.  
 
 



Års- og møteplan for Åfjord kontrollutvalg  
 

Aktiviteter/saker 15.02 22.03 03.05 07.06 06.09 08.11 

Orientering fra kommunedirektøren X  X X X X 

Vedtaksoppfølging    X    

Etterlevelseskontroll    X   

Årsmelding for kontrollutvalget  X      

Budsjett for kontrollutvalget      X  

Revisjonsstrategi     X  

Budsjettkontroll      X  

Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning 

  X    

Bestilling –  
forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll 

  X  X  

Prosjektplan – 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

   X   

Rapport – forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll  

     X 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighetserklæring 

    X  

Års- og møteplan      X 

Virksomhetsbesøk       

Skriftlig redegjørelse fra rådmannen 
vedr. utøvelse av delegert myndighet på 
teknisk område 

 X     
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Budsjettkontroll per 30.06.2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 27/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/20 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.06.2021 til orientering. 
 
Vedlegg 
Budsjettkontroll per 30.06.2021 
 
Saksopplysninger 
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet 
herved frem en økonomisk oversikt per 30.06.2021. 
 
 
 
 



KONTROLLUTVALG ÅFJORD - 1.HALVÅR 2021
Konto Konto(T) Regnskap Opprinnelig budsjett

10509 Annen lønn & trekkpl. godtgj. 7,95              -                                     
10801 Fast godtgjørelse 39 499,86    30 000,00                         
10802 Møtegodtgjørelse 5 175,00      22 254,54                         
10803 Tapt arb.fortjeneste 9 996,50      -                                     
10990 Arbeidsgiveravgift 2 788,65      2 665,00                           
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                1 500,00                           
11151 Bevertning 413,04         1 500,00                           
11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. -                1 000,00                           
12700 Konsulenttjenester (Revisjon) 314 249,60 360 000,00                       
11602 Bilgodtgjørelse 52,50           1 500,00                           
13500 Til kommuner/komm inst (Konsek) 123 500,00 160 000,00                       

495 683,10 580 419,54                       



  
Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for 
kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 28/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/20 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslag til økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022 med en 
ramme på kr 1 045 300. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret.  
 
Vedlegg 
Forslag til budsjett og økonomiplan 2022 
 
Saksopplysninger 
 
Budsjettbehandlingen for kontrollorganene. 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 2), går det frem at kontrollutvalget 
utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til 
kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets 
virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2022 i Åfjord kommune.  
 
Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene 
knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.  
 
Kontrollutvalget 
Ved oppsett av budsjettforslag for 2022 for kontrollutvalgets egen virksomhet, har 
sekretariatet tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 og justert 
godtgjøringen til utvalget (% av stortingsrepresentantenes lønn) jf. Reglement for 
folkevalgtes arbeidsvilkår.  
Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget nå består av 5 medlemmer og 
avvikler inntil 6 møter i året. Posten medlemskontingent er medlemskap i Forum for Kontroll 
og Tilsyn, satsen ble fastsatt på årsmøte 01.06.2021. Hvis kontrollutvalget ikke ønsker å 
være medlem, så tas summen ut av budsjettet.  
 
I tillegg er det lagt inn midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha 
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og 
samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Dette er basert på kontrollutvalgets vedtak fra 
møte 19.10.2020. 
 
Det er lagt inn en økning på ca 3 % per år videre i økonomiplanperioden. Nivået må vurderes 
årlig i forbindelse med budsjettet.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat 
Kommunestyret i Åfjord kommune vedtok i sak 86/20 selskapsavtalen i Konsek Trøndelag 
IKS. 
Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok budsjettet for 2022 på møte den 
26.04.2021. Budsjettet er basert på en honorarmodell vedtatt av representantskapet. 
 
 



 
Kjøp av revisjonstjenester 
Kommunestyret i Åfjord kommune har valgt å gå inn som eier i revisjonsselskapet Revisjon 
Midt-Norge SA, samt å kjøpe revisjonstjenester fra selskapet.   
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er basert på årsmøtets budsjettvedtak 26.04.2021. 
 
Budsjett 2022 
Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, 
blir etter dette kr 1 045 300 som er en økning på kr. 41 477 fra 2021.  
 
Spesifisert budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 følger med som vedlegg til 
saken. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1 045 300,- for kontrollutvalget 
for 2022, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for 
å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av 
forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. 
 
