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Melding om vedtak - Forvaltningsrevisjon Etikk - Rapport 

Verdal kommunestyre behandlet nevnte sak i møte 31. januar 2022 og vedtok følgende: 
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisor sine anbefalinger og 

rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget hvordan dette er gjort innen utgangen av 
2022 

 
Samlet saksframstilling av saken følger vedlagt.  
 
Dette til underretning.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Therese Ertsås 
Formannskapssekretær 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Verdal kommune 
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Forvaltningsrevisjon Etikk - Rapport 
 
 

Saksbehandler:  
E-post:  
Tlf.:  

Geir Olav Jensen 
geir.jensen@verdal.kommune.no 
950 54 696 
 

Arkivref: 
 2021/3366 - /  
 
 Saksordfører: (Ingen) 

 
Utvalg  Møtedato  Saksnr. 
Kommunestyre 31.01.2022 2/22 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 31.01.2022 - 2/2022  

BEHANDLING: 
Forvaltningsrevisor Marit Ingunn Holmvik var til stede under behandlingen av saken. 
 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
3. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisor sine anbefalinger og 

rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget hvordan dette er gjort innen utgangen av 
2022 

 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisor sine anbefalinger og 

rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget hvordan dette er gjort innen utgangen av 
2022 

 
 

Vedlegg: 
 
1 Kortversjon rapport om etikkarbeid 
2 Endelig rapport etikkarbeid 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgets behandling 29. november 2021: 
 
«Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisor sine anbefalinger og  
    rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget hvordan dette er gjort innen 
utgangen av  
    2022. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisor sine anbefalinger og  
    rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget hvordan dette er gjort innen 
utgangen av  
    2022. 
 

Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er bestilt iht. vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden 2020-2024. Første prioriterte prosjekt var innen tema omstilling, effektivisering, 
HMS, IA og etikk. I kontrollutvalgets møte den 25.01.2021 sluttet kontrollutvalget seg til 
prosjektplan - sak 02/21 der temaet var avgrenset til etikk, herunder om kommunens etiske 
retningslinjer er kjent og forankret hos de ansatte. 
 
Revisors endelige rapport forelå den 5. november. En foreløpig rapport hadde da vært på 
høring til kommunedirektøren. Høringssvaret som er vedlagt rapporten, har ikke medført 
endringer i den endelige versjonen. 
 
Iht. rapporten er følgende problemstilling besvart: 
· Er kommunens etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte? 
 
Hovedproblemstillingen er besvart i tre deler: 
· Status arbeidet med etiske retningslinjer for Verdal kommune 
· Er det gjort tilstrekkelige tiltak for å sikre høy etisk standard i kommunen? 
· I hvilken grad er ansatte involvert i det løpende arbeidet og utvikling i kommunens 

arbeid med gode etiske holdninger? 
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Problemstillingene er besvart hhv. i kapittel 2, 3 og 4, på grunnlag av informasjon som er 
kommet frem gjennom bruk av spørreundersøkelse og dokumentanalyse. Intervju har vært 
brukt i liten grad. 
 
Revisor anbefaler i kapitel 6 at kommunen bør: 
· Utarbeide egne etiske retningslinjer både for ansatte og folkevalgte, og gjøre disse synlig. 
· Etiske retningslinjer bør være en del av introduksjonsprogrammet ved ansettelse. 
· Alle nyansatte bør/må signere på at de er kjent med kommunens etiske retningslinjer. 
· Sørge for at prosessen med å utarbeide egne etiske retningslinjer involverer flest mulig. 
· Legge opp til jevnlige etiske drøftinger og refleksjoner i alle deler av organisasjonen 
 
Spørreundersøkelsen var sendt samtlige ansatte pr e-post- Etter gjentatte purringer kom 
svarprosent opp på 52 prosent. Sammenhengen mellom andel utsendte spørreundersøkelser 
og svarprosent pr avdeling, samt sammenhengen mellom stillingsprosent og stillingsprosent 
hos de som har besvart undersøkelsen er vist i vedlegg 2. 
 
Opprinnelig leveringsdato var satt til 31. august i år, men pga. utsatt oppstartstidspunkt og 
utfordringer med å få inn svar på spørreundersøkelsen ble leveringstidspunktet forskjøvet. 
 
Revisor har denne gangen utarbeidet en kortversjon av rapporten. Dette er noe de nå har til 
utprøving og som de gjerne vil ha muntlig tilbakemelding på. De vil ha tilbakemelding på 
lengde, form og innhold, og om dette er noe kontrollutvalget ønsker revisor skal tilby 
fremover. 
 
Revisor vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møte og vil samtidig kunne svare på 
spørsmål. 

Vurdering: 
Forvaltningsrevisjon er et viktig virkemiddel for å føre kontroll med den kommunale 
forvaltning, og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon skal gi en uavhengig 
tilbakemelding til kommunestyret, om forvaltningens arbeid og hvordan vedtak blir fulgt 
opp samtidig som den også skal gi effekter til læring. 
 
Revisor har gjennom forvaltningsrevisjonsrapporten besvart ut kontrollutvalgets bestilling. 
 
Rapporten viser at kommunen sine etiske retningslinjer er gamle og ikke oppdatert iht. 
gjeldende lovverk. De etiske retningslinjene omfatter ikke folkevalgt, men er i hovedsak 
kjent og forankret hos de ansatte. Kommunen har et forbedringspotensial gjennom økt fokus 
på etikk og etiske holdninger. Dette gjelder både for administrasjonen og folkevalgte. 
 
Det vises til rapporten i sin helhet, og det anbefales at kontrollutvalget slutter seg til 
rapportens konklusjoner og anbefalinger og oversende denne til kommunestyret til videre 
behandling.» 
 


