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     KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
Vår dato: Jnr ark Saksbehandler 
15.09.2022 22/938 411-5.3 Ronny Seljeseth 

SAK 13/22 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.apr 
2022 

Saksgang: Møtedato: 
Kontrollutvalget 23.09.2022 

Vedlegg: 
• Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2022

Bakgrunn for saken: 
Protokoll fra kontrollutvalgets forrige møte legges frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.april 2022 godkjennes. 

Røkland, 15.sep 2022 

Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 















     KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
Vår dato: Jnr ark Saksbehandler 
15.09.2022 22/939 411-5.3 Ronny Seljeseth 

SAK 14/22 

Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen: Etterlevelse av bestemmelsene om 
selvkost 

Saksgang: Møtedato: 
Kontrollutvalget 23.09.2022 

Vedlegg: 
• Salten Kommunerevisjon IKS 30.06.2022. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse

om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven § 24-9 stiller krav til kontroll med kommunens økonomiforvaltning, ut over 
den kontroll som skjer ved ordinær regnskapsrevisjon: 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges 
fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere 
om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig 
betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 



Revisors undersøkelser foretas med grunnlag i revisjonsstandarden RSK 301 Forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Punkt 17 i denne standarden krever at 
«Avvik som fører til en modifisert uttalelse, skal kommuniseres til kontrollutvalget i  
nummerert brev.» 

Kontrollutvalget skal i henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 «påse at 
regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt 
opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til 
kommunestyret eller fylkestinget.» (24-7: Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 
(nummererte brev), 24-8: Revisjonsberetning, og 24-9: Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen) 

Formålet med kontrollen er å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale 
bestemmelser og vedtak innen økonomiforvaltningen.  

Kontrollen blir gjort gjeldende fra regnskapsåret 2021, og revisor skal rapportere resultatet fra 
sin etterlevelseskontroll innen 30. juni 2022. I kontrollutvalgets sak 04/22 Dialog med 
revisor, ble utvalget informert om at revisor hadde valg ut selvkost som tema for 
etterlevelseskontroll.  Vedlagt saken er revisors uttalelse datert 30. juni 2022 etter 
gjennomført etterlevelseskontroll.  

Kort om selvkost: 
For en del kommunale tjenester er det gjennom lov og forskrift stilt krav om selvkost, altså at 
kostnadene som direkte og indirekte gjelder produksjonen av tjenesten som det skal betales 
gebyr for, og omfatter både faste og variable drifts- og kapitalkostnader. Kostnader som 
påløper uavhengig av tjenesten, skal ikke inngå i selvkost. Inntekter som knytter seg til 
kostnader som omfattes av selvkost, skal trekkes fra. (selvkostforskriften § 2).  

Sentralt i vurderingen av selvkost er generasjonsprinsippet: at brukerne av dagens tjenester 
betaler det som dagens tjenester koster. Begrunnelsen er at dagens innbyggere verken skal 
subsidiere eller bli subsidiert av framtidige innbyggere, men at gebyrene som den enkelte 
betaler i året, så langt som mulig skal reflektere kommunens årskostnad ved å levere tjenesten 
til denne innbyggeren. 

Krav om selvkost gjelder for de kommunale tjenestene vann, avløp, slam, feiing, byggesak, 
oppmåling og reguleringsplaner.  

Revisor opplyser i uttalelsen at de har kontrollert om kommunen: 

1. Har dokumentasjon på hvordan beregningen av samlet selvkost er gjort
2. Har benyttet regnskapsførte utgifter eller kostnader og regnskapsførte inntekter som

beregningsgrunnlag
3. Har beregnet rente på eventuelle overskudd og underskudd og at benyttet rentesats

tilsvarer KBNs beregnede kalkylerente for 2021
4. Har håndtert overskudd og underskudd etter regelverket

Revisors funn og konklusjon: 
Det er ikke gjort funn som har gitt grunnlag for nærmere undersøkelser eller anbefalinger. 
Revisors konklusjon er uten forbehold.  



Konklusjon  
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på et 
forhold som gir oss grunn til å tro at Beiarn kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 
bestemmelsene etter forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og 
fylkeskommunale gebyrer. 

Vurdering; 
Revisor har gjennomført undersøkelser i samsvar med det tema som kontrollutvalget fikk 
opplyst i sin sak 04/22– Dialog med revisor. Revisor har levert sin uttalelse 30. juni 2022, 
som er innenfor gjeldende frist.  

Det er fra revisors side ikke påpekt feil eller mangler ved kommunens etterlevelse når det 
gjelder selvkost. Av denne grunn er administrasjonen ikke innkalt til behandling av saken. 

Forslag til vedtak: 
Beiarn kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 30. juni 2022 fra revisor etter at denne i 
samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet kontroll mot etterlevelse 
av bestemmelser i forskrift om beregning av selvkost.  

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og registrerer at uttalelsen ikke gir 
grunnlag for videre oppfølgning fra utvalgets side 

Røkland, 15.sep 2022 

Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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___ 

Til kontrollutvalget i 
Beiarn kommune 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Beiarn kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: 

Kontroll av etterlevelse av bestemmelsene om selvkost for områdene vann, avløp, slam og feie- og 

tilsynstjenesten hvor vi kontrollerer om kommunen: 

1. Har dokumentasjon på hvordan beregningen av samlet selvkost er gjort

2. Har benyttet regnskapsførte utgifter eller kostnader og regnskapsførte inntekter som

beregningsgrunnlag

3. Har beregnet rente på eventuelle overskudd og underskudd og at benyttet rentesats tilsvarer

KBNs beregnede kalkylerente for 2021

4. Har håndtert overskudd og underskudd etter regelverket

Vi har kontrollert perioden fra 01.01.2021 - 31.12.2021. 

Kriterier er hentet fra Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale 

gebyrer 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig 

kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 

som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 

Deres ref.: * Vår ref.: 2010 9.E6.10/TH Fauske den 30. juni 2022 



 

 2 

beslektede tjenester) har Salten kommunerevisjon IKS et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder 

dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i 

gjeldende lovgivning og annen regulering.  

 

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet 

i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå 

moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet 

etterlevelseskontroll. 

 

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

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

 

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

 

 

Konklusjon  

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på et forhold som 

gir oss grunn til å tro at Beiarn kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene etter 

forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer. 

 

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 

påseansvar med økonomiforvaltningen og til Beiarn kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis 

egnet til andre formål. 

 

 

 

 

Tone Z. Hammerfall 
oppdragsansvarlig revisor  



     KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
Vår dato: Jnr ark Saksbehandler 
15.09.2022 22/940 411-5.3 Ronny Seljeseth 

SAK 15/22 

Rapport forvaltningsrevisjon: Eiendomsforvaltning

Saksgang: Møtedato: 
Kontrollutvalget 23.09.2022 

Vedlegg: 
• Salten Kommunerevisjon IKS 14.09.2022. Rapport forvaltningsrevisjon

Eiendomsforvaltning.
• Salten Kommunerevisjon IKS, 27.01.2022. Revidert prosjektplan

Eiendomsforvaltning.

Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret vedtok i sak 47/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023. 
Kommunestyret ga samtidig kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen. Den 
vedtatte planen ble som følger i prioritert rekkefølge: 

1. Offentlig anskaffelse
2. Renovasjon (oppfølgingsrapport Iris Salten IKS)
3. Eiendomsforvaltning
4. Selvkost vann og avløp

Forvaltningsrevisjon innenfor tema offentlig anskaffelse er gjennomført og forelagt 
kommunestyret i februar 2022. Oppfølging av rapportens anbefalinger ble tatt til foreløpig 
orientering i kontrollutvalgets møte i april og vil bli fulgt opp videre i neste møte i november. 
Forvaltningsrevisjon vedrørende statsstøtte og konkurranse ved anskaffelser Iris Salten IKS 
ble behandlet av kommunestyret i april. 

Neste punkt på planen er en forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen. Kontrollutvalget 
behandlet prosjektplanen for prosjektet i møte 19.11.2021 og godkjente her bestilling. Planen 
har senere gjennomgått endringer som kontrollutvalget har blitt orientert om underveis. 
Oppstartmøte mellom revisor og administrasjon ble gjennomført i april 2022.  



Formålet med prosjektet har vært å belyse om Beiarn kommune har et rasjonelt 
dokumenterbart system, for vedlikehold av bygg, som er egnet til å forhindre verdiforringelse 
i bygningsmassen. Videre å gi kommunestyret tilstrekkelig informasjon om 
tilstand/vedlikeholdsbehov på kommunens eide bygningsmasse. Problemstillingen som ble 
avledet er som følger: Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan 
ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger.  

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentgjennomgang og intervju med leder drift. 
Revisjonen har også hatt en gjennomgang av styringsprogrammet Facilit1 – som er et system 
for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom. I undersøkelsen er det også gått 
gjennom skriftlig dokumentasjon, kommunestyrevedtak og andre notater fra 
administrasjonen. 

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som 
undersøkes av revisjonen), er utledet fra kommuneloven, forskrift om årsbudsjett for 
kommuner og fylkeskommuner, NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle», 
Multiconsult KS, FoU-rapport nr 154018 «Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veger», 
2015. Standarder NS3424, NS3454 og kommunens egne retningslinjer og reglementer.  

Revisors funn og vurderinger 
Revisor har gjort vurderinger knyttet til hver av revisjonskriteriene som er satt opp: 

• «Kommunen bør ha klare mål og strategier for vedlikehold av kommunens
bygningsmasse.»

o Revisor registrerer at Beiarn kommune har utarbeidet en Boligpolitisk
handlingsplan for 2019-2023, men at kommunen utover dette ikke har
overordnet mål og strategier for kommunens bygningsmasser. Når en mangler
mål og strategier for vedlikeholdsnivå mangler en premisser å bygge de
økonomiske rammene rundt. Det vil da ofte bli vanskelig å begrunne behovet
for økte ressurser til området.

• «Kommunen bør ha en oppdatert oversikt over tilstanden og vedlikeholdsbehovet for
bygningsmassen.»

o Kommunen benytter programmet Facilit som kan være egnet for å ivareta
internkontrollen på dette området, men som ikke fullt ut er utnyttet. Det
foreligger gamle analyser av de aller fleste formålsbyggene i kommunen.
Beiarn kommune har en oppdatert oversikt over tilstanden og
vedlikeholdsetterslepet til kommunens bygninger, men det er lite
dokumenterbart.

• «Kommunen bør ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta
bygningsmassen, og organiseringen bør reflektere ansvarsforholdene.»

o Vurdert på bakgrunn av dagens arbeidsoppgaver kan det se ut til at avdelingen
har tilstrekkelig kompetanse, men mangel på kapasitet.

• «Kommunedirektøren bør rapportere til kommunestyret om tilstanden og
vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen på en systematisk måte.»

o Rapportering om bygningenes tilstand og vedlikeholdsbehov er en
grunnleggende forutsetning for at kommunestyret skal settes i stand til å
prioritere ressursene. Det synes som det mangler formelle rutiner for
systematisk rapportering av tilstand og vedlikeholdsetterslep.



• «Kommunen bør ha system og rutiner som sikrer at innmeldte vedlikeholdsbehov fra
de tjenesteytende enhetene følges opp.»

o Kommunen har rutiner og innmelding av brukerbehov, men dette blir
usystematisk og sikrer ikke godt nok oppfølging av behovene.

Revisors konklusjon og anbefalinger 
Revisor konkluderer med at Beiarn kommune i liten grad har etablert hensiktsmessige system 
og rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger. Ut fra dette 
anbefaler revisor at Beiarn kommune bør: 

• utarbeide og vedta mål, strategier og langtidsplan for eiendomsforvaltningen i
kommunen.

• prioritere å få på plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden på
kommunens bygninger.

• utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet
til kommunens bygningsmasse.

• utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for
innmelding av brukerbehov og tilbakemelding på at disse er utført.

Rådmannens kommentar 
Rapporten har vært gjennom faktaverifisering. I tråd med veileder for forvaltningsrevisjon gis 
rådmannen anledning til å komme med sine avsluttende kommentarer når rapporten 
ferdigstilles. Rådmannen har blitt forelagt rapporten i uke 37 med frist for uttalelse innen 
22.september. Kommentarene vil bli lagt ved i sin helhet og skrevet inn i rapporten som eget
vedlegg. Det tas forbehold om at kommentarene kan medføre endringer i rapporten. Dette vil i
så fall bli presisert.

Vurdering: 
Ifølge vedtatt prosjektplan skulle rapporten ferdigstilles i løpet av våren, men ble overlevert 
først medio september. Planlagt tid var satt til 300 timer, mens endelig medgått tid ble 306 
timer. Revisjonen har for øvrig gjennomført en undersøkelse i henhold til kontrollutvalgets 
bestilling og den reviderte prosjektplanen. Rapporten vurderes å ha besvart kontrollutvalgets 
problemstillinger og får frem forbedringsmuligheter. Der hvor dette er relevant har revisor gitt 
konkrete anbefalinger til slike forbedringer.  

Rapporten forelegges kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. I henhold til 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon §5 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets 
vedtak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp. Det vil derfor være naturlig for 
kontrollutvalget med oppfølgingssak etter en viss tid for å vurdere fremdriften i oppfølgingen. 

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i

Beiarn og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem ………. 
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om

forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av
rapporten gjøres innen ett år.



Røkland, 15.sep 2022 

Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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FORORD 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, 

Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Silje Fisktjønmo 

- statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med bred

erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet. 

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-2 første ledd c). Formålet 

med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter muligheter til 

forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte 19.11.2021 saksnummer 24/21 å gjennomføre en 

undersøkelse av eiendomsforvaltningen i kommunen.  

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av 

undersøkelsen har vært forvaltningsrevisorer Kai Andre Blix.  

Bodø, den 14.09.2022 

_______________ ________________________ 

Kai André Blix Bjørn Vegard Gamst 

Forvaltningsrevisor Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 

Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen tatt for oss eiendomsforvaltningen i 

Beiarn kommune. Formålet med prosjektet har vært å belyse om Beiarn kommune har et 

rasjonelt dokumenterbart system, for vedlikehold av bygg, som er egnet til å forhindre 

verdiforringelse i bygningsmassen. Videre å gi kommunestyret tilstrekkelig informasjon om 

tilstand/vedlikeholdsbehov på kommunens eide bygningsmasse. 

I undersøkelsen har vi forsøkt å svare ut følgende problemstilling: 

 

Revisor konkluderer med at: 

Beiarn kommune har utarbeidet en Boligpolitisk handlingsplan for 2019-2023, utover dette 

har ikke kommunen noen overordnet mål og strategier for kommunens bygningsmasser. 

 

Beiarn har et databaserte system (Facilit) for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

(FDVU-system). I slike system er det gjerne et komplett eiendomsregister med full oversikt 

over alle eide og leide eiendommer og objekter. I tillegg registreres alle avvik på 

bygningsmassen som meldes inn fra brukere eller egne ansatte. Videre bygger man opp drift- 

og vedlikeholdsplaner og det lages arbeidsordrer knyttet til hvert enkelt prosjekt i 

HAR KOMMUNEN ETABLERT HENSIKTSMESSIGE SYSTEM OG 

RUTINER SOM KAN IVARETA ET GODT OG LANGSIKTIG 

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER? 

Beiarn kommune har i liten grad etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan 

ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger. 
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vedlikeholdsplanene. Systemet ivaretar også dokumentasjon på hva som er gjort med det 

enkelte bygg, samt økonomien knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 

Systemet er ikke oppe og går på en måte som gjør at de får benyttet programmets egenskaper 

for planmessig oppfølging. For å få dette programmet til å fungere trenger de å få kartlagt alle 

byggene og lagt inn alle opplysningene programmet trenger for å fungere. 

 

Vurdert på bakgrunn av dagens arbeidsoppgaver kan det se ut til at avdelingen har 

tilstrekkelig kompetanse, men mangel på kapasitet. Vaktmestere har fått muligheter faglig 

utvikling og oppgradering til fagbrev. Imidlertid bør de ha en tanke om å bedre kompetansen 

i avdelingen på sikt, ikke minst med tanke på kartlegging og analyse av bygninger for å hente 

inn data til Facilit. De bør derfor få på plass en kompetanseplan. Revisor vurderer det som 

naturlig at en liten kommune som Beiarn ikke kan ha egen kompetanse til å utføre større 

prosjekter og at disse må håndteres med kjøp av tjenester 

 

Revisjonen mener rapportering om bygningenes tilstand og vedlikeholdsbehov er en 

grunnleggende forutsetning for at kommunestyret skal settes i stand til å prioritere ressursene. 

Det foreligger det ikke formelle rutiner for systematisk rapportering av tilstand og 

vedlikeholdsetterslep. 

 

Revisor ser særlig på bygningstilstanden og vedlikeholdsbehovet, og få en samlet framtidige 

og løpende behov i et og samme system. Slike systemer vil, når de utnyttes og følges opp, i 

seg selv bidra til en effektivisering innen eiendomsforvaltningen ved at man får bedre 

oversikt og kontroll. slik at en kan prioritere riktig å ta ting i riktig rekkefølge slik at en får 

mer ut av ressursene en har. 
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Anbefalinger 

Beiarn kommune bør: 

➢ utarbeide og vedta mål, strategier og langtidsplan for eiendomsforvaltningen i 

kommunen. 

➢ prioritere å få på plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden på 

kommunens bygninger. 

➢ utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet 

til kommunens bygningsmasse. 

➢ utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for 

innmelding av brukerbehov og tilbakemelding på at disse er utført. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling  

Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i sak 24/21 den 19.11.2021 å bestille en 

forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen. 

Revisor oversendte en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen til behandling i 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtok i sak 24/21 den 19.11.2021 en prosjektplan hvor 

revisjonen fikk i oppdrag å besvare problemstillingen knyttet til temaene i bestillingen. 

1.2 Problemstillingen og revisjonskriterier 

1.2.1 Problemstillingen 

 

1.2.2 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som revidert enhet i kommunen skal vurderes 

opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det 

foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres. 

Kildene til de operasjonaliserte revisjonskriteriene til denne rapporten er utledet fra følgende 

kilder: 

• Kommuneloven 

• Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 

HAR KOMMUNEN ETABLERT HENSIKTSMESSIGE SYSTEM OG 

RUTINER SOM KAN IVARETA ET GODT OG LANGSIKTIG 

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER? 
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• NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle».  

• Multiconsult KS  

• FoU-rapport nr. 154018 «Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veger», 2015. 

Standarder NS3424, NS3454 

• Kommunens egne retningslinjer og reglementer 

Utledningen til revisjonskriteriene følger rapporten i vedlegg 2. 

1.3 Metode og avgrensning 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentgjennomgang og intervju med leder drift. 

Revisjonen har også hatt en gjennomgang av styringsprogrammet Facilit1 – som er et system 

for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom. 

 

Leder drift har vært kontaktperson og har faktaverifisert faktagrunnlaget før vurderingene er 

blitt gjort. Det har vært et godt samarbeid, og administrasjonen har vært meget behjelpelig 

med å fremskaffe nødvendig informasjon.  

I denne forvaltningsrevisjonen er det ikke vurdert hvorvidt det er rasjonelt for kommunen å 

besitte ulike eiendommer. Derimot er det undersøkt om kommunen faktisk har gjennomført 

slike vurderinger, og i hvilke fora disse eventuelt er blitt gjort. I undersøkelsen er det også 

gått igjennom en god del skriftlig dokumentasjon, kommunestyrevedtak og andre notater fra 

administrasjonen. 

 

1 Facilit FDVU – system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom 



Beiarn kommune – Eiendomsforvaltning 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2022 9 

Vi har tatt med noen figurer som er laget på bakgrunn av tall fra KOSTRA2. Vi tar forbehold 

om at Beiarn kommune har rapportert korrekt til KOSTRA. 

Revisor har ikke vært på befaring på bygningene i kommunen. Imidlertid er skriftlige 

dokumentasjonen i saken gjennomgått og sammenstilt med intervju og statistikk for å sikre 

validiteten til denne. Datagrunnlaget til rapporten vurderes som relativt pålitelig, og metode 

og faktagrunnlag vurderes som tilstrekkelig til å besvare problemstillingene i prosjektet. 

Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på 

problemstillingene. 

Problemstillingen blir målt etter grad slik som vist i figuren under: 

 

Figur 1 - Gradsystem 

 

      

1.5 Begreper  

Vedlikehold: Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde en bygning i samme relative 

standard som den var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt slik at bygningen kan brukes til 

 

2 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon 

om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 
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tiltenkt formål innenfor bygningens forventede økonomiske levetid. Tiltak som har karakter 

av løpende vedlikehold, skal alltid regnes som vedlikehold og ikke som en påkostning eller 

investering.  

Driftsaktiviteter: Som driftsaktiviteter regnes løpende vedlikehold, renhold, vakthold, 

sikring, energi og vann, avløp, renovasjon mm. 

Kommunale formålsbygg: kommunale bygninger som skoler, helsebygninger og andre 

bygninger som huser kommunens administrative og tjenesteytende virksomhet. 

Formålsbyggene utgjør normalt hovedtyngden av bygningsmassen i kommunen. 

Utleieboliger og omsorgsboliger regnes ikke som formålsbygg. 
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2 Fakta og vurderinger 

Fakta som blir presentert i dette kapittelet er innhentet for å svare ut problemstillingen: 

 

Operasjonaliserte kriterier for å besvare problemstillingen: 

➢ Kommunen bør ha klare mål og strategier for vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse. 

➢ Kommunen bør ha en oppdatert oversikt over tilstanden og vedlikeholdsbehovet for 

bygningsmassen. 

➢ Kommunen bør ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta bygningsmassen, 

og organiseringen bør reflektere ansvarsforholdene. 

➢ Kommunedirektøren bør rapportere til kommunestyret om tilstanden og 

vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen på en systematisk måte. 

➢ Kommunen bør ha system og rutiner som sikrer at innmeldte vedlikeholdsbehov fra 

de tjenesteytende enhetene følges opp. 

 

Videre har vi i dette kapitelet satt opp de operasjonaliserte kriteriene, faktabeskrivelsen og 

vurderinger tilknyttet disse under hvert kriterium. Utledning av de operasjonaliserte kriteriene 

finner dere i vedlegg 2 til denne rapporten. 

HAR KOMMUNEN ETABLERT HENSIKTSMESSIGE SYSTEM OG 

RUTINER SOM KAN IVARETA ET GODT OG LANGSIKTIG 

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER? 
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Organisering 

 

Figur 2 - Organisasjonskart 

 

Eiendomsforvaltningen ligger under kommunalleder for Teknisk og Landbruk og det er 

Leder drift som har ansvaret for bl.a. koordinering av vedlikehold og drift av bygg, og skal 

være en støttefunksjon for drift på Teknisk og Landbruk, Helse og omsorg, Oppvekst og 

kultur og Stabs avdelingen. Vedlikeholdsbudsjettet ligger hos h.h.v. Teknisk og Landbruk, 

Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Stabs avdelingen og det er enhetene selv som 

melder ifra om vedlikehold utover ordinær drift. Leder drift støtter driften med 

vaktmesterkorps og renholdere. Avdelingene helse og omsorg, oppvekst og kultur, har ansvar 

for renholdere på sine avdelinger. Leder drift har ansvar for renhold på kommunehuset. 
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Fakta 

Beiarn kommune har utarbeidet en Boligpolitisk handlingsplan for 2019-2023, utover dette 

har ikke kommunen noen overordnet mål og strategier for kommunens bygningsmasser. 

Det ble laget et forprosjekt på eiendomsforvaltningen i Beiarn kommune i 20093. Målet med 

prosjektet var to-delt: 

1. Det skal gjennomføres en kartlegging som gir en oversikt over omfanget av den 

strategiske analysen som eventuelt skal gjennomføres i hovedprosjektet. 

2. Arbeidet skal sikre at et eventuelt hovedprosjekt tar utgangspunkt i egen praksis og 

lokale forutsetninger. Hvis kommunen velger å gå videre med et eventuelt 

hovedprosjekt skal prosjektutviklingsprosessen sikre at deltagerne i hovedprosjektet 

får en posisjon i prosjektet som står i forhold til den rolle og ansvar de har i 

organisasjonen. 

Rent praktisk var forprosjektet delt opp i to hoveddeler, en kartleggingsdel og en prosessdel. 

Kartleggingen har fokusert på det tekniske, det økonomiske og det organisatoriske. Den 

tekniske kartleggingen har lagt vekt på å skaffe en oversikt over eiendomsmassen. Det var 

videre gjennomført en overordnet tilstandsanalyse for å skaffe oversikt over eiendommenes 

tekniske status og for å vurdere omfanget av kartleggingsjobben i et eventuelt hovedprosjekt. 

 

3 Prosjektet ble utarbeidet av ReSight 

Kommunen bør ha klare mål og strategier for 

vedlikehold av kommunens bygningsmasse. 
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Ifølge leder drift ble det gjort en stor jobb for å legge inn data fra forprosjektet inn i Facilit4. 

Forprosjektet er forsøkt fulgt opp slik at det er brukt som en pekepinn på hva en bør ha fokus 

på med tanke på vedlikehold, byggenes tilstand og bruksområder. 