 
 



Konto Konto(T) Budsjett 2022 Budsjett 2021
10509 Annen lønn & trekkpl. godtgj. 500,00                          -                      
10801 Fast godtgjørelse 79 000,00                     66 000,00          
10802 Møtegodtgjørelse 27 000,00                     48 960,00          
10803 Tapt arb.fortjeneste 5 400,00 0,00
10990 Arbeidsgiveravgift 5 700,00                       5 863,00             
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 3 000,00                       3 000,00             
11151 Bevertning 3 000,00                       3 000,00             
11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 30 000,00                     2 000,00             
12700 Konsulenttjenester (Revisjon)* 632 000,00                   625 000,00        
11602 Bilgodtgjørelse 3 000,00                       3 000,00             

Medlemskontigent FKT 3 700,00                       
13500 Til kommuner/komm inst (Konsek) 253 000,00                   247 000,00        

1 045 300,00               1 003 823,00     
*Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt-Norge SA sitt årsmøte høsten 2021

Økonomiplan for perioden 2022-2025
Budsjett for 2021 Budsjettforslag 2022 Anslag for 2023 Anslag for 2024 Anslag for 2025

Kontrollutvalget 131 823 160 300 165 000 170 000 175 000
Sekretariat 247 000 253 000 259 000 265 000 272 000
Revisjon 625 000 632 000 639 000 646 000 652 000
Sum driftsutgifter 1 003 823 1 045 300 1 063 000 1 081 000 1 099 000



       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 29/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/256 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling 
Nå kan nemnd avgjøre gjengjeldelsessaker etter varsling i arbeidslivet 
Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom 
 
Saksopplysninger 
Disse sakene blir lagt fram i møtet: 

1. Kontrollutvalgenes rolle ved varsling 
2. Nå kan nemnd avgjøre gjengjeldelsessaker etter varsling i arbeidslivet 
3. Kommunenes økonomiske handlingsrom 
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Kurs Nytt KU KomRev 

Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling
Publisert 01.07.2021 

 

Ragnhild Sved, debattredaktør i Kommunal Rapport

Foto: Kommunal Rapport

KRONIKK | Kontrollutvalgene kan være viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men
fordi de kan bidra til riktig behandling.

Hvem som skal behandle varsler mot kommunale toppledere, hvordan varslingssaker skal undersøkes
og hvem som er habile eller inhabile, skaper strid og blir heftig debattert. Temaet var også oppe på
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse i vår, med gode bidrag fra kompetente innledere.

En lærdom å trekke fra varslingssaker som er blitt offentlig kjent, er at man ikke skal undervurdere hvor
viktig tillit til behandlingen er. Det gjelder både hvordan saken undersøkes, av hvem og hvordan
beslutning fattes.

Uten tillit til prosessen, blir det vanskelig å oppnå forståelse for at konklusjonen er riktig.

Politikere lever av tillit. Velgerne er deres «arbeidsgivere», og de kan bare avsettes i valg – nesten.
Folkevalgte kan riktignok bli suspendert hvis de siktes eller tiltales for alvorlige straffbare forhold. Dette
etter en bestemmelse i den nye kommuneloven som har sin bakgrunn i dommen mot Vågå-ordfører
Rune Øygard for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Et kommunestyre eller fylkesting kan også – med minst 90 prosent av stemmene – vedta å frata en
ordfører vervet hvis vedkommende «ved sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket til å ivareta
vervet».

Som vi ser, er det høy terskel for å fjerne en folkevalgt fra sitt verv. Slik skal det være.

Men hva bør da gjøres, når det kommer et varsel mot en ordfører eller annen folkevalgt – om misligheter,
overgrep eller annen ulovlig eller uetisk oppførsel? Hvor skal varslet leveres?

Som vi ser, er det høy terskel for å fjerne en folkevalgt
fra sitt verv. Slik skal det være. “

https://www.nkrf.no/kurs
https://www.nkrf.no/nyheter
https://www.nkrf.no/kontrollutvalg
https://www.nkrf.no/kommunerevisoren
https://www.nkrf.no/sok
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En folkevalgt har ingen arbeidsgiver i kommunen, og er dermed ikke omfattet av varslingsreglene i
arbeidsmiljøloven.

Trondheim kommune løste dette ved å ta inn i kommunenes etiske retningslinjer at kontrollutvalget kan
være mottaker av varsler mot folkevalgte, slik utvalget i prinsippet kan motta ethvert varsel.

Det skjedde ikke uten strid. Ordfører Rita Ottervik (Ap) var klar på at varsler på folkevalgte bør rettes til
det respektive parti, eller til ordføreren hvis vedkommende er partiløs, ikke til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget og lederen Rolf Jarle Brøske (H) engasjerte seg i saken. De argumenterte for at hva det
varsles om, skal ha betydning for varslingsbehandlingen.

Et varsel om utilbørlig oppførsel på et partiarrangement er for eksempel en annen sak enn om det gjelder
misbruk av vervet til egen vinning.

Bystyret i Trondheim sluttet seg enstemmig til at kontrollutvalget skal kunne motta varsler om
«kritikkverdige forhold på politisk nivå og sikre at varselet behandles i riktig instans».

