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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Utdrag fra arbeidsmiljøloven 
 
Saksopplysninger 
I forbindelse med at kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon, har utvalget fått 
innspill om risikoforhold i ulike deler av kommunen, se møte 10.06.22, sak 21/22. Ett av 
innspillene var en bekymringsmelding om de fysiske arbeidsforhold ved Innbygda 
barnehage. Kontrollutvalget ønsket på bakgrunn av bekymringsmeldingen å få en orientering 
fra kommunedirektøren. Kommunedirektøren vil orientere i møtet. 
  
Kommunedirektøren har i økonomi- og handlingsplanene med budsjett for 2021 og 2022 
diskutert nedgangen i barnekullene og framtidig barnehagestruktur. I planene står det:  
“Det er gjennomført en versjon en av barnehagestruktur for å se på hvilken struktur som vil 
være best for Selbus innbyggere og samtidig drive effektivt og med god kvalitet. Det må 
gjøres vurderinger av dette før man må rehabilitere Innbygda barnehage.”  
Planene angir ikke noe tidsperspektiv for når administrasjonen vil legge fram en sak om 
Innbygda barnehages framtid til politisk behandling.  
I arbeidsmiljøloven stilles det krav til de fysiske arbeidsforholdene og hvordan arbeidsgiver 
skal arbeide for å sikre at kravene fylles gjennom et systematisk HMS-arbeid. De aktuelle 
lovkravene er vedlagt. 
  
Vurdering 
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og har vanligvis ingen rolle i enkeltsaker. 
Dårlige fysiske arbeidsforhold i én spesiell barnehage faller normalt utenfor kontrollutvalgets 
mandat. Kommunens arbeid for å sikre forsvarlige arbeidsforhold for sine ansatte ligger 
derimot klart innenfor kontrollutvalgets arbeidsområde. Kontrollutvalget kan med 
utgangspunkt i den konkrete saken skaffe seg innsikt i hvordan HMS-arbeidet har fungert. 
Kontrollutvalgets eventuelle videre oppfølging vil være avhengig av kommunedirektørens 
orientering. Sekretariatet har lagt til grunn at kontrollutvalget kan ta saken til orientering. Et 
alternativ kan være å betrakte saken som et innspill om risiko i det systematiske HMS-
arbeidet. I så fall kan kontrollutvalget legg inn HMS-arbeidet som tema i den nye planen for 
forvaltningsrevisjon.  
  
    
 
 