Når det gjelder de boligpolitiske målene, så ønsker kommunen å selge boliger som har en 

alder over 15 år, slik at kommunen unngår for mye vedlikeholdsetterslep. Boligene blir solgt 

til en fornuftig pris slik at folk kan kjøpe dem ifølge leder drift. 

Leder drift gir uttrykk for at de i det daglige har en målsetning om å ivareta byggene så godt 

som mulig innenfor de økonomiske rammene de har. Det er opp til enhetslederne i de 

forskjellige sektorene og melde inn vedlikeholdsbehov utover det vanlige vedlikeholdet. 

 

Figur 3 - Befolkning Beiarn kommune 2010 og 2022 - Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Slik det går frem av alderssammensetningen i figur 3, så er andel eldre i befolkningen økende 

og andel barn synkende. Dette er noe vi må ta hensyn til i forhold til eiendomsforvaltning og 

bruk av bygg/bolig ifølge leder drift. Ifølge Boligpolitisk handlingsplan for 2019-2023 vil 

Beiarn kommune oppleve en eldre befolkning før flere av de andre kommunene i Salten. Det 

 

4 Facilit FDVU – system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom 
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vil være økt behov for hjemmetjenester – og i tråd med nasjonale føringer skal folk bo 

hjemme lengst mulig og motta tjenester i hjemmet ifølge handlingsplanen. Det nevnes videre 

at det kan føre til økt behov for omsorgsboliger i tilknytting til eksisterende boliger/sykehjem. 

På figur 4 nedenfor ser vi at Beiarn kommune har høyere areal pr innbygger enn andre 

sammenlignbare kommuner. Likevel har de vesentlig lavere driftsutgifter 2,6% til 

eiendomsforvaltning enn kommuner i den samme KOSTRA-gruppen. 

 

Figur 4 - Netto driftsutgifter i % og areal på formålsbygg pr. innbygger -Kilde: KOSTRA 

 

På figur 5 nedenfor ser vi at Beiarn kommune har høyere driftsutgifter pr. kvadratmeter enn 

sammenlignbare kommuner, bare utgifter til vedlikehold pr. kvadratmeter er vesentlig lavere 

enn andre sammenlignbare kommuner. 
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Figur 5 - Kostnader eiendomsforvaltning – Kilde: KOSTRA 

Statistiske tall er tatt med for å sammenligne Beiarn kommune med andre sammenlignbare 

kommuner i samme KOSTRA- gruppe. 

 

Vurderinger 

Beiarn kommune har utarbeidet en Boligpolitisk handlingsplan for 2019-2023, utover dette 

har ikke kommunen noen overordnet mål og strategier for kommunens bygningsmasser ifølge 

leder drift. 

Vedlikehold innebærer å opprettholde bygningskvaliteten på et fastsatt nivå. Kommunestyret 

bør selv fastsette dette nivået. Dette vil kunne bidra til en forventningsavklaring både for 

brukerne av bygningene og bygningsavdelingen.  

Når en mangler mål og strategier for vedlikeholdsnivå mangler en premisser å bygge de 

økonomiske rammene rundt. Det vil da ofte bli vanskelig å begrunne behovet for økte 

ressurser til området. Premisset kan være at formålsbyggene skal opp på et fastsatt nivå på 

TG-skalaen eller at byggets opprinnelige standard skal opprettholdes. 
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Det er regnet for svært sentralt å ha overordnede mål og strategier for å kunne lykkes med 

arbeidet på dette området. 

Beiarn kommune har ikke klare mål og strategier for vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse. 

  

Fakta 

Den faglige standarden for å utføre tilstandsanalyser er beskrevet i Norsk Standard 3424. 

Standarden angir krav til hva som skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden er 

fleksibel og kan danne rammeverk for tilstandsanalyser av ulik art og omfang. Omfanget av 

en tilstandsanalyse avhenger av referansenivå (hva man sammenlikner med) og analysenivå 

(hvor grundig man utfører analysen). Tilstandsanalyser blir ofte utført av bygningskyndige på 

oppdragsbasis.  

Revisor har fått en oversikt over kommunens bygningsmasse. Denne består av 12 

formålsbygg på 13642 m2 og ca. 41 leiligheter og boenheter på ca. 2550 m2. Beiarn 

kommune eier både eldre og nyere bygg, de eldste er bygd på 1950 tallet. Formålsbygg med 

jevnlig vedlikeholdsbehov og tilpassing til dagens standarder er, sykehjem, omsorgsboliger, 

skoler, barnehager, tekniske bygg, kontorbygg, svømmehaller, idrettsbygg og anlegg o.l. 

Ifølge leder drift har kommunen god oversikt over tilstanden til kommunale bygg, og sier 

videre: 

«Spesielt på boligsiden har vi mindre oversikt. For der har vi bygg som er eldre enn 

15 år, og det er bygg vi ønsker å legge ut på markedet, så de siste 4-5 årene har vi 

Kommunen bør ha en oppdatert oversikt over tilstanden og 

vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen. 
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solgt en del bygg, og da har vi ikke brukt ressurser på å skaffe oss den oversikten hva 

det vil koste og pusse dem opp til dagens standard.» 

I boligpolitis handlingsplan står det at Beiarn kommunes boligmasse i dag består av en 

overvekt av eldre boliger. Mange er renovert, men har store vedlikeholdsbehov til tross for 

dette. Det er oppført nye boliger i perioden, men også disse vil kreve mye vedlikehold 

fremover. Boliggruppen anser at kommunen ikke burde eie boliger eldre enn 15 år. Pr i dag er 

boligmassen betydelig eldre i snitt. 

Sykehjemmet er et gammelt bygg, og der vi må ta en vurdering på hvordan dette skal driftes 

med tanke på behov og fremtidig drift ifølge leder drift. 

Trones Skole er i dag rimelig full. Befolknings tallet har ligge stabilt de siste årene etter 

mange år med nedgang så det har gått bra, men det har vært problemer med kontorlokaler til 

lærerne, så der har vi leid en brakkerigg og laget en kontorfløy ifølge leder drift og nevner at 

de tekniske kravene til lærerværelse har endret seg. 

Gammelskole/kulturbygg er et kombinasjonsbygg. Der er det en samfunnssal, et basseng, og 

det er en del klasserom som leies ut til kirkekontor, småbedrift, barnehage og SFO. 

Ungdomsklubben er også blitt flyttet dit og bygget brukes i stor grad fult ut ifølge leder drift. 

Men likevel er det et stort bygg, og vi har hatt en teknisk gjennomgang på bygget nå nettopp 

og rapporten er nettopp ferdig. Denne rapporten har ikke leder drift gjennomgått, men 

rapporten går på forventet levetid, bruksområder, teknisk tilstand osv. 

Som tidligere nevn så hadde Beiarn kommune fått utarbeidet en rapport i 2009 av ReSight. I 

denne rapporten var det oversikt over byggnavn, teknisk kartlegging, tilstandsvurdering, 

vurdering av kapasiteter og økonomisk kartlegging o.l. Ifølge leder drift er rapporten brukt 

som grunnmaterialet for videre arbeid i eiendomsforvaltningen. 

Beiarn kommune har styringsprogrammet Facilit FDVU – system for forvaltning, drift, 

vedlikehold og utvikling av eiendom, der de kan legge inn data/opplysninger på ulike bygg 

for bedre oversikt og kontroll. Innlegging av data har tatt lengre tid enn ønsket og 

programmet er ikke oppe og går på en måte som gjør at de får benyttet programmets 
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egenskaper for planmessig oppfølging ifølge leder drift. For å få dette programmet til å 

fungere trenger de å få kartlagt alle byggene og lagt inn alle opplysningene programmet 

trenger for å fungere.  

Revisjonen har hatt en gjennomgang av programmet sammen med leder drift og sett på hva 

som er lagt inn og hvilke muligheter dette programmet har. 

 

Vurderinger 

Etter revisjonens vurdering foreligger det ikke en oppdatert dokumentert oversikt over 

tilstanden og vedlikeholdsetterslepet til kommunens bygninger. De har programmet Facilit 

som etter revisors forståelse er et egnet program for å ivareta internkontrollen på dette 

området. For at dette skal fungere over tid og en skal oppnå fult utbytte av programmet må en 

ha rutiner for å innhente og oppdatere data i programmet.  

Det foreligger en gamle analyser av de aller fleste formålsbyggene i kommunen. Ifølge leder 

drift blir disse analysene benyttes som et utgangspunkt for å innarbeide et datagrunnlag i 

Facilit som gjør det mulig å ta i bruk programmet slik det er ment.  

En utfordring som nevnes av leder drift er at det vil bli svært krevende å få dette opp å gå og 

at avdelingen ikke har kapasitet eller midler til dette. Revisor er enig med leder drift i at en 

slik innfasing vil kreve noe ekstra midler og kapasitet en periode. Det har likevel vist seg at 

for de som klarer å gjennomføre dette er det mye å spare på dette i det lange løp. 

Beiarn kommune har en oppdatert oversikt over tilstanden og vedlikeholdsetterslepet til 

kommunens bygninger, men det er lite dokumenterbart. 
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Fakta 

Ifølge leder drift er det i utgangspunktet hovedbyggene som blir prioritert med helse og 

helsestasjonen som prioritering nummer en. Sykehjemmet har alltid en vaktmester. Der møter 

en eller to vaktmestere hver morgen slik at man er sikker på å ivareta bygget. 

På skolen er det også en vaktmester som er innom jevnlig og har eget kontor der. Kommunen 

har gått bort fra den modellen at det var vaktmester på hvert bygg. Daglig drift og 

vedlikeholdsoppgaver blir organisert av leder for vaktmesterkorpset. Det gjør at kommunale 

boliger blir en slags samlepost bestående av ordinære utleieboliger og omsorgsboliger som 

dessverre blir siste prioritert med tanke på vedlikehold, da disse ikke er like krevende å drifte 

slik som f.eks. sykehjemmet og svømmehall som krever tett oppfølging for å kunne være 

operativt. 

Beiarn kommune har bosatt flyktninger i kommunale boliger siden 2013. Erfaringer fra andre 

kommuner er at det kan være utfordrende å leie ut boliger til personer som ikke er vant med å 

bo i norske boliger og under våre klimatiske forhold. Dette har fungert bra i Beiarn kommune 

og det har vært lite skade og slitasje på utleie boligene ifølge leder drift 

Beiarn kommune har hatt flyktninger i boliger fra 2013 og det har vært lite skade/slitasje på 

utleieboligene.  

På rådhuset sitter teknisk, landbruk, helse og skole og de sitter i samme fløya, og det er en 

boliggruppe på tre ansatte og en leder, og det er et nært samarbeid mellom sektorene, og det 

har gjort at det går veldig greit på driftssiden ifølge leder drift. Vi har ganske grei oversikt 

over vedlikeholdsbehov til de forskjellige byggene sier leder drift, og det handler om at hver 

leder på hvert bygg melder inn sine behov i forhold til f.eks. for skole, der ligger det inne 

Kommunen bør ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å 

ivareta bygningsmassen, og organiseringen bør reflektere 

ansvarsforholdene. 
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bytte av tak, og denne ligger i økonomiplanen allerede, men den blir avventet litt for mulig 

bygge av ny skole. 

Ifølge leder drift har de en bred kompetanse på vaktmesterne sine.  Det er ansatte som 

kommer fra anleggsbransjen, snekkere, elektrikere, rørleggere og kan ADK5 system. Og nå 

kommer det inn også en ny leder fra snekkerbransjen, så vi har god kompetanse på denne 

siden i forhold til drift av bygg. Ansatte har også tatt fagbrev for å øke sin kompetanse. Det 

skjer endringer i forhold til standarder i forhold til ventilasjon, styringsenheter og 

overvåkning på bygg, så det er viktig med oppdatering ifølge leder drift.  

Vurderinger 

Vurdert på bakgrunn av dagens arbeidsoppgaver kan det se ut til at avdelingen har 

tilstrekkelig kompetanse. Vaktmestere har fått muligheter faglig utvikling og oppgradering til 

fagbrev. Imidlertid bør de ha en tanke om å bedre kompetansen i avdelingen på sikt, ikke 

minst med tanke på kartlegging og analyse av bygninger for å hente inn data til Facilit. De 

bør derfor få på plass en kompetanseplan. Revisor vurderer det som naturlig at en liten 

kommune som Beiarn ikke kan ha egen kompetanse til å utføre større prosjekter og at disse 

må håndteres med kjøp av tjenester.  

De arbeider med å bedre arealutnyttelsen og gjennom den kapasiteten ved å avhende og 

sanere bygg kommunen ikke trenger. Revisor mener arbeidet med gjennomføring av salg når 

dette er vedtatt i kommunestyret går innenfor rimelighetens tid. Dette vil også øke 

avdelingens kapasitet til å ivareta prioriterte bygg. 

 

 

5 ADK: Anlegg, drift og kontroll 
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Fakta 

Ifølge leder drift er det ikke noen formelle rutiner for rapportering. I budsjett og økonomiplan 

2022-2025 er det nevnt investeringer på nye kommunale bygg som skal føre til langsiktige 

besparelser. Det er ikke nevnt om vedlikeholdsbehovet eller tilstanden på resterende 

bygninger. I Årsoppgjør 2021 står det derimot at de kommunale byggene som kommunen 

drifter holder brukbar standard og at det må fortsatt jobbes videre med energieffektivisering, 

drift og vedlikeholdsrutiner av de eldste byggene.  

Vurderinger 

Ifølge § 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig 

tilsyn og NOU 2004:22 så mener revisjonen at rapportering om bygningenes tilstand og 

vedlikeholdsbehov er en grunnleggende forutsetning for at kommunestyret skal settes i stand 

til å prioritere ressursene.  

Det foreligger det ikke formelle rutiner for systematisk rapportering av tilstand og 

vedlikeholdsetterslep.  

Dette er svært uheldig ettersom dette er den viktigste kanalen for å få det politiske nivået med 

seg på viktigheten av gode langtidsplaner og godt planmessig vedlikehold. 

Det rapporteres ikke systematisk om tilstand og vedlikeholdsetterslep. 

 

Kommunedirektøren bør rapportere til kommunestyret om 

tilstanden og vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen på en 

systematisk måte. 
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Fakta 

Beiarn kommune har styringsprogrammet Facilit FDVU – system for forvaltning, drift, 

vedlikehold og utvikling av eiendom som de kan bruke til å legge inn vedlikeholdsbehov på 

ulike bygg. I Facilit er det muligheter for forskjellige kontrollfunksjoner for å sjekke om 

arbeidet er utført, hva som er gjort, hvor langt i arbeidet de er kommet, når det er gjort og 

hvem som har utført vedlikeholdet. Der er det også mulighet til å se på vedlikehold og 

fremtidig muligheter og planer. Det kan også legges inn kategorier på tall, slik at 1 er bra og 3 

er dårlig på tilstanden på bygget. Det kan legges til tilsyns grad på forskjellige områder, det 

finnes behandling av avvik, oppgavestatus, mine lister, det kan være branntegninger av 

skolebygg f.eks. og litt forskjellig. Programmet er laget slik at man kan tilpasse det til eget 

bruk og ta med de momentene som man mener er hensiktsmessig ifølge leder drift. 

Revisjonen har hatt en gjennomgang av Facilit og sett litt på hva som ligger inne av data og 

hvilke muligheter programmet har. Går man inn på Facilit og klikker på eiendom så kommer 

alle eiendommene opp, og går vi på f.eks. sykehjem så kan vi finne alt mulig, dokumenter, 

tegninger, branntegninger. Man kan legge inn dokumenter, gå inn å legge inn en tekst, legge 

inn en ansvarlig person, avvikstype, hva det gjelder, type fag: brann, bygg, elektro, VVS o.l. 

Det var forskjell på de forskjellige bygg på hva som var lagt inn, det var mye data som 

mangler og dokumentasjon som ikke var lagt inn. 

Ifølge leder drift har programmet uante muligheter: aktiviteter, hvilke aktører, 

byggeregnskap, prosjektregnskap, økonomisystem, målinger, kan legge inn måletyper, slikt 

som strøm per bygg, regler og forskrifter, leiekontrakter o.l. 

Ellers har kommunen årsplaner i form av et årshjul som sjekkes hvert år, slikt som 

branngjennomgang, sjekkoppgaver, standardoppgaver, temperatur i sikringsskap, hver mnd., 

f.eks. tilstandsvurdering.  

Kommunen bør ha system og rutiner som sikrer at innmeldte 

vedlikeholdsbehov fra de tjenesteytende enhetene følges opp. 
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I Facilit bruker kommunen også en mobil applikasjon (APP) som er en støttefunksjon der 

data kan legges inn fortløpende, og meldinger og varsel om vedlikehold kan mottas og 

sendes. Pr. i dag er det noen av vaktmesterne som har denne appen, men på sikt skal alle 

vaktmesterne ha den. Og sektorene med to stk. APP på skole, to stk. APP på helse osv. Da 

kan skole legge inn avvik og en vaktmester kan utføre oppdraget når det er hensiktsmessig, 

og skole kan da gå inn å se når dette ble utført ifølge leder drift. 

Ifølge leder drift er de ikke så god til å dokumentere utførte vedlikeholds oppdrag. Med en 

slik APP kan vaktmesteren utføre og registrere forefallende vedlikehold fortløpende f.eks. 

skifte av et lysarmatur slik at de vet når det sist ble skiftet og hvor og hvilket merke. 

Mye av disse funksjonene er imidlertid ikke tatt i bruk, men det jobbes med å få bruke 

systemet mer til helhetlig oversikt og innmeldinger av vedlikeholdsbehov ifølge leder drift.  

På spørsmål fra revisjonen på når de regner med å få lagt inn manglende data inn i Facilit så 

er leder drift usikker, men håper å begynne å få lagt inn mer nå i høst slik at vi kan bruke 

programmet mer etter hvert. Teknisk tilstand er ikke lagt inn enda, vi holder på å legge inn 

dokumenter, men det er tidkrevende. 

Ifølge leder drift er det litt mangel på ressurser, og nå er det systemer for trygghetsalarmer 

innen helse, og ny driftskontroll for vann og avløp som det jobbes med, så det er mye å 

forholde seg til. Vi har 7 vaktmestere, vi har grei oversikt over byggene, men skulle gjerne ha 

hatt tid og gjort mer. en mann går på vann og avløp daglig, en mann sykehjemmet, en mann 

starter dagen på basseng drift, og resterende personell fordeles på oppgaver ut fra behov 

innenfor vei, skole og helse. Så det blir dessverre litt lite tid til datadokumentering ifølge 

leder drift. 

Til Facilit er skikkelig iverksatt i kommunens rutiner, så melder enhetslederne inn 

vedlikeholdsbehov utenfor det ordinære FDVU programmet. Der det ikke blir gjort noe, så 

må det meldes inn via kommunens ordinære avvikssystem. 
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Vurderinger 

Kommunen har rutiner for innmelding av brukerbehov utover ordinært vedlikehold. Dette 

gjøres med innmelding til driftsavdelingen eller vaktmester. Der det ikke blir gjort noe, så må 

det meldes inn via kommunens ordinære avvikssystem. Det er manglende rapportering og 

dokumentasjon på hva som blir gjort.  Revisjonen anser det som viktig å nå kommunens 

målsetning med å få denne rapporteringen inn i Facilit, slik at de får en god oversikt og 

oppfølging av dette. Dette vil også gjøre det enklere for kommunen å prioritere riktig å ta ting 

i riktig rekkefølge slik at en får mer ut av ressursene en har. 

Kommunen har rutiner og innmelding av brukerbehov, men dette blir usystematisk og sikrer 

ikke godt nok oppfølging av behovene. 

 

 

 

 

 

. 
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3 Konklusjon og anbefaling 

3.1 Oppsummering og konklusjoner 

 

 

Revisor konkluderer med at: 

 

Beiarn kommune har utarbeidet en Boligpolitisk handlingsplan for 2019-2023, utover dette 

har ikke kommunen noen overordnet mål og strategier for kommunens bygningsmasser. 

 

Beiarn har et databaserte system (Facilit) for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

(FDVU-system). I slike system er det gjerne et komplett eiendomsregister med full oversikt 

over alle eide og leide eiendommer og objekter. I tillegg registreres alle avvik på 

bygningsmassen som meldes inn fra brukere eller egne ansatte. Videre bygger man opp drift- 

og vedlikeholdsplaner og det lages arbeidsordrer knyttet til hvert enkelt prosjekt i 

vedlikeholdsplanene. Systemet ivaretar også dokumentasjon på hva som er gjort med det 

enkelte bygg, samt økonomien knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 

Systemet er ikke oppe og går på en måte som gjør at de får benyttet programmets egenskaper 

HAR KOMMUNEN ETABLERT HENSIKTSMESSIGE SYSTEM OG 

RUTINER SOM KAN IVARETA ET GODT OG LANGSIKTIG 

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER? 

Beiarn kommune har i liten grad etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan 

ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger. 
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for planmessig oppfølging. For å få dette programmet til å fungere trenger de å få kartlagt alle 

byggene og lagt inn alle opplysningene programmet trenger for å fungere. 

Vurdert på bakgrunn av dagens arbeidsoppgaver kan det se ut til at avdelingen har 

tilstrekkelig kompetanse, men mangel på kapasitet Vaktmestere har fått muligheter faglig 

utvikling og oppgradering til fagbrev. Imidlertid bør de ha en tanke om å bedre kompetansen 

i avdelingen på sikt, ikke minst med tanke på kartlegging og analyse av bygninger for å hente 

inn data til Facilit. De bør derfor få på plass en kompetanseplan. Revisor vurderer det som 

naturlig at en liten kommune som Beiarn ikke kan ha egen kompetanse til å utføre større 

prosjekter og at disse må håndteres med kjøp av tjenester 

 

Revisjonen mener rapportering om bygningenes tilstand og vedlikeholdsbehov er en 

grunnleggende forutsetning for at kommunestyret skal settes i stand til å prioritere ressursene. 

Det foreligger det ikke formelle rutiner for systematisk rapportering av tilstand og 

vedlikeholdsetterslep. 

 

Revisor ser særlig på bygningstilstanden og vedlikeholdsbehovet, og få en samlet framtidige 

og løpende behov i et og samme system. Slike systemer vil, når de utnyttes og følges opp, i 

seg selv bidra til en effektivisering innen eiendomsforvaltningen ved at man får bedre 

oversikt og kontroll. slik at en kan prioritere riktig å ta ting i riktig rekkefølge slik at en får 

mer ut av ressursene en har. 
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3.2 Anbefalinger 

Beiarn kommune bør: 

➢ utarbeide og vedta mål, strategier og langtidsplan for eiendomsforvaltningen i 

kommunen. 

➢ prioritere å få på plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden på 

kommunens bygninger. 

➢ utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet 

til kommunens bygningsmasse. 

➢ utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for 

innmelding av brukerbehov og tilbakemelding på at disse er utført. 
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4 Kommunedirektørens kommentar 

4.1 Bemerkninger til kommunedirektørens kommentar 
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5 Litteratur og kildereferanser 

Lover:  

• Kommuneloven (gml) LOV-1992-09-25-107 

• Kommuneloven (ny) LOV-2018-06-22-83 

NOU:  

• Norges offentlige utredninger 22-2004, velholdte bygninger gir mer til alle, om  

eiendomsforvaltning i kommunesektoren  

Beiarn kommune:  

• Dokumenter som er relevante for vedlikehold av kommunens bygninger 

Andre kilder: 

• KS: rapport fra Multiconsult og PWS om tilstanden i kommuners og fylkeskommuners  

bygningsmasse - Fra forfall til forbilde” (2008). 

• KS: Veileder i vedlikehold av kommunal bygningsmasse: bedre eiendomsforvaltning  

og vedlikehold (2009) 

• KS: forvaltning av kommunesektorens eiendom og infrastruktur, Civitas (2013) 

Nettsider:  

• https://www.Beiarn.kommune.no/ 

• https://www.ssb.no/kommunefakta/kostraLover og forskrifter 

Offentlige dokumenter 
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6 Vedlegg 

Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren 
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Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier 

Utledning av kriterier 

Problemstilling 1 

• Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og 

langsiktig vedlikehold av bygninger?  

Av den gamle kommuneloven § 23, andre ledd, fremgår: 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

Denne bestemmelsen var i kraft til 1. januar 2020. Internkontrollbestemmelsene i den nye 

kommunelovens kap. 25 trådte i kraft 1. januar 2021. I overgangsreglene for 2020 heter det i 

kommunelovens § 31-3 a): 

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende 

kontroll. 

Hva dette innebærer for eiendomsforvaltningen vil vi utlede fra NOU 2004:22 «Velholdte 

bygninger gir mer til alle», som har legitimitet i kommunesektoren. Selv om det ikke er 

direkte fastsatt i lov eller forskrift, finnes det flere dokumenter som gir faglige anerkjente 

føringer for hva som er god eiendomsforvaltning. Å etablere strategiske mål er 

grunnleggende i arbeidet med eiendomsforvaltning, og bør være styrende for utvikling av 

bygningsmassen. Kravene til relevante anbefalinger for forvaltning av bygninger, er illustrert 

nærmere i neste figur: 

Figur 1. Livssyklusforvaltning av bygningsporteføljen 
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Figur 7 Integrert perspektiv på livssyklusforvaltning 

Kilde: Kommunalteknikk nr. 04-2011, s. 48 

I ny kommunelov er det gitt utdypende krav til kommunens internkontroll.  