Det betyr altså ikke at kontrollutvalget skal ta stilling til om lov eller etiske regler er brutt, eller eventuelle
konsekvenser. Men utvalget kan sørge for at varslet blir behandlet videre, og innstille overfor
kommunestyre eller fylkesting om anmeldelse eller gransking, for eksempel.

Dette vil være kontrollutvalgets rolle, uansett hvem de mottar varsler fra eller mot. Utvalget har
kompetanse i egne rekker, i sitt sekretariat og i kommunerevisjonen. De kan sortere varsler og
bekymringsmeldinger, veilede varslere om riktig instans og videre prosess.

Ikke alle kommuner har et velfungerende varslingssekretariat som kan motta varsler og sørge for riktig
behandling. Ikke alle varslere har klart for seg hvem som er riktig mottaker, eller om deres melding er et
varsel etter arbeidsmiljøloven. Her vil kontrollutvalgene være en viktig kanal.

Det er et poeng å ha mange veier inn for varslinger og bekymringsmeldinger, for å kunne avdekke og
rette opp kritikkverdige forhold. At varsler blir tatt på alvor og undersøkt grundig er, uansett utfall, av stor
betydning for tilliten til politikerne og til forvaltningen. 

_________________________

Det betyr altså ikke at kontrollutvalget skal ta stilling
til om lov eller etiske regler er brutt, eller eventuelle
konsekvenser.“

At varsler blir tatt på alvor og undersøkt grundig er,
uansett utfall, av stor betydning for tilliten til
politikerne og til forvaltningen.“
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Nå kan nemnd avgjøre gjengjeldelsessaker etter varsling i 
arbeidslivet 
Kommunal Rapport 05.07.2021 
 
Fra 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått myndighet til å avgjøre saker om 
gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. 
 
Fram til nå har det bare vært domstolene som har hatt myndighet til å avgjøre tvister om 
gjengjeldelse etter varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 
 
Men nå kan slike saker også avgjøres av Diskrimineringsnemnda. 
 
Direktør Ashan Nishantha sier at nemnda allerede har på plass rammene han mener trengs 
for å behandle saker om gjengjeldelse etter varsling på en god måte. 
 
– Vi vet at varslingssaker ofte kan være kompliserte, men det kan også være tilfellet for de 
diskriminerings- og trakasseringssakene, herunder saker om seksuell trakassering, som vi 
allerede behandler, sier Nishantha i en pressemelding. 
 
Tilsvarende rutiner som i domstolen 
Diskrimineringsnemnda ble etablert i 2018, og er et lavterskelalternativ til ordinær 
domstolsbehandling i diskriminerings- og trakasseringssaker, også i saker om seksuell 
trakassering. 
 
– Fra 2018 har det også vært et krav om at en erfaren dommer skal delta i behandlingen av 
alle typer saker. I tillegg har alle nemndmedlemmene spesialkompetanse innenfor de 
rettsfeltene vi behandler. Det er også slik at våre saksbehandlingsrutiner i stor grad tilsvarer 
de rutinene som gjelder i de ordinære domstolene. 
Nishantha håper at mange vil benytte seg av tilbudet. 
 
Den påståtte gjengjeldelseshandlingen må ha skjedd etter 1. juli 2021 for at nemnda skal 
kunne behandle saken. Nemnda omfatter også pågående forhold. Selve varslingen kan ha 
skjedd på et tidligere tidspunkt. 
 
Fakta om Diskrimineringsnemnda:  
• Nemndas myndighet er avgrenset mot saker om oppsigelse og avskjed, herunder såkalt 

endringsoppsigelse, slik at denne typen tvister fortsatt må fremmes for ordinær 
domstolsbehandling. 

• I saker om gjengjeldelse etter varsling, vil Diskrimineringsnemnda ha myndighet til å 
tilkjenne oppreisning og erstatning i samme utstrekning som i saker om brudd på 
diskriminerings- og trakasseringsforbudet. 

• Som i andre saker, gjelder begrensingen at nemnda kun kan tilkjenne erstatning i såkalte 
«enkle saksforhold» og ved enstemmighet i nemnda. Andre erstatningssaker må derfor 
fortsatt fremmes for ordinær domstolsbehandling. 

• Det er gratis å klage en sak inn for Diskrimineringsnemnda. Man risikerer ikke å måtte 
betale motpartens saksomkostninger, og det er valgfritt om man vil benytte advokat. 

• Hele prosessen kan gjennomføres digitalt gjennom nemndas prosesskjema. 
 

https://www.kommunal-rapport.no/kronikk/metoo-klagere-far-lavterskeltilbud/110660!/
https://www.kommunal-rapport.no/kronikk/metoo-klagere-far-lavterskeltilbud/110660!/
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Kurs Nytt KU KomRev 

Foto: Campaign Creators / Unsplash

Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk
handlingsrom
Publisert 26.07.2021 

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte
med 37 mrd. kroner. Gjelden viser ifølge KS en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019.