§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for 

å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 

ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
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e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og 

om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

Reglene i den nye kommuneloven utfyller innholdet i kommunedirektørens plikt til å «sørge 

for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll». Disse kravene støtter på 

generelt grunnlag opp om kravene som stilles i NOU 2004:22 og tydeliggjør metodikken som 

også følges i NOUen. 

NOU 2004:22 fremhever at det må stilles krav til eiendomsforvaltningens planleggings- og 

styringssystem. Tilstandsinformasjon og planlegging av tiltak er hovedkomponentene i et 

rasjonelt og målrettet system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Det kan 

derfor fremsettes som et kriterium for god eiendomsforvaltning at et slikt system er etablert. 

Behovet for tilstandsinformasjon vil kunne variere fra kommune til kommune, og mellom 

aktørene eier, bruker og forvalter. Generelt kan man imidlertid si at eiendomsforvaltningen 

bør ha informasjon og data som gjelder følgende områder:  

▪ Overordnede politiske mål for styring og forvaltning av bygninger.

▪ System for planlegging og styring av bygningsmassen.

▪ System for å sikre verdibevarende vedlikehold, effektiv arealutnyttelse og vedlikehold

av den enkelte bygning.

Multiconsult og PwC gjennomførte på oppdrag fra KS i 2008 en undersøkelse om tilstanden 

på kommuners og fylkeskommuners bygningsmasse. Rapporten avdekket et betydelig 

vedlikeholdsetterslep i kommune-Norge og framhevet viktigheten av å utarbeide en helhetlig 

eiendomsstrategi, hvor vedlikehold inngår som et vesentlig element. 

Vi vil for denne problemstillingen benytte følgende utledede revisjonskriterier: 
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▪ Kommunen bør ha klare mål og strategi for vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

▪ Kommunen bør ha en oppdatert oversikt over tilstanden og vedlikeholdsbehovet for

bygningsmassen.

▪ Kommunen bør ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta bygningsmassen, og

organiseringen bør reflektere ansvarsforholdene.

▪ Kommunedirektøren bør rapportere til kommunestyret om tilstanden og

vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen på en systematisk måte.

▪ Kommunen bør ha system og rutiner som sikrer at innmeldte vedlikeholdsbehov fra de

tjenesteytende enhetene følges opp.



SALTEN Kommune/Etat/Institusjon: År: Arkiv: 

KOMMUNEREVISJON Beiarn kommune 2022 3. Planl.
av prosj

Utført dato: sign: 27.01.2021 
Navn: Bjørn Vegard Gamst 

Eiendomsforvaltning Kontr. dato: sign: Side: 
1 av 4 

Sjekkpunkter 
1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)

Kommentar: I henhold til plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av Kontrollutvalget i 02.06.2020 i sak 
18/20 og Beiarn Kommunestyre 19.06.2020 i sak nr. 38/20, leverer Salten kommunerevisjon IKS, 
denne planen for forvaltningsrevisjon «Eiendomsforvaltning i Beiarn kommune». 

2. Formål (Målformulering) (Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller
administrasjonen?)

Kommentar: 
Formålet med prosjektet er å belyse om Beiarn kommune har et rasjonelt system, for vedlikehold av 
bygg, som er egnet til å forhindre verdiforringelse i bygningsmassen. Videre å gi kommunestyret 
tilstrekkelig informasjon om tilstand/vedlikeholdsbehov på kommunens eide bygningsmasse. 

3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formålet).

3.1. Problemstilling 1 

Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt 
og langsiktig vedlikehold av bygninger?  

Vurderinger i forhold til: 
• Overordnede politiske mål for byggforvaltningen (mål og prioriteringer)

• Er det fastsatt strategier og målsettinger knyttet til vedlikehold av bygningsmassen, og

hvordan blir disse i tilfelle fulgt opp?

• Styringssystem

• Økonomiske rammebetingelser

• Vedlikeholdsetterslep

• Hvilken oversikt har kommunen over tilstanden og vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen,

og hvilke system og rutiner benyttes for å holde oversikten oppdatert?

• Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet knyttet til drift og vedlikehold av

bygningsmassen, og er bygningsavdelingen hensiktsmessig organisert?

• Brukerbehov og oppfølging.
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o Hvilke system og rutiner er etablert for å melde inn behov fra de tjenesteytende
enhetene, og hvordan følges dette opp? Er de tjenesteytende enhetene fornøyd med
hvordan det fungerer?

• Får kommunestyret tilstrekkelig informasjon om tilstanden og vedlikeholdsbehovet for

bygningsmassen?

4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av
vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis,
fagteori og kommunale planer mv.

Kilder: 
• Kommuneloven
• Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner
• Veiledninger
• Standarder NS3424, NS3454
• NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle.
• Kommunens egne retningslinjer og reglementer
• KS: rapport fra Multiconsult og PWS om tilstanden i kommuners og fylkeskommuners

bygningsmasse - Fra forfall til forbilde” (2008).

• KS: Veileder i vedlikehold av kommunal bygningsmasse: bedre eiendomsforvaltning og

vedlikehold (2009)

• KS: forvaltning av kommunesektorens eiendom og infrastruktur, Civitas (2013)

Operasjonaliserte kriterier: 

• Kommunen bør ha klare mål og strategier for vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

• Kommunen bør ha en oppdatert oversikt over tilstanden og vedlikeholdsbehovet for

bygningsmassen.

• Kommunen bør ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta bygningsmassen, og

organiseringen bør reflektere ansvarsforholdene.

• Kommunedirektøren bør rapportere til kommunestyret om tilstanden og

vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen på en systematisk måte.

• Kommunen bør ha system og rutiner som sikrer at innmeldte vedlikeholdsbehov fra de

tjenesteytende enhetene følges opp.
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5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger
(Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig
kompetanse? Relevant?

Kommentar: 

Vi foreslår å velge byggforvaltningen som område for undersøkelsen og avgrense mot eiendom uten 
bygninger. Revisor gjennomfører ikke bygg faglige vurderinger av bygningsmassens tilstand. 

Dokumentgjennomgang. 

Synliggjøre KOSTRA tall for kommunens eiendomsmasse. 

Intervjuer med sentrale personer med ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen i Beiarn 
kommune.  

6. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig
kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?

Kommentar: 
Ansvarlig for prosjektet er: Bjørn Vegard Gamst 
Utførende revisor er: Bjørn Vegard Gamst 

7. Milepæler (Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?

Kommentar: 

- Prosjektplan til KU – november 2021
- Oppstart – vinter 2022
- Dokumentanalyse – vår 2022.
- Endelig utarbeidelse av rapport – vår 2022.
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8. Revisors uavhengighet

Kommentar: 

Ansvarlig revisor og utførende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon av kommuner §15. 

Sted/dato: Bodø/27.01.2022 

Ansvarlig revisor: __________________________________________________ 

Utførende revisor: _________________________________________________ 

Medvirkende revisor: _______________________________________________ 

9. Ressursbruk

Kommentar: 

300 timer 



     KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
Vår dato: Jnr ark Saksbehandler 
15.09.2022 22/941 411-5.3 Ronny Seljeseth 

SAK 16/22 

Revisors vurdering av egen uavhengighet 

Saksgang: Møtedato: 
Kontrollutvalget 23.09.2022 

Vedlegg: 
• Salten kommunerevisjon IKS, 2.september 2022: Egenvurdering av uavhengighet

Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven stiller i § 24-4 krav om at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19 stiller nærmere krav til revisors 
uavhengighet, bl.a: 

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen hvis 
det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og 
objektivitet. § 16 

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen hvis 
revisoren eller revisorens nærstående har en slik tilknytning til den reviderte eller 
kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å 
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet. § 17 

Revisor kan ikke 
a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen
b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller

er eier av
c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller

fylkeskommunen deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører
revisjon og er organisert som et interkommunalt selskap, samvirkeforetak eller
aksjeselskap



d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens
interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen, eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren

e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen,
hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet

f) yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og
kontrolloppgaver

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker
etter domstolsloven § 218.

I henhold til forskriften skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en skriftlig 
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Vedlagt følger slik egenvurdering datert 2.september 2022 fra oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor Svein Børre Olsen og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard 
Gamst. Vurderingen er utarbeidet i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds mal for 
egenvurdering av uavhengighet.  

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Beiarn kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 2. 
september 2022 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan 
endre vurderingen av uavhengighet. 

Røkland, 15.sep 2022 

Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
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Kontrollutvalget i Beiarn kommune 

EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, herunder 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både oppdragsansvarlig 
revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på oppdraget.  

Salten kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for 
kvalitetskontroll (ISQM). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for 
etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering. Som en 
del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig 
uavhengighet. 

Ifølge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen 
følger nedenfor. 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17)

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet. 

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a)

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b)

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Salten kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert som et 
interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Salten kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Beiarn 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f)

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Beiarn kommune som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g)

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Beiarn kommune. 

Salten kommunerevisjon IKS 

Svein Børre Olsen Bjørn Vegard Gamst 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 



     KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
Vår dato: Jnr ark Saksbehandler 
15.09.2022 22/942 411-5.3 Ronny Seljeseth 

SAK 17/22 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2023 

Saksgang: Møtedato: 
Kontrollutvalget 23.09.2022 

Vedlegg: 
Ingen 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal i henhold til egen virksomhetsplan for 2022 behandle Budsjett for 
kontroll og tilsyn 2023 i sitt første møte høsten 2022.  

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen:  

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 
14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Kommunaldepartementet har i veileder til forskriften følgende merknad: 

Bestemmelsen viderefører den tidligere kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd. Den gir 
kontrollutvalget rett og plikt til å utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. I uttrykket kontrollarbeidet inngår da utgifter til 
kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag skal 
følge innstillingen om årsbudsjett, som går fra formannskapet til kommunestyret eller 
fylkestinget. Som en del av sin helhetlige budsjettinnstilling, tar formannskapet selv stilling 
til hvordan det mener budsjettet for kontrollarbeidet bør være. Kontrollutvalgets 
budsjettforslag følger uendret saken. Det skal være klart og tydelig for kommunestyret hva 
kontrollutvalget har foreslått. 



Henvisningen til kommuneloven § 14-3 tredje ledd sikrer at kontrollutvalgets forslag følger 
med innstillingen både i kommuner som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner 
som er styrt etter parlamentarismemodellen. 

At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å 
gjøre endringer i kontrollutvalgets forslag underveis i prosessen. Dette er også presisert i 
departementets tolkningsuttalelse i sak 20/2919-5. Her heter det at "departementet legger 
derfor til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere kontrollutvalgets 
budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet." 

I departementets tolkningsuttalelse i sak 20/2919-3 slås det fast at når kontrollutvalget 
oversender budsjettforslaget sitt, vil dette ikke være en rapportering om resultatene av sitt 
arbeid, jf. kommuneloven § 23-5 første punktum. Departementet legger derfor til grunn at § 
23-5 ikke innebærer at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før
kontrollutvalget behandler saker som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet.

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen omfatter revisor, kontrollutvalg og 
sekretariat.  

Utgifter til revisjon 
Når det gjelder revisor er Beiarn kommune tilsluttet Salten kommunerevisjon IKS, der 
representantskapet vedtar budsjettramme for virksomheten. Utgifter fordeles budsjettmessig 
ut fra revisors planlagte aktivitet for den enkelte eierkommune. Det er fra selskapets side lagt 
opp til ingen større endringer i revisjonens drift fra 2022 til 2023. Representantskapet i 
selskapet har vedtatt et budsjett med en økning på 8 % for virksomheten samlet sett. 
Økningen er ifølge selskapets budsjettsak større enn konsumprisindeksen (4,5 %), og dette er 
for å dekke opp økte pensjonskostnader. Med dette som bakgrunn beregnes Beiarn kommunes 
honorar til revisjon til ca kr 619 000 i 2023 (2022: kr 573 000) 

Utgifter til sekretariat 
Salten kontrollutvalgservice yter sekretariatstjenester til kommunene i Salten, også Beiarn.  
Det legges ikke opp til vesentlige endringer i driften fra 2022 til 2023. Dermed budsjetteres 
det med kr 2 511 000 i samlede utgifter i 2023 (2022-budsjett 2 445 000). Det budsjetteres 
med inntekter på kr 2 511 000, som fordeles kommunene imellom i samsvar med vedtatt 
Samarbeidsavtale.  

For Beiarn kommunes del var andel sekretariat beregnet til kr 142 000 i 2022, mens det 
beregnes til kr 164 000 i 2022. 

Utgifter til kontrollutvalget 
Ordinære driftsutgifter tilknyttet kontrollutvalget, så som godtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste 
etc er budsjettert sammen med utgifter til øvrige politiske organer. Det kan ut over dette være 
behov for at kontrollutvalgets medlemmer deltar på kurs eller opplæring som vedrører 
utvalgets arbeidsområde, og da særlig i begynnelsen av valgperioden.  For 2022 budsjetterte 
utvalget med kr 30 000 til dette formålet. Dette foreslås videreført. Ny valgperiode starter i 
oktober 2023. I samsvar med tidligere praksis legges det opp til folkevalgtopplæring for 
kontrollutvalg på slutten av valgåret. 



Alle tall er basert på forventet aktivitet. Endret aktivitet kan medføre endret utgiftsnivå. 
Oppsummert utgjør forslag til budsjett til kontroll og tilsyn følgende: 

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 619 000 
Sekretærbistand Kr 164 000 
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 30 000 
Sum Kr 813 000 

Forslag til vedtak: 
Beiarn kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2023 
foreslås budsjettert til kr 914 000. 

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 619 000 
Sekretærbistand Kr 164 000 
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 30 000 
Sum Kr 813 000 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes 
formannskapet.  

Røkland, 15.sep 2022 

Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 



     KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
Vår dato: Jnr ark Saksbehandler 
15.09.2022 22/943 411-5.3 Ronny Seljeseth 

SAK 18/22 

Orienteringer fra revisjon og sekretariat 

Saksgang: Møtedato: 
Kontrollutvalget 23.09.2022 

Vedlegg: 
a) Salten kommunerevisjon IKS, Hovedutskrift 23. mai 2022 Møte i

representantskapet
b) Salten kontrollutvalgservice KO, 13. juni 2022 Protokoll fra møte i

representantskapet
c) Forum for kontroll og tilsyn: Veileder – Håndtering av henvendelser til

kontrollutvalget
d) Kommunal- og distriktsdepartementet: Høring Endringer i kommuneloven
e) Deloitte AS, august 2022. Forvaltningsrevisjon Bergen kommune. Systemet for

varsling.
f) Salten Kontrollutvalgservice, 07.september 2022. Epost: «:Mulig sak angående

grunnlag for innkreving av feiegebyr».

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet 
med kontroll og tilsyn, herunder fremdrift for bestilt forvaltningsrevisjon. 

I vedlegg merket d) legger departementet opp til endringer i kommuneloven når det gjelder 
• reglene om valg til folkevalgte organer,
• at medvirkningsråd skal kunne opprette arbeidsutvalg
• at interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap skal kunne bruke

forkortelsene hhv IPR og KO i navnet.
• Departementet mener videre det er behov for klargjørende regler om minimumsavdrag

på lån, og foreslår derfor en forskriftshjemmel.
• I tillegg har departementet forslag om enkelte andre tydeliggjøringer og justeringer.



Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Røkland, 15.sep 2022 

Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 











     KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP Vår dato: Jnr ark 
     Postboks 54, 8138 Inndyr 13.06.2022 22/653 012.1 

MØTEPROTOKOLL 
REPRESENTANTSKAPET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE KO 

Møtedato: Mandag 13. juni 2022 kl. 12.00– 13.10 
Møtested: Møterom Klungseth, Scandic hotell Fauske 

Til stede: 
Terje J. Solhaug              Beiarn 
Espen Rokkan, Bodø 
Jørn Stene Fauske 
Fred-Eddy Dahlberg Hamarøy 
Hans Ove H. Hagen Meløy 
Sindre Stordal Rødøy Via Teams 
Thomas J. Danielsen Steigen Via Teams 
Jannike Moen Sørfold 

Forfall: 
Gunnar Skjellvik, Gildeskål 
Wenche Skarheim, Saltdal 

Varamedlemmer: 
Gildeskål: Emelie Johansen møtte for Gunnar Skjellvik, via Teams 
Meløy: Bjørg Hansdatter Tinnan møtte for Hans Ove Horsberg 
Saltdal: Ingen (forfall meldt kort tid før møtet) 

Øvrige: 
Sekretariatsleder Lars Hansen  
Revisor Jan-Erik Opli 
Regnskapsfører Økonomisjef Gildeskål kommune, Marianne Stranden, via Teams 

Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent. 
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Merknader: 
Det fremkom ikke merknader. 

SAKSLISTE 
Saksnummer Sakstittel 

1/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer 
2/22 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte 
3/22 Regnskap og årsmelding 2021 
4/22 Orientering om status for strategiplan – drøfting av veien videre 
5/22 Gjennomgang av godtgjørelse for verv 
6/22 Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 
7/22 Eventuelt 

1/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer 

Forslag til vedtak: 
Opprop gjennomført. Representantskapet er vedtaksført 

Medlem Kommune Møtende varamedlem 
Terje J. Solhaug              Beiarn 
Espen Rokkan, Bodø 
Jørn Stene Fauske 
Gunnar Skjellvik, forfall Gildeskål Emelie Johansen 
Fred-Eddy Dahlberg Hamarøy 
Hans Ove H. Hagen, forfall Meløy Bjørg H Tinnan 
Sindre Stordal Rødøy 
Wenche Skarheim, forfall              Saltdal Ingen – sent oppstått forfall 
Thomas J. Danielsen Steigen 
Jannike Moen Sørfold 

Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Opprop gjennomført. Representantskapet er vedtaksført 

Medlem Kommune Møtende varamedlem 
Terje J. Solhaug              Beiarn 
Espen Rokkan, Bodø 
Jørn Stene Fauske 
Gunnar Skjellvik, forfall Gildeskål Emelie Johansen 
Fred-Eddy Dahlberg Hamarøy 
Hans Ove H. Hagen, forfall Meløy Bjørg H Tinnan 
Sindre Stordal Rødøy 
Wenche Skarheim, forfall              Saltdal Ingen – sent oppstått forfall 
Thomas J. Danielsen Steigen 
Jannike Moen Sørfold 
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2/22 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte 

Forslag til vedtak: 
Følgende velges til å underskrive protokollen: 

1. 
2. ………………….

Forslag fra Jørn Stene: 
Følgende velges til å underskrive protokollen: 

1. Espen Rokkan
2. Jannike Moen

Votering: 
Forslag fra Jørn Stene enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Følgende velges til å underskrive protokollen: 

1. Espen Rokkan
2. Jannike Moen

3/22 Regnskap og årsmelding 2021 

Forslag til vedtak: 
Regnskap 2021 for Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefelleskap vedtas. 

Årsmelding 2021 for Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefelleskap vedtas. 

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering. 

Representantskapet ber daglig leder ta opp med tidligere vertskommune spørsmålet om 
overføring av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler til oppgavefelleskapet. 

Omforent tilleggsforslag til vedtak: 
Forhold tatt opp i revisors nummerert brev har sammenheng med at virksomheten i 2021 gikk over 
fra vertskommunesamarbeid til kommunalt oppgavefelleskap. 

Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Regnskap 2021 for Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefelleskap vedtas. 

Årsmelding 2021 for Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefelleskap vedtas. 

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering. 

Representantskapet ber daglig leder ta opp med tidligere vertskommune spørsmålet om 
overføring av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler til oppgavefelleskapet. 
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Forhold tatt opp i revisors nummerert brev har sammenheng med at virksomheten i 2021 
gikk over fra vertskommunesamarbeid til kommunalt oppgavefelleskap. 

4/22 Orientering om status for strategiplan – drøfting av veien videre 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem til orientering og drøfting. 

Omforent forslag  
Utvalget tar saken og drøftingen til orientering. 

Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Utvalget tar saken og drøftingen til orientering. 

5/22 Gjennomgang av godtgjørelse for verv 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

Forslag fra Jørn Stene: 
Følgende godtgjørelser vedtas innført for verv og møter i Salten kontrollutvalgservice Kommunalt 
oppgavefelleskap: 

Leder kr 25 000 
Nestleder kr 15 000 
Medlem kr   5 000 
Møtegodtgjørelse kr   2 000 

Votering: 
Forslag fra Jørn Stene ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Følgende godtgjørelser vedtas innført for verv og møter i Salten kontrollutvalgservice Kommunalt 
oppgavefelleskap: 

Leder kr 25 000 
Nestleder kr 15 000 
Medlem kr   5 000 
Møtegodtgjørelse kr   2 000 

6/22 Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 

Forslag til vedtak: 
1. Økonomiplan 2023-2026: Representantskapet i Salten kontrollutvalgservice vedtar med

dette økonomiplan for perioden 2023-2026 med følgende totale utgifter og inntekter:
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Tekst 2023 2024 2025 2026 
Totalutgift 2 511 000 2 611 000 2 715 000 2 823 000 
Totalinntekt 2 511 000 2 611 000 2 715 000 2 823 000 
Deflator 4 % 4% 4 % 4% 

2. Budsjett 2023. Representantskapet vedtar videre følgende budsjett for 2023.
Totale utgifter for 2022 budsjetteres til kr 2 511 000
Totale inntekter for 2022 budsjetteres til kr 2 511 000
De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner.

Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Økonomiplan 2023-2026: Representantskapet i Salten kontrollutvalgservice vedtar med

dette økonomiplan for perioden 2023-2026 med følgende totale utgifter og inntekter:
Tekst 2023 2024 2025 2026 

Totalutgift 2 511 000 2 611 000 2 715 000 2 823 000 
Totalinntekt 2 511 000 2 611 000 2 715 000 2 823 000 
Deflator 4 % 4% 4 % 4% 

2. Budsjett 2023. Representantskapet vedtar videre følgende budsjett for 2023.
Totale utgifter for 2022 budsjetteres til kr 2 511 000
Totale inntekter for 2022 budsjetteres til kr 2 511 000
De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner.

7/22 Eventuelt 

Fred-Eddy Dahlberg orienterte om at kommunestyret i Hamarøy har satt på dagsorden sak om 
nyvalg av kontrollutvalg, at kommunestyret etter loven kan velge nytt kontrollutvalg, men at dette 
må begrunnes. Hamarøy kommunes regnskap er forsinket, og behandles i ekstra møte 14. juni.  

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling. 

Fauske, 13. juni 2022 

Lars Hansen 
Referent 
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Oppsummering av anbefalinger 

Anbefaling 1 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget 

skal journalføres. 

Anbefaling 2 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

Anbefaling 3 

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

Anbefaling 4 

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser. 

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  

Anbefaling 5 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

Anbefaling 6 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

henvendelser som utrykker generell misnøye 

med et politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i at annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei. 

Anbefaling 7 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   

Anbefaling 8 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    
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1. Innledning 
 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll med 

den kommunale forvaltningen. 
 

 

Henvendelser kan være generelle innspill til tema 

og områder for revisjon eller andre 

kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i 

sammenheng med kontrollutvalgets planarbeid. 

 

Henvendelser kan også være tips om mer 

konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Denne 

veilederen gir først og fremst råd om hvordan 

denne type henvendelser kan håndteres. 

Henvendelser kan for eksempel komme fra 

innbyggere, folkevalgte, næringsaktører, 

ansatte, media, organisasjoner og revisor.  

 

Veilederen er ment å være et supplement til 

Kontrollutvalgsboka.1 

 

I en uformell spørreundersøkelse som ble 

gjennomført blant deltakerne på FKTs 

fagkonferanse i 2021, svarte 65 prosent ja på 

spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid. 55 prosent svarte at 

henvendelser har ført til at viktige forhold ble 

avdekket. 

 

Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har 

avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal 

mottas og følges opp. På bakgrunn av dette 

opprettet FKT en arbeidsgruppe i juni 2021. 

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide en 

veileder for hvordan kontrollutvalget kan håndtere 

henvendelser. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: Henning Warloe 

kontrollutvalget i Bergen, Trond Egil Nilsen 

kontrollutvalget i Måsøy , Solveig Kvamme 

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS, Ragnhild 

 
1 Kontrollutvalsboka 3. utgåve, januar 2022. 

Aashaug Kontrollutvalg Fjell IKS, Hilde Rasmussen 

Nilsen 2. vara til styret og Anne-Karin F Pettersen 

generalsekretær. 

 

Høsten 2021 gjennomførte arbeidsgruppen en 

undersøkelse blant FKTs medlemmer om hvordan  

henvendelser blir håndtert. Underveis i veilederen 

oppsummerer vi noen fakta og viser eksempler fra 

undersøkelsen. 

 

Målgruppen for veilederen er primært 

kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i 

kontrollutvalgssekretariat.   

 

Det er opp til kontrollutvalget selv å beslutte 

hvordan henvendelser skal behandles. Formålet 

med dette dokumentet er derfor å gi råd og 

anbefalinger. 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalsboka/id2893214/
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Fakta: 

 

Resultater etter Deloittes uformelle undersøkelse på fagkonferansen juni 

2021: 

 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid 

✓ 65 prosent svarer ja på spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

✓ 55 prosent svarte at henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

 

Innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ 40 prosent svarer at innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ Andre kilder er folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media og 

organisasjoner 

 

Området for henvendelser er i stor grad byggesak, plan og eiendom 

✓ 40 prosent svarer at henvendelsene gjelder byggesak, plan og eiendom 

✓ Andre tema er økonomi, innkjøp, kontrakt, personalsaker, arbeidsmiljø, 

saksbehandling generelt og barnevern 

 

 

Kilde: Kommunerevisoren 4-2021 
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2.  Kontrollutvalgets mandat og avklaring av roller

 
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. God rolleforståelse og et godt 
samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunestyret kan bidra til økt interesse for 
kontrollarbeidet.  
 
 

2.1 Kontrollutvalgets mandat og forholdet til 
kommunestyret 

 

Kontrollutvalgets mandat er å være 

kommunestyrets utøvende kontrollorgan. Det 

innebærer at kontrollutvalget skal gi uttalelse om 

kommunens årsregnskap og årsberetning, 

utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll og rapportere til kommunestyret 

om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller 

 

I tillegg har kontrollutvalget et påseansvar i 

forbindelse med regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

Kontrollutvalget skal også påse at kommunens 

økonomiforvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak. 

 

Utover det som er bestemt i lov og forskrift, kan 

kontrollutvalget i prinsippet ta opp ethvert forhold 

ved kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, så lenge det kan defineres som  

kontrollarbeid. 

 

God dialog og samhandling mellom 

kontrollutvalget og kommunestyret gjør det lettere 

å få aksept for at kontrollutvalgets arbeid med 

henvendelser er viktig og relevant. Derfor bør 

kontrollutvalget diskutere hvordan utvalget kan 

skape forståelse og interesse for kontrollutvalgets 

arbeid blant medlemmene i kommunestyret.  

 

Vedlegg 2 i veilederen lister opp en rekke tiltak for 

god dialog og samhandling med kommunestyret.

 
2 Tillit, KS folkevalgtprogram 2019-2023, kap. 2. 
3 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b. 

 

2.2 Rolleavklaringer 
 

 

Styringsrolle2  

Folkevalgte har fire sentrale roller: 

representasjonsrollen (ombudsrollen), lederrollen, 

styringsrollen og arbeidsgiverrollen. 

Kontrollutvalgets oppgaver med å føre kontroll på 

vegne av kommunestyret, tilhører styringsrollen 

som blant annet handler om oppfølging og 

kontroll. 

 

Henvendelser fra innbyggerne om mulige 

kritikkverdige forhold til kontrollutvalgets 

medlemmer, bør derfor håndteres mer formelt enn 

det rollen som folkevalgt ellers gir rom for. 

 

Arbeidsmåte 

Kontrollutvalgsmedlemmer bør ikke gjøre egne 

undersøkelser av en henvendelse eller starte 

innsamling av fakta. Det kan bli oppfattet som om 

saksbehandlingen er påbegynt før kontrollutvalget 

som organ har gjort sin vurdering.  

 

Dersom der er behov for å innhente mer 

informasjon før kontrollutvalget får henvendelsen, 

så gjøres det i samarbeid med sekretariatet for å 

sikre krav til forsvarlig saksbehandling. 

 

Saksbehandlingen 

Kontrollutvalget er ikke et ordinært 

forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak. 3  

 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak 

som er bindende for administrasjonen.4  

 

4 Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18. 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§2
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Videre betyr dette at de som kommer med 

henvendelser til kontrollutvalget, ikke er en part5 i 

påfølgende kontrollsak.  

 

Det er ikke klagerett på kontrollutvalgets vedtak, 

men det kan være noen unntak, for eksempel: 

 

• Avslag fra kontrollutvalget på 

innsynsbegjæring etter offentleglova.  

• Enkelte vedtak som fattes av 

kontrollutvalget når kontrollutvalget opptrer 

som arbeidsgiver.  

• Kontrollutvalgets krav på innsyn etter 

kommunelovens § 23-6 hos selvstendige 

rettssubjekter. 

  

 
5 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e. 
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3. God forvaltningsskikk 

 

Kontrollutvalget er et offentlig organ6 og sekretariatet skal ivareta organets 

journalførings- og arkivplikt.
 

3.1 God forvaltningsskikk 

 

God forvaltningsskikk bygger på de fire 

grunnleggende forvaltningsverdiene: demokrati, 

faglig integritet, effektivitet og rettssikkerhet. 

Verdiene blir ivaretatt ved at offentlige organ 

følger «forfatningsreglene» i forvaltningsloven, 

offentleglova og arkivloven. 

 

Alle offentlige organ plikter å ha et arkiv som er 

ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret 

som informasjonskilde for samtid og ettertid, jf. 

arkivlova § 6. Et dokument er arkivverdig dersom 

det enten har blitt saksbehandlet eller har verdi 

som dokumentasjon. Det er et sekretariatsansvar 

å forvalte kontrollutvalgets arkiver i tråd med 

gjeldende arkivlov og arkivforskrift.7 

 

Offentlige organ har journalføringsplikt som følge 

av både offentleglova og arkivforskriften.  

Journalen er et viktig redskap for å sikre åpenhet 

om offentlig saksbehandling, og er en forutsetning 

for demokratiet. Det er sekretariatet sitt ansvar å 

sørge for journalføring av kontrollutvalget sine 

dokumenter og korrespondanse. Sekretariatet har 

videre ansvar for å opprettholde personvernet til 

avsender ved å kontrollere at innkommende 

dokumenter helt eller delvis avskjermes, dersom 

det er hjemmel for dette. 

 

Journalen er et viktig arbeidsverktøy som kan 

brukes som dokumentasjon på når en 

henvendelse ble mottatt, og hvordan den blir fulgt  

opp. 

 

 
6 Rettleiar til offentleglova kap. 3.1 omtaler hva som er  
et  offentlig organ, jf. offentleglova § 2.  
7 For mer informasjon om arkiv, se  
FKT og NKRFs felles veileder for arkivordning for 

 

 

Arkivverket har utarbeidet en enkel sjekkliste8 som 

kan være til hjelp for sekretariatet.  

 

3.2 Skriftlige henvendelser 

    

I dag foregår det meste av kommunikasjonen 

digitalt, også det som kommer inn til 

kontrollutvalget. Det brukes mange ulike kanaler, 

former og sjangre. Det som før kanskje kom som 

et brev, kan i dag komme som en SMS, e-post, 

melding på sosiale medier, et dokument via et 

digitalt møte, eller en registrering på en webportal, 

for å nevne noe. Det er sekretariatet sin oppgave å 

avgjøre hva som skal journalføres og arkiveres av 

kontrollutvalgets korrespondanse.9  

 

Det er med andre ord sekretariatets ansvar å 

ivareta hensynet til god forvaltningsskikk. Derfor 

bør utvalgets medlemmer som mottar en 

henvendelse, oversende henvendelsen til 

sekretariatet slik at de kan bli håndtert etter 

fastlagte rutiner.  

 

 

Anbefaling 1 
 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal 

journalføres. 

 

 

kontrollutvalgssekretariat (2015) 
8 Sjekkliste for journalføring og arkivering i departementene og 
statlige virksomheter - 2019. 
9 Dokument og saksdokument er nærmere definert i vedlegg 2. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3a11886db3604e9d9a049e872564467d/rettleiar_offentleglova.pdf
https://www.fkt.no/publikasjoner/veileder-arkivordning-for-kontrollutvalgssekretariat/
https://www.fkt.no/publikasjoner/veileder-arkivordning-for-kontrollutvalgssekretariat/
https://ffkot.sharepoint.com/sites/Hndteringavhenvendelsertilkontrollutvalget/Delte%20dokumenter/General/Sjekkliste%20for%20journalføring%20og%20arkivering%20i%20departementene%20og%20statlige%20virksomheter%20-%202019
https://ffkot.sharepoint.com/sites/Hndteringavhenvendelsertilkontrollutvalget/Delte%20dokumenter/General/Sjekkliste%20for%20journalføring%20og%20arkivering%20i%20departementene%20og%20statlige%20virksomheter%20-%202019
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3.3 Muntlige henvendelser 

Både sekretariatet og kontrollutvalgets 

medlemmer blir noen ganger oppringt av 

innbyggere og andre som mener de har 

informasjon som kontrollutvalget bør se nærmere 

på. Den som ringer bør oppfordres til å gjøre 

henvendelsen skriftlig og sende den til 

sekretariatet.  

Alternativt kan mottakers notater fra muntlige 

samtaler arkiveres som et internt notat.  

Anbefaling 2 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

Eksempel, skriftlig henvendelse: 

Kontrollutvalgets medlem får en 

SMS fra en bekjent der det gis 

informasjon som er interessant og 

som medlemmet tenker at 

kontrollutvalget bør se nærmere på. 

Kontrollutvalgets medlem takker 

avsender for informasjonen og 

informerer om at den blir lagt fram 

for kontrollutvalget til vurdering. 

Kontrollutvalgets medlem bør ta 

skjermdump av SMS-dialogen eller 

videresende den til sekretariatet for 

journalføring. 

Eksempel, muntlig henvendelse: 

Et medlem i kontrollutvalget møter en 

innbygger på butikken og 

vedkommende sier at “du som er med i 

kontrollutvalget...” Så gir vedkommende 

informasjon som medlemmet finner 

interessant.  

Kontrollutvalgets medlem bør oppfordre 

innbyggeren til å sende det skriftlig 

enten rett til sekretariatet eller via 

medlemmet slik at det kan håndteres og 

journalføres.   
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3.4 Tilbakemelding til avsender – 

sekretariatets veiledningsplikt 

Et flertall av de som svarte på undersøkelsen som 

FKT sin arbeidsgruppe gjennomførte høsten 2021, 

svarer at avsender får en bekreftelse på at 

henvendelsen er mottatt og en skriftlig 

underretning om hvordan henvendelsen ble 

behandlet (60 prosent). 

Den som henvender seg til et offentlig organ som 

kontrollutvalget er, bør få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt og 

journalført. Tilbakemeldingen bør gi informasjon 

om at kontrollutvalget tar den til vurdering og at 

det ikke er klagerett på kontrollutvalgets vedtak. 

Videre bør avsender informeres om at hen ikke er 

part om det blir en sak. 

Tilbakemeldingen bør videre inneholde veiledning 

dersom henvendelsen heller bør rettes til en 

annen instans. 

Avsender har ikke rett på skriftlig tilbakemelding 

etter kontrollutvalgets behandling. 

Kontrollutvalget kan likevel vurdere om avsender 

skal få flere skriftlige tilbakemeldinger. 

Anbefaling 3 

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

Eksempel 1: 

«Kontrollutvalssekretariatet har på 

vegne av …………….. kontrollutval motteke 

henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som 

innkomen post med namn på avsendar(-

ar). 

Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. Om 

kontrollutvalet vel å gå nærare inn på 

det som henvendinga gjeld, vil du kunne 

sjå i møteprotokollen som du finn på 

heimesida vår.  

Ut over dette vil du ikkje få noko meir 

svar frå kontrollutvalet på henvendinga 

di. 

Vi gjer deg merksam på at 

kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som kommunestyret 

ber dei om, eller der det går fram av 

forskrift om revisjon i kommunar.  Når 

det gjeld henvendingar frå andre enn 

kommunestyret eller revisjonen, må 

kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil 

prioritere å sjå nærare på det ei 

henvending tek opp. 

På generelt grunnlag kan ein seie at det 

er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og 

reglement å behandle henvendingar 

som gjeld klagesaker, saker som er til 

behandling i rettsapparatet, usemje i 

politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a.» 

Kilde:  

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS 
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Eksempel 2 

 

Kontrollutvalssekretariatet har på vegne av …………….. 

kontrollutval motteke henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som innkomen post med 

namn på avsendar(-ar). Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. 

 

Utan at vi har vurdert henvendinga di, vil vi på generelt 

grunnlag seie at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt 

mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a. 

gjeld klagesaker, saker som er til behandling i 

rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a. 

 

Vi gjer deg merksam på at kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som  kommunestyret ber dei om, eller 

der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 og 

forskrift om kontrollutval og revisjon i kommunar 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904 . 

Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret, 

må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå 

nærare  på det henvendinga tek opp. 

 

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit 

forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter 

forvaltningslova § 2. Personar som henvender seg til 

kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell 

påfølgjande kontrollsak. Det vil difor ikkje vera klagerett på 

vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter 

forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet. 

 

Du vil etter behandlinga i kontrollutvalet verta orientert om 

vedtaket, men som det går fram over vil du ikkje ha klagerett 

på vedtaket. 

 

 

 

Kjelde: 

Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutval 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
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4. Sekretariatets behandling av henvendelser

Det er ulik praksis for hvordan henvendelser blir saksbehandlet før de legges fram 
for kontrollutvalget.  

4.1 Ulik praksis 

I undersøkelsen som arbeidsgruppen 

gjennomførte blant FKTs medlemmer høsten 

2021, stilte vi spørsmål om hvordan 

henvendelsene blir lagt fram for kontrollutvalget. 

Svarene tyder på at det er ulik praksis.   

Flertallet (63 prosent) svarer at de legger alle 

henvendelser fram som informasjons- 

eller meldingssak. I møte avgjør kontrollutvalget 

hva som er innenfor mandatet og hva som skal 

utredes videre av sekretariatet.   

Under 20 prosent svarte at sekretariatet 

saksbehandler alle henvendelser før de blir lagt 

fram for kontrollutvalget som sak.  

Det kan bety at sekretariatet i saksfremlegget 

gjør en vurdering av om saken hører inn under 

kontrollutvalgets mandat, og gir en anbefaling. 

Rundt 20 prosent svarte at sekretariatet kun 

saksbehandler henvendelser som er innenfor 

mandatet til kontrollutvalget.  Svarene kan tyde 

på at det er utvalgsleder som forhåndsvurderer 

hva som hører inn under mandatet. 

Hvilken ordning som velges vil innvirke på hvor 
lang tid det tar fra en henvendelse kommer inn 
og til den er ferdigbehandlet.  

4.2 Forslag til fremgangsmåte 

Retningslinjer for hvordan kontrollutvalget 

behandler henvendelser, kan bidra til en større 

forutsigbarhet og økt tillit til saksbehandlingen. 

Retningslinjer må være i tråd med 

forvaltningslovens regler og god forvaltningsskikk. 

Saksbehandlingen kan foregå på følgende måte: 

✓ Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i

henvendelsen. Her kan spørsmålene i

«trafikklysmodellen» være et egnet

hjelpemiddel.

✓ Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor

kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet

avsender og legge henvendelsen og svaret

fram for kontrollutvalget til orientering.

✓ Henvendelser som ikke åpenbart er utenfor

kontrollutvalgets mandat, drøfter sekretariatet

med kontrollutvalgets leder som avgjør om

henvendelsen skal settes opp som sak på

sakslisten.

✓ For henvendelser som skal på sakslisten, gjør

sekretariatet en vurdering av innholdet i

henvendelsen og kommer med et forslag til

kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres,

i tråd med vanlig saksforberedelse.

Anbefaling 4  

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser. 

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  
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5. Kontrollutvalgets vurdering av henvendelser  

 

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

så lenge det kan defineres som kontrollarbeid. I vurderingen av hvilke henvendelser 

som kontrollutvalget skal gå videre med, kan det være nyttig å stille noen 

kontrollspørsmål.  

 

5.1  «Trafikklysmodellen»  

 

Hvorvidt kontrollutvalget skal følge opp en 

ekstern henvendelse bør skje utfra en helhetlig 

vurdering. "Trafikklysmodellen" kan være et 

nyttig hjelpemiddel. 

 

«Trafikklysmodellen» på neste side er utarbeidet 

av Deloitte AS. Tabellen nevner noen aktuelle 

spørsmål kontrollutvalget bør stille seg når 

utvalget skal bestemme om henvendelses er en 

sak som skal følge opp eller ikke. Listen er ikke 

uttømmende, og relevansen av det enkelte 

spørsmål kan vektes ulikt.  

 

Selv om kontrollutvalget i prinsippet kan ta opp 

ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

faller det utenfor utvalgets mandat å vurdere om 

politiske vedtak er formålstjenlige. Utvalget skal 

heller ikke brukes som arena for «omkamp.  

 

 
Anbefaling 5 

 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

 

 

 

5.2 Henvendelser som faller utenfor 
kontrollutvalgets mandat 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

henvendelser som dreier seg om en enkeltsak, 

som er under behandling i et annet organ eller 

som har en annen naturlig behandlingsvei, 

som hos politiet, rettsapparatet, statsforvalteren, 

sivilombudet, KOFA, klageorgan i kommunen eller 

kommunens varslingskanal. Vedtak i en enkeltsak 

kan likevel avdekke systemsvikt som 

kontrollutvalget kan vurdere å se nærmere på.   

Dersom henvendelsen gjelder et avvik, må det 

vurderes om det er andre instanser i kommunen 

som først skal vurdere dette, og om det dekkes av 

internkontrollen. 

Henvendelser kan medføre mye støy og uklarhet 

rundt hvilken rolle kontrollutvalget kan og skal ha i 

en konkret sak. Fallgruvene kan være mange 

dersom kontrollutvalget involverer seg i en 

henvendelse som egentlig ikke egner seg for 

kontrollutvalget og de verktøyene kontrollutvalget 

disponerer. Det er fare for at oppfølging av 

henvendelser fortrenger risikoområder der 

behovet for kontroll er større. Kontrollutvalget må 

også være forberedt på at det er sannsynlig at de 

ikke vil klare å møte forventningene til den som 

har kommet med henvendelsen. 

 

Anbefaling 6  

 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

henvendelser som utrykker generell misnøye 

med et politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i et annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei.  
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Tabell 1 Kilde: Deloitte AS 

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen» 
 
Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge opp 
henvendelsen, mens kryss på grønne felt kan tale for å følge 
opp henvendelsen.  
 

Ja Delvis Nei Ukjent 

Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet vedtak?     

Dreier henvendelsen seg om en klage på et enkeltvedtak som 
kommunen har fattet? 

    

Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende etterlevelse av 
kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale 
vedtak? 

    

Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, rutiner, 
praksis i kommunen mer generelt innenfor et område? 

    

Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert hendelse?     

Er henvendelsen under annen behandling i et annet organ? 
(rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i 
kommunen, varslingskanal)? 

    

Er det annen naturlig behandlingsvei for   henvendelsen (ref. 
organene nevnt over)? 

    

Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, bidra 
til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens 
saksbehandling av en type saker? 

    

Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget allerede 
har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og 
vesentlighetsanalyse? 

    

Foreligger området som et tema i plan for 
forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll? 

    

Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?     

Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte oppgaver?     
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6. Kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser  

 

Hvordan kontrollutvalget kan gå videre med henvendelsen, er avhengig av 

ressurssituasjonen og sakens karakter.
 

6.1  Ressurser 

Kontrollutvalget skal hvert år utarbeide framlegg 

til budsjett som skal behandles i 

kommunestyret. For å gi kontrollutvalget gode 

arbeidsvilkår må kommunestyret stille 

nødvendige ressurser til disposisjon. 

Kontrollutvalget må på sin side synliggjøre for 

kommunestyret at det kan oppstå uventede 

situasjoner, som for eksempel henvendelser fra 

innbyggere, som kontrollutvalget må følge opp. 

Hvis kontrollutvalget ikke har tilgjengelige 

budsjettmidler, kan utvalget fremme sak om 

ekstramidler fra kommunestyret. 

Anbefaling 7 

 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   
 

 

6.2  Valg av kontrollhandlinger 

 

Under følger noen eksempler på 

fremgangsmåter for kontrollutvalget: 

 

Samle informasjon 

Kontrollutvalget kan be sekretariatet om å samle 

inn informasjon som angår henvendelsen. 

Kontrollutvalget vurderer om det skal gjøre 

videre undersøkelser.   

 

Orienteringer 

Kontrollutvalget kan invitere kommune-

direktøren eller andre til å orientere om 

kommunens system og rutiner for den type 

saker eller om det den konkrete henvendelsen 

tar opp. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag 

for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig 

belyst, eller om det er behov for ytterligere 

oppfølging og undersøkelse. 

 
10 Jf. kommuneloven § 23-6, siste ledd. 
11 Høring i kontrollutvalget? Veileder for høringer (2014). 

 

Inn i ROV-analysen 

Kontrollutvalget kan ta det henvendelsen peker  

på videre med som innspill til mulig risiko i  

risiko- og vesentlighets analyse (ROV), eller til 

eksisterende prosjekt som gjelder samme tema i 

plan for forvaltningsrevisjon eller 

eierskapskontroll. 
 

Kartlegging (forundersøkelse) 

Dersom man ønsker en begrenset undersøkelse 

av et område, kan kontrollutvalget undersøke 

forholdet nærmere uten å foreta en større 

undersøkelse av området – i alle fall ikke i første 

omgang. Kontrollutvalget kan også vedta å 

gjennomføre en konkret leverandørkontroll.10 
 

Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

Kontrollutvalget kan vedta å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll. 

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll betyr 

at man velger en systematisk tilnærming for å 

vurdere temaet som henvendelsen dreier seg 

om. 
 

Videre undersøkelser  

Dersom henvendelsen gjelder et spesifikt tilfelle 

som ikke egner seg for en systemgjennomgang 

slik en forvaltningsrevisjon ofte er, kan 

kontrollutvalget be om at det blir foretatt en mer 

omfattende undersøkelse. 
 

Høring11 

En høring finner sted i forbindelse med møter i 

kontrollutvalget, der bestemte personer blir bedt 

om å svare muntlig på spørsmål fra 

medlemmene. Kontrollutvalget kan også be om 

at den som skal høres leverer inn sitt innspill 

skriftlig i forkant av høringen.

 

https://www.fkt.no/publikasjoner/horing-i-kontrollutvalget-fkts-veileder-for-horinger/
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7. Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser til kontrollutvalget kan være verdifulle informasjonskilder. Gjennom å 
informere om hva som er kontrollutvalgets rolle, hvilke oppgaver det har, og hvordan 
utvalget jobber, kan kontrollutvalget legge til rette for en økt forståelse for utvalgets 
mandat.  

 

7.1 Informasjon til innbyggere og andre 

Innbyggere og offentligheten ellers har ofte lite 

kjennskap til hva som er kontrollutvalgets 

oppgaver. Synlighet og åpenhet er et mål for den 

offentlige forvaltningen generelt, og synliggjøring 

av kontrollutvalgets rolle, mandat og hvordan 

utvalget jobber kan bidra til flere og mer relevante 

henvendelser.  

Kontrollutvalget mottar henvendelser. For at 

henvendelsene skal bli en verdifull 

informasjonskilde, bør kontrollutvalget ha en 

tydelig kommunikasjon om hva som er 

kontrollutvalgets mandat og hvordan utvalget 

jobber. For å avklare forventningene, kan det være 

viktig å formidle at kontrollutvalget hele tiden 

prioriterer ut fra risiko, vesentlighet og annen 

kjennskap til innholdet i henvendelsen innenfor 

sitt mandat.  

 

7.2 Kommunikasjonsstrategi 

Noen enkle retningslinjer for hvordan den interne 

og eksterne kommunikasjon skal bidra til å 

synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, kan 

nedfelles i en kommunikasjonsstrategi. Det kan 

hjelpe kontrollutvalget til å nå sine mål, og man 

kan i større grad forutse konsekvensene av det 

som formidles.   

 

Mediene gir en mulighet til å kommunisere med 

innbyggerne. Gjennom å være åpen, troverdig og 

vise tydelighet i hva som er kontrollutvalgets 

rolle, kan innbyggerne og mediene oppfatte 

kontrollutvalget som et ryddig og viktig 

kontrollorgan. Spørsmål som bør vurderes er 

hvilke medier som er aktuelle å bruke, hvilke 

type saker man bør være varsom med å 

kommentere og hvordan utvalget gjennom 

media kan nå sine mål over for de ulike 

gruppene.  

 

Ønsker utvalget å velge en aktiv strategi der 

kontrollutvalget går ut i media og kommenterer 

saker? Eller ønsker utvalget å velge en mer  

tilbakeholden strategi hvor utvalget kun 

responder når de blir utfordret? Hvilken rolle 

kontrollutvalget tar i media, avhenger av hvordan 

utvalget ønsker å jobbe. Det viktige er å skape 

tillit til at kommunen er underlagt en 

betryggende, folkevalgt kontroll. 

 

Hvilken strategi som velges vil også være 

avhengig av den politiske kulturen i den enkelte 

kommune. Målet kan nås på ulike måter, men 

utvalget må være bevisst på hva som kan bli 

konsekvensene av de ulike valgene.  