KS har gjennomført en analyse av den enkelte kommunes økonomiske handlingsrom der korrigert netto
lånegjeld, korrigert netto driftsresultat og disposisjonsfond ses i sammenheng. Analysen viser at det er
53 kommuner som vurderes å ha lite økonomisk handlingsrom i 2020.

Kommunene investerer mer enn tidligere, og i 2020 tilsvarte investeringene 16 prosent av
driftsinntektene. I siste 10-årsperiode er det kun i 2019 at investeringsvolumet har vært høyere målt i
forhold til kommunenes driftsinntekter.

Mye av investeringsaktiviteten er dessuten låne�nansiert, og dette fører til at gjeldsbelastningen i
kommunene øker. Kommunenes netto lånegjeld (lånegjeld fratrukket utlån, ubrukte lånemidler og
ubundne investeringsfond) var ved utgangen av 2020 på 434 mrd. kroner; en økning på over 9 prosent fra
foregående år.

Driftsinntektene økte i samme periode med 15 mrd. kroner eller 3,1 prosent. Sterkere gjeldsvekst enn
inntektsvekst medførte at korrigert netto lånegjeld som andel av driftsinntektene økte med 5
prosentpoeng til 87,4 prosent i 2020.

Mange kommuner begynner etter hvert å få et så høyt
gjeldsnivå at det ifølge KS gir grunn til en viss
bekymring.“

https://www.nkrf.no/kurs
https://www.nkrf.no/nyheter
https://www.nkrf.no/kontrollutvalg
https://www.nkrf.no/kommunerevisoren
https://www.nkrf.no/sok
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/kommuneokonomi/okonomisk-handlingsrom-i-kommunene/Notat-kommunenes-okonomisk-handlingsrom-Kostratall-2020.pdf
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Mange kommuner begynner etter hvert å få et så høyt gjeldsnivå at det ifølge KS gir grunn til en viss
bekymring. I 2020 hadde 30 prosent av kommunene en korrigert netto lånegjeld som var høyere enn
driftsinntektene, mens tilsvarende andel i 2014 var 10 prosent. De nye sammenslåtte kommunene har en
høyere korrigert netto lånegjeld enn i øvrige kommuner med 94,8 prosent av driftsinntektene mot 84,6
prosent.

Netto driftsresultat fratrukket netto avsetninger til bundne fond (korrigert netto driftsresultat) forteller
hvor mye av driftsinntektene som kan benyttes til avsetninger og �nansiering av investeringer. Det
korrigerte netto driftsresultatet var i 2020 på 2,0 prosent av driftsinntektene. Dette er 0,2 prosentpoeng
høyere enn i 2019, men 0,6 prosentpoeng lavere enn i 2018.

Selv om resultatnivået ifølge KS samlet kan karakteriseres som tilfredsstillende, er det om lag 40 prosent
av kommunene som har et resultat som isolert sett kan indikere mindre grad av økonomisk
handlingsrom. Korrigert netto driftsresultat i disse kommunene er lavere enn 1 prosent av
driftsinntektene.

Nye sammenslåtte kommuner hadde samlet sett noe høyere resultat enn øvrige kommuner med 2,1
prosent av driftsinntektene mot 1,9 prosent i øvrige kommuner. Økonomien er likevel meget stram i
mange av de sammenslåtte kommunene, og nesten en fjerdedel (10 av de 43 sammenslåtte kommuner)
hadde negativt korrigert netto driftsresultat i 2020.

Disposisjonsfondet er kommunenes viktigste buffer for å forhindre at uforutsette negative utslag i
økonomien (for eksempel uforutsett økning i rentenivået eller nedgang i skatteinntekter) skal få
umiddelbar effekt på tjenestetilbudet. Samlet sett hadde kommunene 57 mrd. kroner i slik bufferkapital i
2020, og dette utgjør nesten 12 prosent av driftsinntektene.

Mange kommuner har brukt uforutsette og midlertidige ekstra skatteinntekter i perioden 2015-2018 til å
styrke bufferkapitalen. Likevel er disse reservene begrenset i om lag hver femte kommune og utgjør
under 5 prosent av driftsinntektene.

Hovedregelen er ifølge KS at kommunene med lite økonomisk handlingsrom kjennetegnes ved at de har:

korrigert netto lånegjeld på over 85 prosent av inntektene
netto driftsresultat etter avsetning til bundne fond på under 1 prosent av inntektene
disposisjonsfond hensyntatt regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på under 5 prosent av
inntektene

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/hoy-lane�nansiert-investeringsaktivitet-begrenser-det-okonomiske-
handlingsrommet/
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 30/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/256 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 31/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/256 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
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