 

 

Anbefaling 8 

 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    

Eksempel: 
 
Informasjon til innbyggere og 
andre som kan legges ut på 
hjemmesiden til sekretariatet 
eller kommunen: 
 
https://sekom.no/om-sekom/kva-
gjer-sekom/innspel-til-
kontrollutvala.17203.aspx 

 

 

https://sekom.no/om-sekom/kva-gjer-sekom/innspel-til-kontrollutvala.17203.aspx
https://sekom.no/om-sekom/kva-gjer-sekom/innspel-til-kontrollutvala.17203.aspx
https://sekom.no/om-sekom/kva-gjer-sekom/innspel-til-kontrollutvala.17203.aspx
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VEDLEGG 1 Eksempel på retningslinjer for håndtering av 
henvendelser til kontrollutvalget 

 

1. Henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer 

Henvendelser til kontrollutvalgsleder eller -medlemmer må til sekretariatet for 

journalføring og saksbehandling.  
  

2. Muntlige henvendelser 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av 

sekretariatet.    
  

3. Sekretariatets saksbehandling før kontrollutvalgets møte  

Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutiner for journalføring og 

arkivering. 

  

Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets 

mandat, «trafikklysmodellen» og vanlige krav til saksforberedelse.  
 

Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 

avsender i tråd med pkt. 4 og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til 

orientering. 
  

Alle andre henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om 

nødvendig kan sekretariatet gjøre enkle avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til 

behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om henvendelsen skal 

settes opp som sak på sakslisten.  
  

For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i 

henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan 

håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse.  
  

4. Tilbakemelding til avsender  

Alle som henvender seg til kontrollutvalget må få tilbakemelding fra sekretariatet om at 

den er mottatt og blir vurdert. Om nødvendig gis det veiledning om hva som er rett 

instans for henvendelsen.   
  

5. Partsrettigheter 

Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget. 

Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå 

videre med saken.  
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6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer 

På grunnlag av saksutredningen fra sekretariatet vurderer kontrollutvalget i møte, om og 

eventuelt hvordan henvendelsen skal følges opp. 

  

Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» som hjelp i sin vurdering av om 

henvendelsen egner seg til oppfølging av kontrollutvalget. 

  

Kontrollutvalget må i tillegg vurdere om utvalget har ressurser til å følge opp den aktuelle 

problemstillingen. 
  

7. Kontrollutvalgets handlingsalternativer 

Kontrollutvalgets handlingsalternativer kan være:  

a. Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og 
tar henvendelsen til orientering.  Saken avsluttes.  

b. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen ved å be om mer informasjon.  
Utvalget kan for eksempel be kommunedirektøren om å gi informasjon i neste møte. 
Utvalget kan også be sekretariatet om å hente inn mer informasjon. 

c. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen med en kontrollhandling. 
  
 

8. Hvis henvendelsen skal følges opp med en kontrollhandling 

Dersom kontrollutvalget mener at henvendelsen dreier seg om et saksfelt som utvalget 

bør se nærmere på, må kontrollutvalget vurdere følgende: 

- Tilsier en risiko- og vesentlighetsvurdering at utvalget skal bruke ressurser på saken, 
nå eller senere?  

- Hvilken kontrollaktivitet er det mest hensiktsmessig å iverksette dersom det skal 
gjennomføres en kontroll?  

- Skal den aktuelle henvendelsen brukes direkte i selve kontrollen eller skal den brukes 
indirekte til å indikere risikoen på et område?  
  

Dersom forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er aktuell kontrollaktivitet, kan 

saksfeltet settes på planen for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll når det skal lages 

ny plan eller planen skal rulleres. Eventuelt kan saksfeltet inkluderes i formål og/eller 

problemstillinger i en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll som skal bestilles. 

  

Dersom utvalget vedtar å bestille en forvaltningsrevisjon eller annen undersøkelse, følges 

vanlige prosedyrer for dette, jf. pkt. 9. 
   

9. Videre behandling  

Det videre forløpet i saksbehandlingen følger de vanlige prosedyrene i tråd med 

bestiller/utfører-modellen, tilsvarende som for en forvaltningsrevisjon eller den 

kontrollformen som er valgt av kontrollutvalget.  
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VEDLEGG 2 Tiltak for god dialog og samhandling med 
kommunestyret 

 

✓ Kontrollutvalgets medlemmer bør inviteres til kommunestyrets folkevalgtopplæring 
slik at de får samme innsikt i rollen som folkevalgt. Her bør også kommunestyrets og 
kontrollutvalgets kontrolloppgave være tema.  

 

✓ Kontrollutvalget/sekretariatet bør tidlig i valgperioden holde en presentasjon for 

kommunestyret om arbeidet til kontrollutvalget. 

 

✓ Kontrollutvalget bør årlig ha et dialogmøte med ordfører hvor de snakker om hvilke 

forventninger kommunestyret og kontrollutvalget har til hverandre, og om det er saker 

eller områder som kontrollutvalget bør følge med på. Dette bør følges opp.   

 

✓ Kontrollutvalget bør ta initiativ overfor kommunestyret til å drøfte rutiner for hvor ofte 

kontrollutvalget skal rapportere om sitt arbeid, utover det som er lovpålagt. 

 

✓ Kontrollutvalget kan avtale med ordfører at protokollen fra kontrollutvalgets møter blir 

lagt fram som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalgets leder kan be om taletid 

for å gi utfyllende informasjon, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av 

kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalgets leder bør ta ordet når kommunestyret skal behandle rapporter fra 

kontrollutvalget og orientere om funn og anbefalinger som utvalgets forslag til vedtak 

bygger på, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av kommunestyret. 

 

✓ Alle medlemmer, evt. ordfører og gruppeledere i kommunestyret, kan med fordel 

involveres i ROV-prosessen12 og få mulighet til å komme med innspill på viktige 

temaer som kan legges inn i planene før behandling i kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalget bør midtveis i perioden rullere vedtatt plan, og også her kan f.eks. 

gruppeledere og andre folkevalgte, inviteres til å komme med innspill til nye temaer 

for revisjonen. 
 

✓ Plan for utvalgets arbeid bør oversendes kommunestyret til orientering. 
 

✓ Årsrapporten fra kontrollutvalget bør utformes på en måte som vekker interesse for 

utvalgets arbeid.  
 

✓ I kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning kan utvalget legge 

inn temaer og problemstillinger som kan være av interesse for 

kommunestyrets medlemmer, f.eks. kommunal økonomisk bærekraft (KØB

 
12 Risiko- og vesentlighetsvurdering  
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VEDLEGG 3  Hva er et saksdokument? 

Offentleglova § 4 har definert hva som er å regne som saksdokument. 

Et dokument er informasjon som kan presenteres som en samlet, avgrenset helhet. Det kan 

være en e-post, en video, en SMS, et tradisjonelt brev på papir, eller en PDF-fil. Det er ikke 

teknologien eller formatet som bestemmer om noe er et dokument. 

For å vite om noe er et saksdokument må en først vurdere om innholdet gjelder 

virksomhetens ansvarsområde. Og om det har kommet inn til, lagt fram for eller opprettet av 

virksomheten. Det meste sekretariatet oppretter på vegne av kontrollutvalget er å regne som 

saksdokumenter når det er sendt ut. 

Offentleglova § 4 nevner også hva som ikke er å regne som saksdokument. 

Er dokumentet sendt inn eller ut av virksomheten? 

Hvis du har fått en henvendelse, eller selv henvendt deg til noen utenfor din egen virksomhet, 

regnes denne kommunikasjonen som «sending» inn eller ut. Det er ikke kanalen eller 

metoden som avgjør dette, men om dokumentet har blitt formidlet til eller fra en representant 

for virksomheten. 

Blir dokumentet saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon? 

Terskelen for hva som regnes som saksbehandling er lav. Saksbehandling er når du 

sammenstiller, vurderer eller bruker informasjon, for så å forberede eller ta en avgjørelse på 

vegne av virksomheten. 

Kilde: Arkivverket 

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§4
https://www.arkivverket.no/veiledere-for-offentlig-sektor/veileder-for-arkivering-og-journalforing#!
https://www.arkivverket.no/veiledere-for-offentlig-sektor/veileder-for-arkivering-og-journalforing#Begrep%20-%20saksdokument
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§4
https://www.arkivverket.no/veiledere-for-offentlig-sektor/veileder-for-arkivering-og-journalforing#!
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1 Hovedinnholdet i høringsnotatet 

I dette høringsnotatet foreslår departementet enkelte mindre endringer i kommuneloven. 

Noen lovendringer er av lovteknisk art og noen er innholdsmessige justeringer. Forslagene i 

dette høringsnotatet er satt opp i samme rekkefølge som de er regulert i kommuneloven. 

Enkelte folkevalgte organer har adgang til å opprette arbeidsutvalg og velge medlemmer til 

dette. I kapittel 3 og 4 foreslår departementet noen endringer i reglene om arbeidsutvalg. 

Departementet foreslår at det samme organet som opprettet arbeidsutvalget også skal få 

myndighet til å velge settemedlem og nye medlemmer. I tillegg foreslår departementet at 

medvirkningsråd etter kommuneloven § 5-12 skal kunne opprette arbeidsutvalg.  

Manglende lovregulering av valg av varaordfører har reist noen tolkningsspørsmål. I kapittel 

5 i høringsnotatet foreslår derfor departementet å regulere enkelte spørsmål om valg av 

varaordfører. Departementet foreslår å lovfeste at det skal velges en ny varaordfører i tilfeller 

hvor varaordfører trer endelig ut av vervet og at det skal velges en midlertidig varaordfører i 

tilfeller hvor varaordfører får midlertidig fritak. 

I kapittel 6 foreslår departementet at avstemning ved forholdsvalg også kan gjøres ved 

stemmetegn, som et alternativ til skriftlig avstemning. I kapittel 7 foreslår departementet en 

uttrykkelig bestemmelse om at flertallsvalg skal gjennomføres ved å vise stemmetegn. Dette 

betyr at det ved flertallsvalg ikke er adgang til skriftlig avstemning. Ved ansettelser skal det 

derimot være adgang til skriftlig avstemning.  

Dagens bestemmelser legger store begrensninger på hvem som kan velges som settemedlem. 

I kapittel 8 foreslår departementet å utvide kretsen av valgbare settemedlemmer, slik at 

kommunestyret ikke lenger må følge listen over varamedlemmer. Departementet foreslår i 

tillegg en lovteknisk endring, slik at reguleringen av settemedlemmer kan samles i en ny, 

egen bestemmelse i § 7-11. 

Kommuneloven slår i dag fast at det er kommunestyret som velger nye medlemmer hvis et 

medlem av et direkte valgt kommunedelsutvalg trer endelig ut. Dette gjelder selv om det ikke 

er kommunestyret som har valgt medlemmene. I kapittel 9 foreslår departementet at 

varamedlemmer skal rykke opp i den rekkefølgen de er valgt når et medlem av et direkte 

valgt kommunedelsutvalg trer endelig ut.  

Hvis visse vilkår er oppfylt, kan kommunestyret vedta å suspendere en folkevalgt. I kapittel 

10 i høringsnotatet foreslår departementet noen mindre justeringer i 

suspensjonsbestemmelsen i kommuneloven for å rette opp i noen uheldige og utilsiktete 

inkurier av hvilke bestemmelser i straffeloven som omfattes. Suspensjonsbestemmelsen 

flyttes samtidig til en ny § 7-12. 

Departementet har mottatt enkelte henvendelser som kan tyde på at loven ikke er tydelig nok 

på hvem som kan ha møte-, tale- og forslagsrett i folkevalgte organer. I kapittel 11 foreslår vi 

derfor å presisere i kommuneloven at det er medlemmene i folkevalgte organer som har møte-

, tale- og forslagsrett i organets møter og at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til 

andre, utover det som følger av lov. 

Bestemmelsen om når vedtak kan fattes i et folkevalgt organ, selv om saken ikke er oppført 

på sakslisten og selv om saksdokumenter ikke er sendt ut sammen med innkallingen, er 

språklig uklar. Departementet foreslår i kapittel 12 i høringsnotatet å klargjøre at vedtak kan 
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fattes i slike situasjoner dersom ikke minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg 

dette. 

I kapittel 13 i høringsnotatet foreslår departementet å lovfeste at det er kommunestyret som 

ansetter i ombudsstillinger som kommunen selv velger å opprette. Bakgrunnen for forslaget 

er at forholdet mellom reglene for ombud og reglene om kommunedirektørens løpende 

personalansvar i dag er noe uklart. 

Kommuneloven stiller krav om minste årlige avdrag på lån (minimumsavdrag). Dersom 

kommunen organiserer deler av sin virksomhet i kommunale foretak, interkommunale 

politiske råd eller kommunale oppgavefellesskap, og/eller oppretter lånefond, oppstår det 

enkelte problemstillinger om minimumsavdrag. Departementet mener det er behov for 

klargjørende regler om minimumsavdraget. I høringsnotatet kapittel 14 foreslår derfor 

departementet en forskriftshjemmel. 

I dag er det et krav i kommuneloven at interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap må ha navn som inneholder ordene interkommunalt politisk råd og 

kommunalt oppgavefellesskap. Departementet foreslår i kapittel 15 i høringsnotatet å åpne 

for at det i tillegg blir mulig å bruke forkortelsene «IPR» og «KO». 

Kommuneloven sier at kontrollutvalget «skal varsles» om møter i generalforsamling, 

representantskap og andre eierorganer i heleide kommunale selskaper, uten at det står hvem 

som har en plikt til å varsle. Departementet foreslår å presisere i lov at det er kommunen som 

har en plikt til å varsle kontrollutvalget, se kapittel 16. 

Departementet foreslår i kapittel 17 at endringene i høringsnotatet skal gjelde tilsvarende for 

Longyearbyen lokalstyre. De fleste endringene vil komme til anvendelse for Longyearbyen 

lokalstyre gjennom henvisningsbestemmelser, men i tillegg må det gjøres to endringer i 

Svalbardloven. 

Kommuneloven regulerer både kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet. For å 

forenkle framstillingen bruker departementet i høringsnotatet kommune som felles betegnelse 

for kommune og fylkeskommune og formannskap som felles betegnelse for formannskap og 

fylkesutvalg, hvis ikke noe annet framgår av sammenhengen. På samme måte omtaler 

departementet bare kommunale organer, selv om framstillingen også gjelder for tilsvarende 

fylkeskommunale organer. 

2 Bakgrunn for lovforslaget 

Ny kommunelov 22. juni 2018 har nå virket i noe tid. De fleste av bestemmelsene i loven 

trådte i kraft høsten 2019, mens økonomibestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2020 og 

internkontrollbestemmelsene 1. januar 2021. Loven har i all hovedsak blitt tatt godt imot av 

sine brukere. Departementet har fått mange tilbakemeldinger på at loven fungerer bra og er 

lettere å forholde seg til enn forrige kommunelov (1992). 

På bakgrunn av de første erfaringene med kommuneloven (2018) har departementet oppdaget 

og blitt gjort oppmerksom på, behov for enkelte justeringer og tydeliggjøringer i lovteksten. 

Dette er mindre endringer som til dels er av lovteknisk art og til dels er innholdsmessige 

justeringer. Ved utformingen av loven ble det lagt stor vekt på klarhet og tydelighet i 

formuleringen av lovbestemmelsene. For å opprettholde en god og tydelig lov, vil 

departementet fortsatt rette stor oppmerksomhet på dette, både ved utarbeidelsen av nye 

lovtekster og ved å justere eksisterende bestemmelser der det er behov. I dette høringsnotatet 

foreslås derfor flere mindre endringer og justeringer.  
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Departementet legger opp til at lovendringene skal tre i kraft før kommende kommunestyre- 

og fylkestingsvalg i 2023. 

3 Reguleringen av arbeidsutvalg 

3.1 Innledning 

Enkelte folkevalgte organer har adgang til å opprette arbeidsutvalg og velge medlemmer til 

dette. Loven legger likevel opp til at der det skal velges et settemedlem eller et nytt medlem 

til arbeidsutvalget, er det kommunestyret som har myndigheten til å foreta valget. Dette er en 

utilsiktet konsekvens av de generelle reglene i § 7-10 om valg av settemedlem og valg av nytt 

medlem til folkevalgte organer. Departementet vil derfor foreslå at det samme organet som 

oppretter arbeidsutvalget, også får myndighet til å velge settemedlem og nye medlemmer til 

arbeidsutvalget. 

3.2 Gjeldende rett 

Etter kommuneloven har enkelte av de folkevalgte organene en adgang til å opprette 

arbeidsutvalg. Dette kan være arbeidsutvalg for enkelte saker, men det kan også være 

langvarige og permanente arbeidsutvalg som gjelder hele eller store deler av valgperioden. 

Arbeidsutvalgene er folkevalgte organer, se § 5-1 andre ledd bokstav e.   

De organene som kan opprette arbeidsutvalg er formannskapet, se § 5-6 tredje ledd, utvalg, se 

§ 5-7 tredje ledd første punktum og kommunestyrekomiteer, se § 5-9 sjette ledd.

Hovedregelen er at arbeidsutvalg må bestå av medlemmer som er valgt blant medlemmene av 

organet. Kommunedelsutvalg kan også velge arbeidsutvalg, men her gjelder ikke kravet om 

at medlemmene må velges blant kommunedelsutvalgets medlemmer, se § 5-7 tredje ledd 

andre punktum.  

Siden arbeidsutvalg er et folkevalgt organ og medlemmene er folkevalgte i lovens forstand, 

gjelder reglene om settemedlemmer og nyvalg i § 7-10 andre og fjerde ledd. Det betyr at hvis 

medlemmet av arbeidsutvalget får fritak i minst tre måneder så kan kommunestyret velge 

settemedlem. Videre betyr dette at kommunestyret skal velge nytt medlem hvis medlemmet 

trer endelig ut av arbeidsutvalget. Det er altså ikke det organet som arbeidsutvalget sorterer 

under, som har valgmyndigheten i disse situasjonene.   

3.3 Departements vurderinger og forslag 

Loven slår klart fast at myndigheten til å opprette og velge medlemmer til arbeidsutvalg, 

ligger i det aktuelle folkevalgte organet. Ettersom denne myndigheten er lagt til organet selv, 

mener departementet at loven også bør gjøre det klart at det er samme organ som har 

myndigheten til å gjøre endringer i organiseringen av arbeidsutvalgene. Siden 

kommunestyrene ikke har noen rolle når det gjelder opprettelsen av arbeidsutvalg og hvem 

som blir valgt inn, mener departementet det er uheldig at kommunestyret har en avgjørende 

rolle i etterfølgende endringer i sammensetningen.  

Departementet mener det er selvsagt at organet som oppretter arbeidsutvalget også skal kunne 

nedlegge eller omorganisere arbeidsutvalget, og dette bør også komme klart frem av 

lovteksten. Med «organet» sikter vi her til formannskap og utvalg. Departementet foreslår 

derfor å tydeliggjøre dette i loven.  
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Dette er imidlertid ikke like selvsagt når det gjelder kommunestyrekomiteer. 

Kommunestyrekomiteer er nært knyttet til kommunestyret som saksforberedende organer for 

kommunestyret. Kommunestyrekomiteen kan bare opprette arbeidsutvalg hvis ikke 

kommunestyret har bestemt noe annet. Det gir derfor best sammenheng i regelverket at 

kommunestyrekomiteen bare skal kunne nedlegge eller organisere arbeidsutvalget hvis ikke 

kommunestyret har bestemt noe annet. 

Departementet mener det er organet som oppretter og velger medlemmene av arbeidsutvalget 

som også skal velge nye medlemmer dersom et medlem av arbeidsutvalget trer endelig ut. 

Det bør også være det samme organet som kan velge settemedlem. Når det for eksempel er et 

planutvalg som oppretter og velger medlemmer i et arbeidsutvalg, så bør det ikke være 

kommunestyret som velger settemedlemmer eller nye medlemmer til arbeidsutvalget ved 

endelig uttreden, men det bør gjøres av planutvalget selv. Prosessen bør følge det som ellers 

gjelder ved suppleringsvalg og nyvalg, jf. kommuneloven § 7-10 syvende ledd. Det 

innebærer at det er den gruppen som «mister» et medlem, som foreslår hvem det nye 

medlemmet skal være. Organet plikter deretter å velge den kandidaten, dersom de 

alminnelige valgbarhetsvilkårene er oppfylt. 

Departementet vil på bakgrunn av dette foreslå et tillegg i §§ 5-6 tredje ledd, § 5-7 tredje ledd 

og § 5-9 sjette ledd, som gir disse organene adgang til å omorganisere og nedlegge 

arbeidsutvalg som de selv har opprettet. I tillegg foreslår departementet at det i § 7-10 og i ny 

§ 7-11 slås fast at det er gruppen selv som foreslår kandidaten når det skal foretas et nyvalg 

eller valg av settemedlem til arbeidsutvalget. 

4 Arbeidsutvalg for medvirkningsråd 

4.1 Innledning 

I dette kapittelet foreslås det å åpne for at medvirkningsråd etter kommuneloven § 5-12 skal 

kunne opprette arbeidsutvalg på samme måte som for eksempel utvalg etter kommuneloven § 

5-7. Det har kommet frem at medvirkningsrådene har et behov for å kunne ha denne type 

arbeidsutvalg på samme måte som for eksempel utvalg har.  

Det som her sies om medvirkningsråd, gjelder også for annet medvirkningsorgan for ungdom 

etter § 5-12. 

4.2 Gjeldende rett 

Medvirkningsråd er regulert i kommuneloven § 5-12. Dette er organer som kommunestyret 

og fylkestinget skal velge selv. Det skal være et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Nærmere 

regler om disse medvirkningsrådene finnes i forskrift om medvirkningsordninger (FOR-

2019-06-17-727). Medvirkningsorganene går inn under kategorien andre kommunale organer 

etter kommuneloven § 5-2, bokstav e. Det følger imidlertid av tredje ledd i § 5-2 at de 

bestemmelsene som gjelder for folkevalgte organer etter § 5-1, også vil gjelde for 

medlemmer av medvirkningsrådene. 

Etter kommuneloven har enkelte av de folkevalgte organene etter § 5-1, adgang til å opprette 

arbeidsutvalg. Dette er regulert uttrykkelig for de organene som har slik adgang. 

Arbeidsutvalgene kan opprettes for enkelte saker eller som langvarige og permanente 

arbeidsutvalg. Slike arbeidsutvalg er folkevalgte organer, se § 5-1 andre ledd bokstav e). Se 

nærmere omtale av arbeidsutvalg i kapittel 3.  
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For medvirkningsrådene er det ikke åpnet for å opprette arbeidsutvalg i kommuneloven. 

Følgelig kan medvirkningsrådene ikke opprette arbeidsutvalg. Dette betyr at det ikke kan 

etableres en eller flere faste grupper med medlemmer fra medvirkningsrådet for å behandle 

saker mellom møtene i medvirkningsorganet. 

4.3 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet har fått innspill og tilbakemeldinger om at mange medvirkningsorganer har et 

ønske om og behov for å kunne opprette arbeidsutvalg. Departementet mener det er gode 

grunner for å åpne for at medvirkningsråd kan opprette arbeidsutvalg. Arbeidsutvalg vil 

kunne gjøre det lettere å fordele oppgaver og å organisere seg slik at medvirkningsrådene vil 

kunne involvere seg i flere saker eller gå dypere inn i den enkelte sak. Effektive og gode 

medvirkningsråd vil kunne styrke rådenes mulighet til å bli hørt og bedre sakenes opplysning. 

Departementet mener rammene for arbeidsutvalgene som medvirkningsrådene kan oppnevne, 

i hovedsak bør være tilsvarende andre arbeidsutvalg som kommuneloven åpner for. Det 

foreslås imidlertid at disse arbeidsutvalgene kategoriseres som «andre kommunale organer» 

slik medvirkningsrådene er, og ikke som «folkevalgt organ» slik arbeidsutvalgene ellers er. 

Dette for å følge opp lovens systematikk mellom skille mellom folkevalgte organer og andre 

kommunale organer. De innholdsmessige rammene for arbeidsutvalgene vil imidlertid bli de 

samme.  

Departementet mener videre at det bør være like rammer for arbeidsutvalg for de ulike 

medvirkningsrådene. Det er ingen grunn til å ha ulike regler om dette.  

Det foreslås derfor at medvirkningsrådene selv skal få adgang til å oppnevne arbeidsutvalg 

dersom de ønsker det. Slike arbeidsutvalg må bestå av medlemmer som er valgt blant 

medlemmene i medvirkningsrådet. En naturlig konsekvens av dette er at medvirkningsrådene 

selv også kan omorganisere eller legge ned arbeidsutvalget når de måtte ønske det. Dette er i 

tråd med det som nå foreslås for andre arbeidsutvalg etter kommuneloven, se forslaget i 

kapittel 3. 

Når det gjelder oppgaver for arbeidsutvalget, vil det i hovedsak være opp til 

medvirkningsrådet selv å bestemme dette. Siden medvirkningsråd ikke skal fatte vedtak, vil 

det ikke være aktuelt å åpne for at arbeidsutvalgene kan få myndighet til å fatte vedtak slik 

som det er adgang til for flere andre arbeidsutvalg. Det foreslås derfor ingen bestemmelse om 

dette. 

Departementet foreslår et nytt femte ledd i § 5-12 der det åpnes for at medvirkningsråd kan 

opprette arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgene vil være andre folkevalgt organer etter § 5-2 og en 

rekke av reglene i kommuneloven vil derfor gjelde for slike arbeidsutvalg. For øvrig vil de i 

hovedsak ha samme rammer som andre arbeidsutvalg etter kommuneloven.   

5 Valg av varaordfører 

5.1 Innledning 

Kommuneloven regulerer i særskilte bestemmelser valg av ordfører og varaordfører. I dagens 

lov er valg av ordfører mer utførlig regulert enn valg av varaordfører. Manglende 

lovregulering har reist noen tolkningsspørsmål. Departementet mener det er behov for å 

supplere loven når det gjelder enkelte spørsmål om valg av varaordfører. 
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5.2 Gjeldende rett 

Kommuneloven § 6-2 regulerer valg av ordfører og varaordfører. § 6-2 fjerde ledd bestemmer 

at hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En 

ny varaordfører skal da velges midlertidig. § 6-2 fjerde ledd punktum bestemmer videre at 

hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges ny ordfører.   

Lovteksten sier ingenting om situasjonene hvor varaordfører trer endelig ut av vervet eller der 

hun eller han får midlertidig fritak. Departementet har imidlertid i uttalelsene 19/5960-2 og 

20/5227-2 lagt til grunn at i tilfeller hvor varaordføreren får midlertidig fritak, skal det velges 

en midlertidig varaordfører for den perioden hvor varaordføreren har midlertidig fritak. Dette 

bygger på at § 6-2 første ledd forutsetter at kommunen til enhver tid har en varaordfører i 

funksjon. Derfor må det samme gjelde i tilfeller hvor varaordfører trer endelig ut av vervet. 

Også i de tilfellene må loven forstås slik at det må velges en ny varaordfører. 

5.3 Departementets vurderinger og forslag  

Departementet mener at også reglene om valg og midlertidig valg av varaordfører bør 

uttrykkes i loven. Reglene er prinsipielle og viktige, og allerede av den grunnen bør de 

lovfestes. At departementet har fått henvendelser om hvordan reglene er å forstå, 

underbygger behovet for lovfesting. I tillegg mener departementet at det er viktig med en 

helhetlig lovregulering av valg av både ordfører og varaordfører. 

Departementet vil etter dette foreslå å lovfeste at i tilfeller hvor varaordfører trer endelig ut av 

vervet, skal det velges en ny varaordfører. I tillegg foreslår departementet å lovfeste at i 

tilfeller hvor varaordfører får midlertidig fritak, skal det velges en midlertidig varaordfører. 

Forslagene tas inn i kommuneloven § 6-2 fjerde ledd. 

Etter departementets vurdering innebærer ikke forslagene en endring av gjeldende rett, men 

en kodifisering av ulovfestet rett. 

6 Avstemning ved forholdsvalg 

6.1 Innledning 

Avstemning ved forholdsvalg må i dag gjøres skriftlig. At loven pålegger skriftlighet kan 

imidlertid synes som en unødvendig streng regel. Derfor vil departementet høre et forslag om 

at forholdsvalg også kan gjøres ved stemmetegn, som et alternativ til skriftlighet. 

6.2 Gjeldende rett 

Kommuneloven § 7-5 og § 7-6 regulerer valg til folkevalgte organer gjennom 

forholdsvalgmetoden. Det følger av § 7-5 første ledd at forholdsvalg foregår på grunnlag av 

lister med forslag til kandidater. Listene skal være innleverte på forhånd. Av § 7-5 tredje ledd 

følger det at listeforslaget skal være underskrevet. Kommuneloven § 7-6 regulerer 

valgoppgjøret, og i første ledd fastslås det at ved valgoppgjøret fordeles organets 

medlemsplasser på de ulike listene etter hvor mange stemmesedler hver liste har fått. 

Det er etter dette på det rene at loven legger opp til en skriftlig avstemning, jf. lovens omtale 

av stemmesedler. 

Om det også er adgang til å gjennomføre et forholdsvalg gjennom å vise stemmetegn, er ikke 

omtalt i lov eller forarbeider. Departementet har i uttalelse (sak 19/3463) vurdert om det er 
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adgang til å gjennomføre et forholdsvalg gjennom å vise stemmetegn eller om det kun er lov 

med skriftlig stemmegivning. I uttalelsen konkluderte departementet med at det ikke er 

adgang til å gjennomføre forholdsvalg med stemmetegn. 

6.3 Departementets vurderinger og forslag 

Selv om det i mange tilfeller sannsynligvis vil være mest praktisk å gjennomføre et 

forholdsvalg med lister og stemmesedler, er det i utgangspunktet vanskelig å se at det bør 

være forbudt å gjennomføre dette ved stemmetegn. Det viktigste hensynet ved slike valg må 

være å sikre at resultatet er kontrollerbart. En ordning hvor man stemmer ved stemmetegn gir 

tilstrekkelige muligheter for kontroll. Vi viser i den forbindelsen til at den alminnelige 

avstemningsmåten etter kommuneloven er den hvor man viser stemmetegn. Det er derfor 

ikke tvilsomt at den måten sikrer tilstrekkelig kontroll. 

Ved å vise stemmetegn, viser man også for offentligheten hvilket parti eller liste man 

stemmer på. De aller fleste stemmer naturlig nok på eget parti eller egen liste, men det kan 

muligens en sjelden gang forekomme at en representant ønsker å stemme på et annet parti 

eller annen liste. I den grad det å måtte stemme ved stemmetegn oppleves ubehagelig i disse 

tilfellene, er ikke det et tungtveiende argument mot en slik ordning. Det kan tvert imot 

argumenteres med at det bør være synlig for offentligheten hvilket parti eller liste en 

kommunestyrerepresentant stemmer på ved valg til for eksempel et utvalg. 

Etter kommuneloven av (1992) var det adgang til å endre rekkefølgen på listekandidatene, se 

§ 37 nr. 2. Denne muligheten ble ikke videreført i kommuneloven (2018). En mulighet for å 

endre rekkefølgen ville betinget skriftlig avstemning, men siden muligheten ikke finnes 

lenger, er heller ikke dette et argument mot avstemning ved stemmetegn.  

Loven bør fortsatt ta utgangspunkt i skriftlig valg. Det er sannsynligvis den formen som vil 

bli mest brukt. Dersom det er ulike oppfatninger om hvilken valgform kommunestyret skal 

benytte, avgjøres det ved alminnelig flertall i samsvar med kommunelovens alminnelige 

prinsipp i § 11-9 andre ledd. 

Departementet vil etter dette foreslå et nytt fjerde ledd i § 7-5, som sier at det velgende 

organet selv beslutter om avstemningen skal foregå skriftlig eller ved å vise stemmetegn. 

Departementet foreslår også å ta inn «stemmer» i § 7-6 første ledd første punktum som et 

alternativ til stemmesedler. Det skal tydeliggjøre at det er adgang til å stemme ved 

stemmetegn.  

7 Avstemning ved flertallsvalg 

7.1 Innledning 

Kommuneloven inneholder ingen uttrykkelige bestemmelser om avstemningsmåten ved 

flertallsvalg. Dette er et prinsipielt viktig spørsmål som bør være klart lovregulert. 

Departementet foreslår derfor å lovfeste at det ikke er adgang til skriftlig avstemning ved 

flertallsvalg. Derimot foreslår departementet at det skal være adgang til skriftlig avstemning 

ved ansettelser. 

7.2 Gjeldende rett 

Ved valg av leder og nestleder i folkevalgte organer, skal det benyttes flertallsvalg, jf. 

kommuneloven § 7-4 andre ledd. Det samme gjelder når kommunestyret skal ansette 
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kommunedirektør eller andre som det er lovfestet at kommunestyret kan ansette. Dette følger 

av de ordinære reglene for vedtak i § 11-9 andre ledd. 

Kommuneloven inneholder ingen uttrykkelige bestemmelser om avstemningsmåten ved 

flertallsvalg. Dette i motsetning til kommuneloven 1992, som bestemte i § 35 nr. 5 at ved 

valg og ansettelse kunne hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning. 

Hvilken rettslig betydning det skal ha at bestemmelsen om adgangen til å kreve skriftlig 

avstemning ikke ble videreført i kommuneloven (2018), er ikke omtalt i forarbeidene. 

Departementet har i uttalelse (sak 19/4561) vurdert betydningen av at § 35 nr. 5 om adgang 

til å kreve skriftlig avstemning ikke ble videreført i den nye loven. I uttalelsen viser 

departementet til at hovedregelen både etter 1992-loven og etter 2018-loven er at 

avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn. Unntak fra denne hovedregelen vil bare 

kunne gjøres i de tilfeller loven bestemmer det. Siden kommuneloven (2018) ikke viderefører 

den klare hjemmelen i 1992-loven om at skriftlige avstemninger kan kreves ved valg og 

ansettelse, la departementet i uttalelsen til grunn at kommuneloven (2018) ikke åpner for 

skriftlig avstemning ved flertallsvalg.   

7.3 Departementets vurderinger og forslag 

7.3.1 Skriftlig avstemning ved flertallsvalg 

Hvilke regler som gjelder ved valg, bør i stor grad være lovfestet. Både den prinsipielle og 

praktiske betydningen av reglene tilsier lovfesting. 

Departementet foreslår en bestemmelse som uttrykkelig slår fast at flertallsvalg skal 

gjennomføres ved å vise stemmetegn. Det vil si at det klargjøres at det ikke er adgang til 

skriftlig avstemning. Slik departementet ser det, innebærer forslaget en kodifisering av 

gjeldende rett. 

Departementet mener at kommunestyremedlemmers stemmegivning ved valg av ledere og 

nestledere til ulike organer bør være åpne og synlige. Det er ofte stor offentlig interesse 

knyttet til slik stemmegivning ved valg av ordfører og varaordfører. Velgerne har også en 

berettiget interesse i å få innsyn i stemmegivningen. Gjennom slik åpenhet har velgerne 

mulighet til å kontrollere at kommunestyremedlemmer stemmer slik de eventuelt har gitt 

uttrykk for i forkant av valget. I det perspektivet er åpne valg en demokratisk 

kontrollmekanisme.  

Eventuelle ubehageligheter det enkelte kommunestyremedlem måtte ha ved å vise hvilken 

kandidat vedkommende stemmer på, er av mindre betydning. Departementet kan heller ikke 

se andre tungtveiende grunner som taler for at dette valget bør kunne gjøres hemmelig 

gjennom skriftlighet. 

7.3.2 Skriftlig avstemning ved ansettelse 

Prinsipielt kan det argumenteres for at også kommunestyrets ansettelser bør gjøres åpent ved 

stemmetegn. I praksis har dette bare betydning når kommunestyret skal ansette 

kommunedirektør, eller eventuelt ombud for de kommunene som ønsker dette (se nærmere 

kapittel 14). På generelt grunnlag er dette et vedtak som det knytter seg allmenn interesse til å 

få vite hva de ulike kommunestyremedlemmene stemmer. 

Dette hensynet er likevel ikke så fremtredende i ansettelsessaker som det er når 

kommunestyret skal velge leder og nestleder av folkevalgte organer, for eksempel ordfører. 
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Hvem man ønsker som ordfører har en klar politisk karakter, mens hvem man ønsker som 

kommunedirektør ikke har den samme politiske karakteren. Dette er en viktig forskjell. 

Kommunestyremedlemmer som for eksempel ønsker å stemme på en annen kandidat enn den 

som til slutt ble ansatt, kan ha en berettiget interesse i at verken kommunedirektøren eller 

andre blir kjent med deres stemmegivning. Departementet legger til grunn at det 

gjennomgående vil være en fordel for det generelle samarbeidsklimaet mellom 

kommunestyret og kommunedirektøren at enkeltrepresentanters stemmegivning ikke blir 

kjent. I tillegg vil departementet peke på at det er normalt ved ansettelser at eventuell 

uenighet i det organet som ansetter, ikke gjøres kjent. 

Departementet foreslår derfor å gjeninnføre adgangen til skriftlig avstemning ved ansettelse 

slik den var nedfelt i kommuneloven (1992). Det innebærer at departementet foreslår et nytt 

tredje punktum i kommuneloven § 8-1 andre ledd, som sier at ved ansettelse kan hvert enkelt 

medlem kreve skriftlig avstemning. Det betyr at utgangspunktet er at avstemningen 

gjennomføres med stemmetegn, men at det ikke skal mer til enn at ett medlem krever skriftlig 

avstemning for at kommunestyret må gjennomføre valget skriftlig. 

8 Settemedlemmer 

8.1 Innledning 

Bestemmelsene om settemedlemmer for folkevalgte som får midlertidig fritak, var ikke 

nedfelt i kommuneloven (1992). Bestemmelsene kom inn kommuneloven (2018), men er 

ikke særlig omtalt eller drøftet i forarbeidene. Departementet har fått henvendelser som viser  

at ordningen med settemedlemmer blir brukt. Dagens bestemmelser legger imidlertid store 

begrensninger på hvem som kan velges som settemedlem. Departementet foreslår derfor å 

utvide kretsen av valgbare settemedlemmer, slik at kommunestyret ikke lenger må følge 

listen over varamedlemmer.  Departementet foreslår i tillegg en lovteknisk endring slik at 

reguleringen av settemedlemmer kan samles i en ny, egen bestemmelse. 

8.2 Gjeldende rett 

Det følger av kommuneloven § 7-10 andre ledd at dersom en folkevalgt gis fritak i minst tre 

måneder, så kan kommunestyret velge et settemedlem. Et settemedlem vil innebære et 

midlertidig opprykk til fast medlem av organet så lenge fritaksperioden varer. Det er altså 

ikke behov for å kalle inn et varamedlem for hvert enkelt møte. I valget av hvem som skal 

være settemedlem, må kommunestyret følge listen over varamedlemmer.     

Adgangen til å velge settemedlem gjelder ikke for vervet som kommunestyremedlem, men er 

kun aktuelt ved fritak fra andre verv enn kommunestyremedlem. Gis det fritak fra vervet som 

kommunestyremedlem, må det kalles inn varamedlem for hvert enkelt møte så lenge fritaket 

varer.  

Vilkåret for å kunne velge settemedlem er som nevnt at det er gitt fritak «i minst tre 

måneder». Lovens ordlyd kan synes å kreve at det er gitt et tidsbestemt fritak over en bestemt 

lengde, og at det derfor ikke kan velges settemedlem selv om det er gitt et tidsubestemt fritak 

som med stor sannsynlighet vil vare mer enn tre måneder, for eksempel i forbindelse med 

verv som statssekretær. Departementet har likevel i en tolkningsuttalelse (sak 20/843) lagt til 

grunn at det også slike tilfeller kan velges settemedlem.  

I flere av tilfellene hvor det velges settemedlem til f.eks. utvalg eller formannskap, så har den 

aktuelle folkevalgte som får fritak, også fått fritak fra kommunestyret. Siden det ikke kan 
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velges settemedlem til kommunestyret, vil de øvrige vervene fylles av et settemedlem, men i 

kommunestyret må det kalles inn varamedlem for hver gang.  

8.3 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet vil foreslå endringer når det gjelder hvem som kan velges som 

settemedlemmer. Det bør være større frihet til å velge hvem som skal være settemedlem, 

sammenlignet med dagens bestemmelse om at man må følge rekkefølgen på listen over 

varamedlemmer, hvilket innebærer at det stort sett er første varamedlem som blir valgt som 

settemedlem.   

Departementet foreslår at det ikke lenger skal være krav om å følge listen over 

varamedlemmer, men at det kravet erstattes med en bestemmelse om at det må velges 

settemedlem "fra den samme gruppen" som den man velger settemedlem for. Dette vil være i 

samsvar med reglene om valg av nye medlemmer ved endelig uttreden og nyvalg.  

Denne løsningen gir grupper bestående av flere partier mulighet til å opprettholde den 

politiske balansen og fordelingen de ble enige om ved konstitueringen så lenge fritaket varer. 

Vi viser her til betraktningene departementet gjorde om dette i forarbeidene til 

kommuneloven (2018), se Prop. 46 L (2017–2018) side 17. Som antydet ovenfor, kan fritaket 

vare nokså lenge hvis det for eksempel gjelder en folkevalgt som gis et rikspolitisk verv og 

midlertidig tidsubestemt fritak som følge av det. 

Det betyr at hvis det for eksempel er en representant fra parti A som får et langt, midlertidig 

fritak, vil det være mulighet for gruppen som parti A har inngått valgteknisk samarbeid med å 

velge en representant fra parti A som settemedlem, selv om denne ikke er første varamedlem. 

Dette blir altså et mer fleksibelt system. 

På den andre siden vil denne fleksibiliteten også kunne gi mulighet til å fravike avtaler om 

balanse og sammensetning. I tilfeller hvor for eksempel parti B ikke har fått innvalgt noen 

faste representanter i organet, men til gjengjeld har fått første varaplass, vil en adgang til å 

velge andre enn første varaplass kunne sette til side parti Bs interesse.  

Departementet ber særskilt om høringsinstansenes syn på disse problemstillingene.  

Ettersom gruppen selv bestemmer hvem som skal overta et ledig verv ved endelig uttreden, 

finner departementet det ikke særlig demokratisk betenkelig at gruppen også kan velge selv 

ved et midlertidige verv som settemedlem. Departementet er klar over at dette kan innebære 

at det ikke vil være første varamedlem som møter i fritaksperioden, og at det er en 

innskrenkning av deres rett til å møte ved forfall. Det vil selvsagt fortsatt være mulig å følge 

listen over varamedlemmer dersom gruppen ønsker det, men forslaget vil gi mer frihet i 

valget av hvem som velges som settemedlem. Departementet mener at de hensynene som 

taler for at man kan fravike rekkefølgen i listen over varamedlemmer når det skal velges 

settemedlemmer, er tilstrekkelig tungtveiende til at regelverket bør endres.   

Settemedlem velges til organer som kommunestyret har valgt medlemmene til, som f.eks. 

formannskap og utvalg. Det innebærer at det vil være de samme personene 

(kommunestyremedlemmene) som avgjør listen over varamedlemmer ved det opprinnelige 

valget som avgjør hvem som blir settemedlemmer etter forslaget til ny ordning. 

Departementet mener derfor de demokratiske hensynene blir ivaretatt i forslaget om å utvide 

kretsen av valgbare settemedlemmer. Når det gjelder utvalg, så har også kommunestyret en 

adgang til å omorganisere hele utvalget og foreta nyvalg av alle medlemmene og 

varamedlemmene, og da er det lite betenkelig at kommunestyret også skal kunne velge litt 

friere når det skal velges et settemedlem for en periode på minst tre måneder.  
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Forslaget innebærer ikke at flertallet i kommunestyret kan sette inn hvem de vil. Valget av 

settemedlem skal skje etter de ordinære regler. Det betyr at partiet eller gruppen peker ut den 

som skal velges, som må være fra samme parti eller gruppe, og kommunestyret velger 

vedkommende hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Departementet antar at det ofte vil 

være aktuelt å velge allerede valgte varamedlemmer som settemedlemmer, der hvor det er 

mulig og ønskelig.  

Et annet og mindre vidtrekkende forslag vil være at settemedlemmer må velges blant listen 

over varamedlemmer, men at det ikke er krav om å følge rekkefølgen. Det begrenser hvem 

som kan velges som settemedlemmer, men gir likevel kommunene noe større handlingsrom 

enn i dag. Dette forslaget vil i større grad ivareta varamedlemmers rett og plikt til å møte ved 

forfall, men kan også føre til at det ikke er mulig å velge det settemedlemmet som er 

ønskelig. Departementet vil derfor ikke foreslå denne løsningen, men ber om 

høringsinstansenes syn på dette alternative forslaget til endring.  

Departementet foreslår at regler om settemedlemmer samles i en egen bestemmelse. Dagens 

regulering av settemedlemmer og de nye forslagene om settemedlemmer foreslås samlet i en 

ny § 7-11. Dagens § 7-11 foreslås å bli § 7-12. Bakgrunnen for dette lovtekniske forslaget er 

at dagens § 7-10 er veldig lang og det blir uoversiktelig å ta inn mer regulering i denne. Det 

er således mer pedagogisk og brukervennlig å samle reglene om settemedlemmer i en ny § 7-

11. 

9 Opprykk for varamedlemmer – direktevalgte 

kommunedelsutvalg  

9.1 Innledning 

Departementet foreslår noen små endringer i reglene om organiseringen av 

kommunedelsutvalgene som er valgt direkte av innbyggerne i de aktuelle kommunedelene. 

Kommunelovens regler fastslår at kommunestyret skal velge nye medlemmer, hvis et medlem 

av kommunedelsutvalg trer endelig ut. Dette gjelder selv om det ikke er kommunestyret som 

har valgt medlemmene. Departementet foreslår at når et medlem av direktevalgte 

kommunedelsutvalg trer endelig ut, så skal varamedlemmer rykke opp i den rekkefølgen de 

er valgt.   

9.2 Gjeldende rett 

Kommunedelsutvalg er folkevalgte organer, og medlemmene er folkevalgte, se § 5-1 andre 

og fjerde ledd. I utgangspunktet er kommunedelsutvalg et «vanlig» utvalg etter § 5-7, og det 

betyr at medlemmene velges av kommunestyret selv, se § 5-7 andre ledd.  

Kommunestyret kan imidlertid bestemme at innbyggerne i kommunedelen skal velge 

medlemmene gjennom direkte valg, se kommuneloven § 5-8 første ledd. Ved direkte valg av 

kommunedelsutvalg gjelder valglovens bestemmelser så langt de passer. På valgdagen kan 

innbyggerne i den aktuelle kommunedelen avlegge én stemmeseddel til kommunestyrevalget 

og én stemmeseddel til valget av kommunedelsutvalg. Innbyggerne kan endre på 

stemmesedlene, og dermed direkte påvirke valgoppgjøret og hvem som blir medlemmer og 

varamedlemmer fra de enkelte listene, se valgloven § 7-2.  

Dersom et medlem eller varamedlem av et kommunedelsutvalg trer endelig ut, følger det av 

kommuneloven § 7-10 fjerde ledd at det skal «velges et nytt medlem eller varamedlem». 
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Valget gjennomføres etter § 7-10 syvende ledd, ved at gruppen selv foreslår hvem som skal 

velges, og kommunestyret velger vedkommende hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. 

Dette gjelder uansett om medlemmene i kommunedelsutvalget er valgt av kommunestyret 

etter § 5-7, eller om medlemmene er valgt av innbyggerne gjennom direkte valg etter § 5-8.  

Til sammenligning er reglene for endelig uttreden fra kommunestyret, som også er et direkte 

valgt organ, slik at varamedlemmer trer inn i plassen til den som trer ut i den nummerorden 

de er valgt, se § 7-10 tredje ledd.  

9.3 Departementets vurderinger og forslag 

Valgene og sammensetningen av direkte valgte organer gir uttrykk for innbyggernes vilje og 

syn på hvem de ønsker skal bestemme. Dette gjelder både ved valg til kommunestyret og ved 

direkte valg til kommunedelsutvalg.  Det er egne lister til valg til kommunedelsutvalg, og den 

politiske sammensetningen kan derfor være annerledes både mellom kommunedelene og 

mellom kommunedelen og kommunestyret. Kommunedelsutvalgene kan gis mye myndighet 

til å avgjøre lokale saker i kommunedelen, og det taler for at organiseringen av dette organet i 

større grad enn i dag bør avgjøres av innbyggerne selv. 

Der kommunestyret har innført direkte valg til kommunedelsutvalg, gir kommunestyret 

myndigheten til innbyggerne å velge medlemmer, og avgir derfor myndighet sammenlignet 

med kommunedelsutvalg kommunestyret selv velger. Departementet mener dette prinsippet 

bør gjelde i hele valgperioden.  

Departementet foreslår derfor en endring i § 7-10 om opprykk og nyvalg. Departementet 

mener det ikke bør være slik at kommunestyret velger nye medlemmer av direkte valgte 

kommunedelsutvalg når et medlem får endelig fritak, men reglene bør være det samme som 

for kommunestyret. Når et medlem i kommunedelsutvalget trer endelig ut og det skal velges 

et nytt medlem, bør derfor ikke kommunestyrets medlemmer bestemme hvem som blir det 

nye medlemmet. Forslaget innebærer derfor at loven gir mer direkte innflytelse til velgere i 

kommunedelen.  

Forslaget til nye regler om nyvalg for direkte valgte kommunedelsutvalg innebærer at det vil 

være de samme reglene som ved endelig fratreden fra kommunestyret. Forslaget gir med 

dette bedre systematikk og sammenheng i kommunelovens regler om direkte valgte organer. 

Forslaget innebærer at det ikke skal velges nytt varamedlem hvis et varamedlem trer endelig 

ut av det vervet, men at varamedlemmene rykker opp i den rekkefølgen de er valgt. Dersom 

det er behov for nytt valgoppgjør eller suppleringsvalg til direkte valgte kommunedelsutvalg, 

legger departementet til grunn at valgloven § 14-2 kommer til anvendelse. Dette følger av at 

bestemmelsene i valgloven gjelder så langt de passer, jf. kommuneloven § 5-8 første ledd 

tredje punktum. 

10 Forhold som gir grunnlag for suspensjon 

10.1 Innledning 

Hvis visse vilkår er oppfylt, kan kommunestyret vedta å suspendere en folkevalgt. Et av 

vilkårene er at det foreligger siktelse eller tiltale for et straffbart forhold etter nærmere angitte 

bestemmelser i straffeloven. Departementet har blitt oppmerksomme på at det er behov for 

justeringer i enkelte av henvisningene til bestemmelsene i straffeloven på grunn av noen 

uheldige og utilsiktete inkurier.  
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Inkuriene stammer trolig fra da de tilsvarende henvisningene i kommuneloven ble endret i 

forbindelse med ikraftsettingen av den nye straffeloven i 2015. Forarbeidene la opp til at 

endringene i henvisningene i hovedsak ikke skulle endre hva som var grunnlag for 

suspensjon, se Prop. 64 L (2014–2015) side 161.  

Departementet foreslår derfor endringer i første ledd i kommunelovens bestemmelse om 

suspensjon. Dette er i dag § 7-11, men er på grunn av andre endringer i kapittel 7 foreslår 

departementet å flytte suspensjonsbestemmelsen til en ny § 7-12. 

10.2 Gjeldende rett 

Kommuneloven § 7-11 første ledd første punktum gir kommunestyret en rett til å suspendere 

en folkevalgt hvis enkelte vilkår er oppfylt. For det første må det være tatt ut siktelse eller 

tiltale mot den folkevalgte. For det andre må siktelsen eller tiltalen gjelde et «straffbart 

forhold som er nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208 til 210, 

353, kapittel 27 eller 30». For det tredje må forholdet være knyttet til utøvelsen av tjenesten 

eller vervet for kommunen. Suspensjonen skal kun gjelde frem til saken er rettskraftig 

avgjort.  

I § 7-11 første ledd andre punktum er det et unntak fra det tredje vilkåret, som slår fast at det 

også kan treffes vedtak om suspensjon hvis saken handler om forhold nevnt i §§ 151 til 154 

(forhold knyttet til valg og stemmegiving), selv om forholdet ikke er knyttet til utøvelsen av 

verv eller tjeneste for kommunen.  

10.3 Departementets vurderinger og forslag 

Det er behov for å endre henvisningene i bestemmelsen om suspensjon slik at det blir en 

bedre sammenheng mellom de ulike forholdene som kan danne grunnlaget for å suspendere 

en folkevalgt.   

Det innebærer at straffeloven § 351 om skadeverk og § 352 om grovt skadeverk tas inn i 

opplistingen. Straffeloven § 353 om mindre skadeverk tas ut av listen og gir ikke lenger 

grunnlag for suspensjon. Departementet mener at også grov tortur etter straffeloven § 175 bør 

tas inn i listen ettersom § 174 om tortur er tatt med. Begge disse to straffebestemmelsene var 

suspensjonsgrunnlag før endringene i den forrige kommuneloven.  

Departementet foreslår også at henvisningen til § 208 tas ut, siden den bestemmelsen er 

opphevet. Den opphevete bestemmelsen handlet om rettstridig tilegnelse av 

forretningshemmeligheter, og er nå i en egen lov, se forretningshemmelighetsloven. 

Departementet mener det ikke er behov for å vise til den loven i suspensjonsbestemmelsen. 

Vilkårene for suspensjon av folkevalgte bør i all hovedsak være bestemmelser i straffeloven, 

og ikke i straffebestemmelser i særlover. De folkevalgte har dessuten taushetsplikt om 

forretningshemmeligheter, og brudd på taushetsplikten og utnytting av taushetsbelagte 

opplysninger med forsett for å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning er omfattet av 

straffeloven § 209. En folkevalgtes misbruk av forretningshemmeligheter vil derfor fremdeles 

kunne gi grunnlag for suspensjon. 

Departementet foreslår at suspensjonsbestemmelsen som i dag er § 7-11 blir endret til å bli § 

7-12. Dette som en konsekvens av andre endringer som er foreslått i dette høringsnotatet i 

lovens kapittel 7.   
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11 Møte-, tale- og forslagsrett i folkevalgte organer 

11.1 Innledning 

Gjeldende rett er at verken kommunestyret eller andre folkevalgte organer kan gi møte-, tale- 

eller forslagsrett til andre enn dem som etter lov eller forskrift har en slik rett. Departementet 

har mottatt flere spørsmål om det er adgang til å gi andre slike rettigheter, noe som kan tyde 

på at loven ikke er tydelig nok. Vi foreslår derfor å lovfeste en presisering som tydeliggjør 

dette, ved å fastslå at det er medlemmene i folkevalgte organer som har møte-, tale- og 

forslagsrett i organets møter og at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til andre, utover 

det som følger av lov. 

11.2 Gjeldende rett 

Kommuneloven § 8-1 første ledd slår fast at medlemmer av kommunale folkevalgte organer 

plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Møteplikten innebærer 

samtidig en rett til å møte i organet. Kommuneloven § 8-1 andre ledd slår fast at medlemmer 

som er til stede i et møte har stemmeplikt, som på tilsvarende måte betyr en rett til å stemme. 

En del av møteretten og -plikten etter kommuneloven § 8-1 første ledd er en rett til å tale og 

til å fremme forslag i saker som skal behandles. Dette framgår ikke direkte av ordlyden i 

bestemmelsen, men følger forutsetningsvis av at formålet med møtet nettopp er at 

medlemmene skal bidra i saksbehandlingen. Bestemmelsen bruker begrepet «delta», som 

understreker at medlemmene skal ha en aktiv rolle i møter. Også saksbehandlingsreglene i 

kapittel 11 i kommuneloven bygger på et premiss om at medlemmer av folkevalgte organer 

har tale- og forslagsrett. I § 11-2 fjerde ledd framgår det for eksempel at alle medlemmer kan 

stille spørsmål til lederen i møter. 

Det er «medlemmer» av kommunale folkevalgte organer som har møte-, tale- og forslagsrett 

etter kommuneloven § 8-1. Departementet legger til grunn at det med «medlemmer» menes 

faste medlemmer av organet. I tillegg vil varamedlemmer som møter i organet på grunn av 

forfall, ha samme rettigheter og plikter som faste medlemmer.  

Det er i utgangspunktet bare organets faste medlemmer som har en alminnelig møte- og 

talerett. Loven åpner ikke for at andre enn medlemmene av organet og ordføreren kan ha 

forslagsrett. Departementet har lagt denne generelle forståelsen av loven til grunn i flere 

tolkningsuttalelser. Departementet oppfatter også at juridisk teori gir uttrykk for at det ikke er 

tillatt å gi andre enn faste medlemmer en alminnelig møte- og talerett.  

Det er imidlertid i enkelte bestemmelser i kommuneloven fastslått at andre enn organets faste 

medlemmer og møtende varamedlemmer skal ha møte- og talerett i visse tilfeller: 

− Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller fylkeskommunale 

folkevalgte organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under dem, jf. § 6-1 

tredje ledd. I kontrollutvalget har ordføreren bare møte- og talerett. 

− Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale 

folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget, jf. § 13-1 femte ledd.  

− Representanter for de ansatte har møte- og talerett i folkevalgte organer når de 

behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som 

arbeidsgiver, jf. § 13-4 første ledd første setning.  

− For parlamentarisk styrte kommuner er det en egen bestemmelse i § 10-3 om 

møteplikt og møte- og talerett for lederen og medlemmene av rådet.  
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− Medvirkningsrådene kan få møte- og talerett i folkevalgte organer i saker som angår

deres ansvarsområde hvis kommunestyret bestemmer det, jf. forskrift om

medvirkningsordninger § 2 sjette ledd.

− Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når

utvalgets saker skal behandles, jf. § 23-2 andre ledd

− Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i

kontrollutvalgets møter, jf. § 24-3 første ledd

Disse bestemmelsene definerer klart hvem som har møte-, tale og forslagsrett og hvilke 

folkevalgte organer dette gjelder. Enkelte av bestemmelsene definerer også hva slags 

sakstype som skal behandles i et folkevalgt organ for at møte- og taleretten skal gjelde. Når 

andre har fått en lovbestemt rett til å møte og tale, kan ikke kommunestyret eller andre 

organer frata dem denne retten. Departementet mener at disse særskilte bestemmelsene også 

er et uttrykk for at det ikke er adgang til å gi andre enn organets medlemmer slike rettigheter, 

med mindre det er særlig hjemmel for det. Dette gjelder også for folkevalgte som er 

medlemmer av andre organer i kommunen. De kan ikke få en alminnelig møte- og talerett, 

heller ikke ved behandling av enkelte sakstyper. Kommunens reglement etter kommuneloven 

§§ 5-13 og 11-12 kan ikke gå ut over det som følger av kommuneloven.

Kommuneloven er derimot ikke til hinder for at andre enn organets medlemmer kan få 

adgang til å uttale seg i enkeltsaker. Folkevalgte organer kan for eksempel invitere 

sakkyndige eller andre som har interesser i en sak til et møte, og i den sammenhengen gi 

vedkommende mulighet til holde et innlegg. Dette er noe annet enn en generell møte- og 

talerett. Personer som får tilbud om å uttale seg i et møte, kan likevel ikke delta i organets 

ordinære ordveksling på samme måte som organets medlemmer eller andre med lovfestet 

talerett. Når det gjelder forslagsrett, kan det ikke under noen omstendigheter gis til andre enn 

de som etter lov eller forskrift har eller kan få det. 

11.3 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet har mottatt flere spørsmål om det er adgang til å gi andre enn organets 

medlemmer møte-, tale- og/eller forslagsrett. Dette kan tyde på at loven ikke er tydelig nok 

på dette punktet. Departementet foreslår å presisere i loven det som allerede er gjeldende rett, 

slik at det ikke er tvil om hva som gjelder. Forslaget går ikke ut på å endre de eksisterende 

særbestemmelsene om møte- og talerett.  

Departementet mener det er viktig at det ikke er tvil om hvem som har møte-, tale- og 

forslagsrett i folkevalgte organer. Det er et viktig prinsipp at det er medlemmene av 

folkevalgte organer som har disse rettighetene, og ingen andre, med mindre lovgiver 

eksplisitt har slått dette fast. At det er medlemmene av folkevalgte organer som har disse 

rettighetene, er et utslag av det representative demokratiet.  

Vi foreslår derfor at gjeldende rett presiseres i kommuneloven, som et nytt annet ledd i § 8-1. 

Forslaget går for det første ut på å lovfeste at medlemmer av et kommunalt eller 

fylkeskommunalt folkevalgt organ har møte-, tale- og forslagsrett i organets møter. Ved 

forfall til møter vil møtende varamedlemmer og settemedlemmer ha samme rettigheter som 

medlemmene. Vi foreslår å bygge på samme formulering som i kommuneloven § 6-1 tredje 

ledd, som lovfester ordførers møte-, tale- og forslagsrett. En lovfesting av møte-, tale- og 

forslagsrett er ikke ment å verken utvide eller innskrenke de rettighetene som allerede følger 

av lov og forskrift.  

For det andre går forslaget ut på å presisere at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til 

andre enn organets medlemmer, utover det som følger av lov og forskrift. Departementet 
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mener dette bør stå tydelig i loven, slik at det ikke er tvil om at verken kommunestyret eller 

andre folkevalgte organer kan gi andre enn de som har møte-, tale- og forslagsrett etter loven 

slike rettigheter.  

Det vil imidlertid fremdeles være adgang til å invitere andre enn organets medlemmer til 

møter og til å gi dem anledning til å uttale seg, slik tilfellet er i dag. Møte- og talerett etter 

forslagets § 8-1 andre ledd er altså noe annet enn tilfeller hvor det folkevalgte organet velger 

å gi ordet til andre i en konkret sak. Se beskrivelse av gjeldende rett overfor. 

12 Vedtak i sak som ikke er oppført i sakslisten eller hvor 

saksdokumenter ikke er sendt 

12.1 Innledning 

Bestemmelsen om når vedtak kan fattes i et folkevalgt organ, selv om saken ikke er oppført 

på sakslisten og selv om saksdokumenter ikke er sendt ut sammen med innkallingen, er 

språklig uklar. Departementet foreslår å klargjøre at vedtak kan fattes i slike situasjoner 

dersom ikke minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.  

12.2 Gjeldende rett 

I kommuneloven § 11-3 er det regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte 

organer. Hovedregelen er at saker skal stå på sakslisten som sendes ut før møtet. En sak skal 

settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det, jf. § 11-3 første ledd. 

I § 11-3 femte ledd åpnes det for at det i enkelte tilfeller skal være adgang til å fatte vedtak i 

en sak selv om den ikke er oppført på sakslisten. Det gjelder hvis ikke møtelederen eller 1/3 

av de møtende medlemmene motsetter seg det. På samme vilkår er det åpnet for å fatte 

vedtak i en sak selv om saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen. 

Bestemmelsen i femte ledd åpner altså for å fatte vedtak i disse situasjonene dersom ikke 1/3 

av de møtende medlemmene motsetter seg dette. Her er det ikke satt inn «minst», eller noen 

annen angivelse av at tallet representerer et maksimum eller minimum, på samme måte som i 

første ledd. Selve ordlyden tilsier at det kun er hvis nøyaktig 1/3 av de møtende medlemmene 

motsetter seg at slike vedtak fattes, at det ikke er adgang til å fatte vedtak. Det synes ganske 

klart at meningen må ha vært at dersom 1/3 eller flere av de møtende medlemmene motsetter 

seg at vedtak fattes, så er det heller ikke adgang til det. Er det færre enn 1/3 av medlemmene 

som motsetter seg dette, er det adgang til å fatte slike vedtak.  

Ordlyden gjør rettstilstanden noe uklar. 

12.3 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet mener utydeligheten i lovens ordlyd bør rettes opp slik at den blir i samsvar 

med det som er meningen at skal gjelde. Det er viktig å unngå usikkerhet om praktisering av 

denne bestemmelsen. 

Som beskrevet under gjeldende rett er det neppe meningen at bestemmelsen skal si at det kun 

er dersom akkurat 1/3 av de møtende medlemmene som ikke motsetter seg vedtak, at vedtak 

kan fattes selv om ikke saken er oppført på sakslisten og/eller saksdokumenter ikke er sendt 

ut. Meningen med bestemmelsen må være at dersom 1/3 eller flere av de møtende 

medlemmene motsetter seg at det skal fattes vedtak i slike situasjoner, så kan det heller ikke 
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gjøres. Dersom færre enn 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg at vedtak fattes, så 

kan vedtak fattes i disse situasjonene. 

Departementet foreslår derfor at det i kommuneloven § 11-3 femte ledd sies at et folkevalgt 

organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten hvis ikke møtelederen eller 

minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det.  

Departement foreslår tilsvarende endring i neste setning om at vedtak kan fattes i en sak der 

saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen. 

13 Ansettelse av kommunale ombud 

13.1 Innledning 

For å rydde opp i en uklarhet i kommuneloven knyttet til forholdet mellom reglene for ombud 

og de nye reglene om kommunedirektørens løpende personalansvar, foreslår departementet i 

dette kapitlet å lovfeste uttrykkelig at det er kommunestyret som ansetter i ombudsstillinger 

som kommunen selv velger å opprette. Lovregulerte ombudsordninger der noe annet er 

bestemt eller forutsatt i lov, vil ikke være omfattet av lovendringen. 

13.2 Gjeldende rett 

Ansettelse av ombud er ikke direkte regulert i kommuneloven. Den eneste bestemmelsen som 

regulerer ombud i kommuneloven er § 13-2 som sier at kommunestyret og fylkestinget selv 

kan bestemme at ombudsstillinger skal være åremålsstillinger og at åremålsperioden skal 

være på minst seks år.  

Da denne bestemmelsen kom inn i kommuneloven første gang fra 1. januar 2007 

(kommuneloven (1992) § 24 nr. 3) hadde forarbeidene uttalelser om hva slike 

ombudstillinger er. I Ot.prp. nr. 96 (2005–2006) kapittel 5.5.2 ble dette omtalt som stillinger 

som ansettes av kommunestyret:   

Etter departementets syn bør ansettelsen i en stilling for å kunne defineres som en 

ombudsstilling etter kommuneloven § 24 nr. 3, foretas av kommunestyret/fylkestinget og 

vedkommende bør rapportere direkte til disse organene. Videre må ombudet ha en 

selvstendig stilling og kunne treffe beslutninger uten å være avhengig av en senere 

behandling i kommunestyret etter fylkesting, eller andre organer i 

kommunen/fylkeskommunen. 

I kommuneloven (2018) er bestemmelsen om at ombudsstillinger kan være åremålsstillinger 

tatt med i loven uten at bestemmelsen ble kommentert nærmere. Dette tilsier at premissene i 

forarbeidene fortsatt gjelder slik at definisjonen på ombud fortsatt er at det er kommunestyret 

som ansetter. Isolert sett tilsier dette at kommunestyret er den som ansetter ombud.   

Bestemmelsen om ombud i åremålsbestemmelsen og tolkningen av denne må imidlertid ses i 

sammenheng med de nye, generelle reglene i kommuneloven (2018) om ansettelser. I § 13-1 

sjuende ledd slås det fast at kommunedirektøren har det løpende personalansvaret, inkludert 

ansettelser, for alle stillinger i kommunen med mindre noe at annet er fastsatt i lov. 

Utgangspunktet er altså et det er kommunedirektøren som skal ansette til stillinger i 

kommunen. Andre lovbestemmelser kan imidlertid bestemme noe annet. Kommuneloven har 

i § 13-1 første ledd et klart unntak fra dette, nemlig at det er kommunestyret selv som ansetter 

kommunedirektøren. For ombud er det ingen lovbestemmelse som sier noe direkte om 

hvordan ombud ansettes, men forarbeidene til åremålsbestemmelsen kan tale for at 
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kommunestyret skal gjøre dette, fordi det der omtales at ansettelse av kommunestyret er en av 

forutsetningene for at en stilling skal være en ombudsstilling. Spørsmålet er om dette tilsier at 

lovbestemmelsen likevel kan tolkes som en hjemmel som regulerer ansettelse av ombud. 

Forarbeidene til kommuneloven (2018) har ikke omtalt problemstillingen.  

Rettstilstanden for ansettelser av denne type ombudsstillinger er derfor noe uklar.  

For ombudsstillinger som er regulert i annen lovgivning, vil spørsmålet avgjøres ut fra det 

aktuelle regelverket knyttet til den enkelte ombudsstillingen.  

13.3 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet mener uklarheten i gjeldende rettstilstand om hvem som ansetter kommunale 

ombud og hvem disse skal rapportere til er uheldig og foreslår derfor å endre reglene slik at 

dette blir klart.   

Mange kommuner har kommunale ombud på ulike områder. Dette er ombud som kommunen 

selv beslutter å ha og som kommer i tillegg til lovpålagte ombud som for eksempel 

personvernombud. Dette forslaget berører ikke de lovpålagte ombudene.  

Etter det departementet erfarer, er det et ønske og behov for fortsatt å kunne ha denne type 

kommunale ombud. Departementet mener at det fortsatt bør være åpent for at kommunen 

eller fylkeskommunen kan ha slike ombudsstillinger dersom de ønsker det.  

I og med at gjeldende rett nå er uklar på om ansettelsen av ombud skal gjøres av 

kommunestyret eller kommunedirektøren, har departementet vurdert nærmere hvem som bør 

gjøre ansettelsen. Hensikten med ombudsstillinger er at de skal være fristilt fra den ordinære 

administrasjonen og ha en særskilt rolle i kommunen. Det vises her til omtalen av 

ombudsstillinger i Ot.prp. nr. 96 (2005–2006), hvor det bl.a. sies at for å anses som en 

ombudsstilling bør ansettelsen foretas av kommunestyret eller fylkestinget og vedkommende 

bør rapportere direkte til disse. Videre må ombudet ha en selvstendig stilling og kunne treffe 

beslutninger uten å være avhengig av en senere behandling i kommunestyret etter fylkesting, 

eller andre organer i kommunen/fylkeskommunen. Dette tilsier at det bør være 

kommunestyret eller fylkestinget som ansetter i ombudsstillinger.  

Spørsmålet er om hensynene bak den nye bestemmelsen om at kommunedirektøren skal ha 

det løpende personalansvaret, inkludert ansettelser, endrer på dette. En sentral begrunnelse 

for denne er at kommunedirektøren, som øverste administrative leder, har behov for og er 

best egnet til å ansette de rette personene i administrasjonen. Disse hensynene gjør seg ikke 

gjeldende på samme måte for ombudsstillinger, når hensikten med denne rollen nettopp er 

den skal være mer selvstendig og fristilt fra administrasjonen og kommunedirektøren.  

Departementet mener at en samlet vurdering av disse ulike hensynene tilsier at 

ombudsstillinger ikke bør være omfattet av den ordinære regelen om at kommunedirektøren 

skal ansette til stillinger i kommunen. Departementet foreslår derfor at ansettelser til 

ombudsstillinger skal gjøres av kommunestyret eller fylkestinget.   

Departementet understreker at ombud fortsatt er ansatte og ikke folkevalgte. Endringen som 

her foreslås, skal ikke endre på dette. Formålet med forslaget er å sikre at det fortsatt kan 

være denne type ombudsstillinger og at disse fortsatt kan fungere på den måten og fylle den 

funksjonen som de tidligere har gjort. Departementet vil med dette forslaget verken endre 

rammene for eller innholdet i ombudsstillinger sammenliknet med det som er beskrevet i 

Ot.prp. nr. 96 (2005–2006) kapittel 5.5.2. Der sies det bl.a. at et ombuds funksjon er å ivareta 

interessene til en nærmere angitt gruppe og at det er viktig at disse gruppene kan ha tillit til 



23 

 

ombudene. Videre sies det at ansettelse bør gjøres av kommunestyret eller fylkestinget og at 

ombudet bør rapportere direkte til disse organene.  

Når det er kommunestyret eller fylkestinget som skal ansette slike kommunale ombud, er det 

kommunestyret som har arbeidsgiveransvaret. Dette blir på samme måte som for 

kommunedirektøren.   

Etter dette foreslår departementet å ta inn i kommuneloven § 13-2 en bestemmelse om at 

ansettelse av ombud som kommunestyret eller fylkestinget har bestemt at de skal ha, skal 

gjøres av kommunestyret eller fylkestinget selv. Videre foreslås en lovteknisk endring i 

overskriften til § 13-2 for å tydeliggjøre at bestemmelsen ikke bare dreier seg om åremål, 

men også om ombud. Departementet foreslår også å tydeliggjøre i lovbestemmelsen at disse 

nye bestemmelsene ikke skal gjelde for lovregulerte ombud der noe annet er bestemt.  

14 Minimumsavdrag på lån – forskriftshjemmel 

14.1 Innledning 

Kommuneloven stiller krav om minste årlige avdrag på lån (minimumsavdrag). Dersom 

kommunen organiserer deler av sin virksomhet i kommunale foretak, interkommunale 

politiske råd eller kommunale oppgavefellesskap, og/eller oppretter lånefond, oppstår det 

enkelte problemstillinger om minimumsavdrag. Departementet mener det er behov for 

klargjørende regler om minimumsavdraget og foreslår derfor en forskriftshjemmel.    

14.2 Gjeldende rett 

Kommuneloven § 14-10 andre ledd stiller krav om at driftsbudsjettet skal dekke avdrag på 

lån som minst er lik minimumsavdraget, slik det skal beregnes etter § 14-18. Driftsbudsjettet 

oppfyller altså bare kravet om budsjettbalanse hvis det også finansierer minimumsavdraget.  

Kommuneloven § 14-18 første ledd første punktum gir en plikt til å foreta årlige 

nedbetalinger på lån som minst er lik minimumsavdraget. Minimumsavdraget skal etter andre 

punktum være lik avskrivningene, justert for forholdet mellom lånegjelden og avskrivbare 

eiendeler.  

De nevnte bestemmelsene gjelder også for kommunalt foretak, interkommunalt politisk råd 

og kommunalt oppgavefellesskap (så langt de passer), jf. kommuneloven §§ 9-1 fjerde ledd, 

18-1 fjerde ledd og 19-1 fjerde ledd. Departementet har lagt til grunn at bestemmelsene også 

gjelder for lånefond opprettet etter § 14-14 tredje ledd. 

14.3 Departements vurderinger og forslag 

For de tilfellene en kommune har organisert all sin virksomhet innunder kommunekassen, vil 

det normalt ikke være rettslig tvil om forståelsen av reglene om minimumsavdrag. Det kan 

imidlertid være enkelte spørsmål, eksempelvis om selve beregningen av minimumsavdraget. 

For de tilfellene en kommune har organisert virksomhet i kommunalt foretak mv. og/eller har 

opprettet lånefond, oppstår det enkelte problemstillinger hvor det kan være spørsmål om hva 

som er gjeldende rett. Dette kan være om adgangen for et kommunalt foretak til å ha 

låneavdrag lavere enn minimumsavdraget, forutsatt at kommunen samlet har 

minimumsavdrag som tilfredsstiller lovens krav. Et annet eksempel er om minimumsavdraget 

skal beregnes for hver regnskapsenhet (det vil si for henholdsvis kommunekassen og 
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kommunalt foretak mv. hver for seg) eller for kommunen samlet (ut fra samlede 

avskrivninger, eiendeler og gjeld). Videre kan det være spørsmål om hvordan 

minimumsavdraget skal beregnes for lånefondet, blant annet som følge av at lånefondet selv 

kun har gjelden i sitt regnskap. 

Dette er noen problemstillinger som viser at det er behov for utfyllende regler om 

minimumsavdraget.  

Departementets vurdering er at nærmere regulering om minimumsavdraget vil klargjøre hva 

som gjelder for minimumsavdraget og gjøre reglene mer tilgjengelige. Dette vil måtte være 

mer detaljerte regler, delvis av teknisk art. Slike regler bør fastsettes i forskrift framfor i 

loven. Departementet foreslår at loven skal gi hjemmel for departementet til å fastsette 

nærmere regler om minimumsavdraget i forskrift. Det er behov for å gi forskriftsregler både 

til § 14-10 andre ledd om budsjettbalanse og minimumsavdraget, og forskrift til § 14-18 om 

nedbetalingsplikten og beregningen av minimumsavdraget.  

Departementet ber også om innspill fra høringsinstansene om hvilke problemstillinger knyttet 

til minimumsavdraget som det er behov for nærmere regler om.  

15 Navn på interkommunale samarbeid etter 

kommuneloven 

15.1 Innledning 

Kommuneloven stiller krav om at interkommunale politiske råd etter kapittel 18 og 

kommunale oppgavefellesskap etter kapittel 19 må ha navn som beskriver hva slags type 

samarbeid det er. De må ha navn som inneholder interkommunalt politisk råd og kommunalt 

oppgavefellesskap. Dette fører til at navnene kan bli ganske lange. Departementet foreslår 

derfor å åpne for at det i tillegg blir mulig å benytte forkortelsene «IPR» for «interkommunalt 

politisk råd» og «KO» for «kommunalt oppgavefellesskap».  

15.2 Gjeldende rett 

Det følger av kommuneloven § 18-1 tredje ledd at et interkommunalt politisk råds navn må 

inneholde ordene «interkommunalt politisk råd». For et kommunalt oppgavefellesskap følger 

det av § 19-1 tredje ledd at navnet må inneholde ordene «kommunalt oppgavefellesskap».  

Et av hensynene bak kravet i §§ 18-1 tredje ledd og 19-1 tredje ledd er blant annet at det skal 

være enklere «å identifisere fellesskapet overfor så vel innbyggere, folkevalgte som offentlige 

registre», se Prop 46 L (2017–2018) side 171. Vurderingene er noe av det samme for 

interkommunale politiske råd, hvor det på side 176 fremheves at det kan være av verdi for 

innbyggernes forståelse av hva slags samarbeid det er snakk om hvis navnet inneholder 

«interkommunalt politisk råd». Kravene gir uttrykk for den nye kommunelovens mål om 

gjenkjennelighet, som også følger av § 5-1 tredje ledd om krav på navn på organer i 

kommunene.  

Selv om hensynet til gjenkjennelighet vil ivaretas ved bruk av forkortelser, åpner ikke loven i 

dag for det for interkommunale politiske råd og kommunalt oppgavefellesskap. Til 

sammenligning er det adgang til å bruke forkortelser i stedet for hele navnet for 

interkommunale selskaper etter IKS-loven og kommunale foretak etter kommuneloven. Dette 

er regulert i foretaksnavneloven § 2-2. Her står det at foretaksnavnet til interkommunale 
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selskap skal inneholde ordene «interkommunale selskaper eller IKS», og at navnet til et 

kommunalt foretak skal inneholde ordene «kommunalt foretak eller KF».  

Før kommuneloven (2018) trådte i kraft, var begrepet «regionråd» en innarbeidet betegnelse 

på samarbeid om generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i det området 

regionrådet representerte. Slike regionråd hadde imidlertid ikke et fast juridisk innhold. I 

kommuneloven (2018) er det definert klare rammer for denne typen samarbeid gjennom 

reglene om interkommunalt politisk råd i kapittel 18. Slike samarbeid skal kalles 

interkommunale politiske råd. Det er fremdeles mulig å kalle samarbeidet regionråd, men i så 

fall må navnet i tillegg ha med ordene interkommunalt politisk råd. 

15.3 Departements vurderinger og forslag 

Departementet har fått flere henvendelser fra kommuner og interkommunale samarbeid om at 

det er noe tungvint og omstendelig med de lange navnene som følger av kravene i §§ 18-1 

tredje ledd og § 19-1 tredje ledd.  

Flere interkommunale samarbeid kan ha nokså lange navn som beskriver samarbeidets 

geografiske nedslagsområde eller hva kommunene samarbeider om. Når det formelle navnet i 

tillegg må inneholde alle ordene som beskriver hva slags type interkommunalt samarbeid det 

er snakk om, og det ikke er lov til å bruke forkortelser, blir det tungvint i den daglige bruken 

av navnet på samarbeidet. Dette kan føre til at samarbeidene velger å ikke bruke 

interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap når de omtaler seg selv. Det 

er altså risiko for at formålet med bestemmelsen, blant annet hensynet til at innbyggerne 

enkelt skal kunne indentifisere hva slags samarbeid det er, ikke oppnås med dagens 

regulering. 

Departementet har vurdert om kommuneloven bør endres, slik at det blir mulig å bruke en 

forkortelse som beskriver samarbeidsformen i stedet for, eller i tillegg til, ordene 

«interkommunalt politisk råd» og «kommunalt oppgavefellesskap». Departementet har 

registrert at forkortelser allerede delvis er tatt i bruk i dagligtale og uformelle sammenhenger. 

Departementet mener fremdeles det er et viktig hensyn at samarbeidenes navn gir uttrykk for 

hva slags samarbeid det er. Vår vurdering er at hensynet til gjenkjennelighet kan ivaretas 

gjennom bruk av forkortelser. Gjennom bruk av forkortelser vil det bli enklere å omtale 

samarbeidet. Dette vil også bidra til at reglene blir likere kommunale foretak og 

interkommunale selskap, som begge kan bruke forkortelser i foretaksnavnet.  

Departementet ser at det kan ta noe tid før bruk av forkortelser blir innarbeidet, men vurderer 

at dette ikke er et særlig tungtveiende hensyn. Som nevnt er forkortelser allerede delvis tatt i 

bruk i ulike sammenhenger. Departementet antar videre at «kommunalt oppgavefellesskap» 

og «interkommunalt politisk råd» heller ikke har satt seg helt hos allmennheten enda, 

ettersom samarbeidsformene ble innført for få år siden.  

Adgangen til å benytte forkortelsene i samarbeidets navn kan også gjøre det enklere å benytte 

«regionråd» i navnet uten at det blir for komplisert med «råd» to steder. Departementet har 

fått inntrykk av at dette er etterspurt. Det vil være en forbedring at det vil kunne hete for 

eksempel «Lillevik og omegn regionråd IPR», fremfor «Lillevik og omegn regionråd 

interkommunalt politisk råd». Dette kan også føre til at forkortelsene blir brukt i den daglige 

omtalen av samarbeidet, noe som vil kunne øke kunnskapen om hva slags samarbeid det er 

og hvilken regulering som gjelder. Ved å se forkortelsen i navnet vil man nokså raskt kunne 

se av kommuneloven hva slags samarbeid det er og hvilke bestemmelser som gjelder.  
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Departementet mener det mest naturlige er å forkorte «interkommunalt politisk råd» til IPR. 

Selv om denne forkortelsen i dag brukes om «Intellectual Property Rights» (immaterielle 

rettigheter) og i enkelte andre sammenhenger, mener departementet det er liten 

forvekslingsfare ved at de interkommunale politiske rådene har IPR som del av navnet.  

Når det gjelder forkortelsene for kommunale oppgavefellesskap, har departementet vurdert 

både KO og KOF. Vi ser at begge forkortelsene allerede har blitt tatt i bruk. Slik 

departementet ser det nå, er KO den mest egnete forkortelsen. Hovedsakelig fordi KO 

fremstår som den forkortelsen med minst fare for forveksling med andre forkortelser. Vi viser 

for eksempel til at «KOF» har noen likheter med den innarbeidete og kjente forkortelsen 

«KF» for kommunale foretak. Det er en viss fare for at F-en feilaktig kan forveksles med 

foretak.  

Departementet foreslår etter dette at interkommunale politiske råd kan velge om de vil 

benytte forkortelsen «IPR» i navnet i stedet for «interkommunalt politisk råd». Vi foreslår 

videre at kommunale oppgavefelleskap kan benytte «KO» i stedet for «kommunalt 

oppgavefellesskap». Forslaget innebærer at det er valgfritt å bruke alle ordene i navnet eller å 

bare bruke forkortelsen eller begge deler. 

16 Varsling til kontrollutvalget om møter  

16.1 Innledning 

Kommuneloven sier at kontrollutvalget «skal varsles» om møter i generalforsamling, 

representantskap og andre eierorganer i heleide kommunale selskaper, uten at det står hvem 

som har en plikt til å varsle. Det er dermed ikke helt klart hva som er gjeldende rett. 

Departementet foreslår å presisere i lov at det er kommunen som har en plikt til å varsle 

kontrollutvalget. 

16.2 Gjeldende rett 

Kommuneloven § 23-6 regulerer kontrollutvalgets innsyn og undersøkelser i selskaper. Det 

framgår av bestemmelsens femte ledd at kontrollutvalget har rett til å være til stede i 

generalforsamling, representantskap og andre eierorganer i heleide kommunale selskaper. I 

tillegg slår bestemmelsen fast at kontrollutvalget skal varsles om slike møter.   

Varslingsplikten til kontrollutvalget kom inn i kommuneloven (1992) § 80 tredje ledd 1. juli 

2004. Med noen små språklige justeringer er varslingsplikten videreført i sin helhet i ny 

kommunelov (2018) § 23-6 femte ledd. I både kommuneloven (1992) og kommuneloven 

(2018) står det at kontrollutvalget «skal varsles», uten at det defineres nærmere hvem som 

skal varsle. Forarbeidene gir heller ikke et tydelig svar på hvem som har varslingsplikten.  

Departementet har lagt til grunn i en tolkningsuttalelse at det er mest nærliggende at eier-

/deltakerkommunen sender slikt varsel. Departementet har blant annet vist til at det vil være 

enklere for den enkelte kommunen å informere kontrollutvalget i forbindelse med møter, enn 

at selskap som kan ha mange ulike eier-/deltakerkommuner gjør det. Men siden de øvrige 

rettskildene ikke gir et tydelig svar, er gjeldende rett i dag ikke helt klar. 

16.3 Departementets vurderinger og forslag 

Begrunnelsen for varslingsplikten er at kontrollutvalget skal få informasjon om at det skal 

være møter i det øverste eierorganet i selskaper som kommunen har eierinteresser i og i det 
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øveste organet i interkommunale samarbeid. En stor del av kommuners virksomhet utføres i 

dag gjennom aksjeselskaper, interkommunale selskaper (IKS) eller interkommunale 

samarbeid som er fristilt fra kommunen som egne rettssubjekter. Varslingsplikten og retten til 

å være til stede i møtene, er viktig for at kontrollutvalget skal få tilstrekkelig informasjon og 

dermed grunnlag for å gjennomføre sin kontroll. 

Usikkerhet rundt hvem som skal varsle, kan føre til at kontrollutvalget ikke fanger opp at det 

skal være møter, med den konsekvens at kontrollutvalget ikke får vært til stede. Uklarheten 

kan dermed føre til at hele bestemmelsen ikke fungerer etter hensikten. 

Departementet har vurdert to alternativer til hvem som bør ha en varslingsplikt til 

kontrollutvalget om at det skal være møter i generalforsamling, representantskap og andre 

eierorganer i heleide kommunale selskaper. Disse alternativene er selskapet selv eller den 

enkelte eier-/deltakerkommunen.  

Det er det enkelte aksjeselskapet, interkommunale selskapet mv. som setter opp møter og 

innkaller medlemmene. Varsel til kontrollutvalget om at det er møte i generalforsamling, 

representantskap eller tilsvarende organ vil antakelig kunne sendes samtidig, ved at 

kontrollutvalgssekretariatet får kopi av møteinnkalling. Slik sett henger varsling til 

kontrollutvalget naturlig sammen med tilsvarende administrative oppgaver selskapet må gjøre 

i forbindelse med møter. Dette kan tale i retning av at det er hensiktsmessig at selskapet har 

en plikt til å varsle kontrollutvalget etter kommuneloven.  

På den andre siden antar departementet at det vil føre til et visst merarbeid for selskapene om 

de til enhver tid må ha oppdatert informasjon om de ulike kontrollutvalgssekretariatene som 

skal få varsel om møter og å sende varsel til dem. Særlig i selskaper med mange kommunale 

eiere eller deltakere vil dette kunne føre til ekstra administrativ tilrettelegging.  

Dersom selskapene skulle ilegges en slik varslingsplikt, vurderer departementet at det ville 

vært mer nærliggende at pliktbestemmelsen ble plassert i den enkelte selskapsloven, og ikke i 

kommuneloven. Som det framgår av kommuneloven § 1-2 gjelder loven kommuners 

virksomhet. Både lovteknisk og pedagogisk sett mener departementet det vil være uheldig om 

en varslingsplikt for selskap blir plassert i kommuneloven. 

Alternativet til at selskapet får en varslingsplikt, er at den enkelte eier-/deltakerkommunen 

må sørge for at kontrollutvalgssekretariatet får informasjon om møter. Departementet viser til 

at kommunen alltid vil ha oppdatert informasjon om kontrollutvalget og at kommunen også 

alltid vil få innkalling til møtene i eierorganene. Vi antar derfor at det vil være nokså enkelt å 

administrere en slik varslingsplikt. Kommunen kan videresende innkallinger til 

kontrollutvalgssekretariatet fortløpende.  

Slik departementet vurderer problemstillingen nå, mener vi samlet sett at den beste løsningen 

vil være om kommunen får en plikt til å varsle kontrollutvalget. Vi har særlig lagt vekt på at 

dette vil være den enkleste ordningen å administrere. Forslaget vil innebære å endre ordlyden 

i kommuneloven § 23-6 femte ledd, slik at det framgår tydelig at kommuner og 

fylkeskommuner som er deltaker eller eier i selskaper eller interkommunale samarbeid etter 

bestemmelsens første ledd, skal varsle kontrollutvalget.  

17 Forholdet til Longyearbyen lokalstyre 

Rammeverket for Longyearbyen lokalstyre er nedfelt i Svalbardloven kapittel 5 og bygger på 

kommuneloven. Svalbardloven kapittel 5 har egne bestemmelser som bygger på prinsippene i 

kommuneloven og bestemmelser som henviser til bestemte paragrafer i kommuneloven. 
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Ettersom det er noen prinsipielle forskjeller på Longyearbyen lokalstyre og en kommune, er 

ikke alt regelverket likt.  

Endringene som foreslås i dette høringsnotatet, som justerer allerede gjeldende regelverk, bør 

gjelde tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre. De fleste endringene vil komme til 

anvendelse for Longyearbyen lokalstyre gjennom henvisningsbestemmelsene. I tillegg må det 

gjøres to endringer i Svalbardloven. For det første må arbeidsutvalg for ungdomsråd eller 

andre medvirkningsorganer legges til i § 35 a andre ledd bokstav d, som regulerer hva som 

anses som andre organer i Longyearbyen lokalstyre. For det andre må henvisningen til 

kommuneloven i Svalbardloven § 35 b femte ledd endres, fordi forslaget innebærer at det 

skal legges til et nytt sjette ledd i kommuneloven § 5-12. 

18 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslagene i dette høringsnotatet inneholder i det all vesentligste presiseringer og 

tydeliggjøringer. Ingen av de foreslåtte lovendringene innebærer nye oppgaver til 

kommunene. Departementet mener derfor at forslagene ikke får administrative eller 

økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning. 

19 Merknader til enkelte av forslagene til lovendringer 

Til endringene i § 5-2: 

I andre ledd er opplistingen av andre kommunale organ er utvidet. I bokstav e) om eldreråd, 

råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom er det tatt inn at også arbeidsutvalg for disse er et slikt organ. Denne endringen 

henger sammen med endringen i § 5-12 som åpner opp for at også slike organ skal kunne 

opprette arbeidsutvalg.  

Til endringene i § 5-6: 

Endringen i tredje ledd innebærer at formannskap og fylkesutvalg kan omorganisere eller 

nedlegge egne arbeidsutvalg. Dette kan de gjøre når de måtte ønske det og dermed også flere 

ganger om det er ønskelig. Når det sies at formannskapet og fylkesutvalget kan gjøre dette 

selv, innebærer det at kompetansen ikke kan delegeres videre. I praksis betyr det at 

arbeidsutvalgene ikke kan gis adgang til å omorganisere eller legge ned seg selv. 

Til endringene i § 5-7: 

Endringen i tredje ledd innebærer at et utvalg kan omorganisere eller nedlegge egne 

arbeidsutvalg. Dette kan de gjøre når de måtte ønske det og dermed også flere ganger om det 

er ønskelig. Når det sies at utvalget kan gjøre dette selv, innebærer det at kompetansen ikke 

kan delegeres videre. I praksis betyr det at arbeidsutvalgene ikke kan gis adgang til å 

omorganisere eller legge ned seg selv. 

Til endringene i § 5-9: 

Endringen i sjette ledd innebærer at en komiteer kan omorganisere eller nedlegge egne 

arbeidsutvalg, forutsatt at kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Så lenge det skjer 

innenfor rammene kommunestyret eventuel har satt, kan komiteer omorganisere og nedlegge 

arbeidsutvalg når de måtte ønske det og dermed også flere ganger om det er ønskelig.Når det 

sies at komiteen kan gjøre dette selv, innebærer det at kompetansen ikke kan delegeres 
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videre. I praksis betyr det at arbeidsutvalgene ikke kan gis adgang til å omorganisere eller 

legge ned seg selv. 

Til endringene i § 5-12: 

Endringen i § 5-12 femte ledd åpner opp for at også eldreråd, råd for personer med 

funksjonsmedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal kunne 

opprette arbeidsutvalg. Det åpnes altså for en adgang til å ha arbeidsutvalg dersom det 

enkelte organ selv ønsker det. Et slikt arbeidsutvalg må bestå av medlemmer som er valgt 

blant medlemmene i medvirkningsrådet selv. Dette kan også omorganises eller legges ned av 

organet selv, dersom de ønsker det. Når det gjelder oppgaver for arbeidsutvalget, vil det i 

hovedsak være opp til medvirkningsrådet selv å bestemme dette. Oppgavene må imidlertid 

være innenfor rammen av det organet selv kan gjøre. Siden medvirkningsråd ikke skal fatte 

vedtak, kan heller ikke arbeidsutvalget får adgang til å fatte vedtak. Arbeidsutvalgene vil 

være andre folkevalgt organer etter § 5-2 og en rekke av reglene i kommuneloven vil derfor 

gjelde for slike arbeidsutvalg. For øvrig vil de i hovedsak ha samme rammer som andre 

arbeidsutvalg etter kommuneloven.   

Til endringene i § 6-2: 

I fjerde ledd lovfestes det uttrykkelig at hvis varaordføreren trer midlertidig ut av vervet, skal 

det velges en ny varaordfører midlertidig. I tillegg lovfestes det uttrykkelig at hvis 

varaordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges en ny varaordfører. 

Til endringene i § 7-5: 

I fjerde ledd er det en ny bestemmelse som sier at det velgende organet selv avgjør om 

avstemningen skal foretas ved skriftlig avstemning eller ved å vise stemmetegn. En 

avgjørelse om dette gjøres etter de ordinære reglene, og det må således være et alminnelig 

flertall for dette. 

Til endringene i § 7-6: 

I første ledd er det endret slik at begrepsbruken nå er «stemmer». Dette inkluderer både 

stemmesedler og stemmetegn. 

Til endringene i § 7-8: 

I andre ledd er det presisert at flertallsvalg skal gjennomføres ved å vise stemmetegn. Det vil 

si at det klargjøres at det ikke er anledning til skriftig avstemnig ved flertallsvalg. 

Begrunnelsen for dette er at valg av ledere og nestledere til ulike folkevalgte organer bør 

være åpne og synlige.  

Til endringene i § 7-10: 

Det gjøres flere endringer i § 7-10. Lovteknisk deles bestemmelsen i to slik at omtalen av 

settemedlemmer tas ut og behandles i en ny egen bestemmelse i nye § 7-11. Dagens andre 

ledd er derfor tatt ut og det blir dermed en justering av alle leddene i bestemmelsen.  

I det som blir nytt andre ledd, er direkte valgte kommunedelsutvalg etter § 5-8 tatt inn i 

lovteksten som et nytt type organ hvor det ikke skal velges nye medlemmer dersom et 

medlem trer endelig ut. Det betyr at dersom et medlem av denne typen kommunedelsutvalg 

trer endelig ut, så skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerorden 

de er valgt.  
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Som en konsekvens av denne endringen tas også direkte valgte kommunedelsutvalg inn i 

oppramsingen i det som blir et nytt tredje ledd, slik at det uttrykkelig framgår at det ikke skal 

foretas nyvalg hvis et medlem eller varamedlem trer endelig ut.  

Det tas også inn enkelte nye regler om valg til arbeidsutvalg i et nytt sjette ledd. Dersom det 

skal velges settemedlem eller foretas et nyvalg etter tredje ledd til et arbeidsutvalg, er det 

organet som opprettet og valgte medlemmer til arbeidsutvalget, som skal foreta valget. Det 

betyr også at det er den aktuelle gruppen i organet som skal foreslå hvem som skal velges.  

Til endringene i ny § 7-11: 

Ny § 7-11 blir en egen bestemmelse om settemedlemmer. Suspensjonsreglene blir regulert i 

ny § 7-12. 

I første ledd andre punktum presiserer at det også kan velges settemedlem der hvor det gis et 

tidsubestemt midlertidig fritak som antas å vare mer enn tre måneder. Dette vil blant annet 

være aktuelt for folkevalgte som skal tiltre rikspolitiske verv som statssekretær eller politisk 

rådgiver, hvor fritaket gjelder så lenge betingelsen for fritaket er til stede (det rikspolitiske 

vervet). Slike fritak må som hovedregel antas å vare mer enn tre måneder, selv om det ikke er 

eksplisitt vedtatt at det gjelder minst tre måneder. Bestemmelsen kan også være aktuell ved 

tidsubestemt fritak ved langvarig behandling av sykdom. Det er ingen plikt til å velge 

settemedlem, og det er det velgende organet som avgjør om vilkårene for å velge 

settemedlem er til stede.  

I andre ledd tas det inn nærmere beskrivelse av hvordan settemedlemmer skal velges. Loven 

må gi slik beskrivelse, siden det ikke lenger er krav om å følge listen over varamedlemmer. 

Settemedlemmer skal i hovedsak velges på samme måte som nye medlemmer ved nyvalg, 

dvs. at den aktuelle gruppen foreslår en kandidat som organet velger så lenge 

valgbarhetskriteriene er oppfylt.  

I tredje ledd tas det også inn enkelte nye regler om valg av settemedlemmer til arbeidsutvalg. 

Dersom det skal velges settemedlem til et arbeidsutvalg, er det organet som opprettet og 

valgte medlemmer til arbeidsutvalget, som skal foreta valget. Det betyr også at det er den 

aktuelle gruppen i organet som skal foreslå hvem som skal velges.  

Til endringene i ny § 7-12: 

Nye § 7-12 inneholder de suspensjonsreglene som sto i § 7-11. Det er i tillegg gjort enkelte 

justeringer i hvilke straffebestemmelser det henvises til som vil kunne danne grunnlag for 

suspensjon. 

Til endringene i § 8-1: 

Endringene i andre ledd presiserer at det bare er medlemmer av et kommunalt eller 

fylkeskommunalt folkevalgt organ som har møte-, tale- og forslagsrett i organets møter. Med 

medlemmer menes faste medlemmer av det aktuelle folkevalgte organet. Ved forfall til møter 

vil møtende varamedlemmer og settemedlemmer ha samme rettigheter som medlemmene. 

I andre ledd slås det også fast at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til andre enn 

organets medlemmer, med mindre noe annet følger av lov. Dette innebærer blant annet at 

folkevalgte har møte-, tale- og forslagsrett i organet de er fast medlem, men at de ikke kan få 

slike rettigheter i andre folkevalgte organer hvor han eller hun ikke er medlem. Heller ikke 

andre personer eller grupper kan få møte-, tale- eller forslagsrett, med mindre loven 
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uttrykkelig gir hjemmel for det. Disse endringene innebærer ingen øvrige endringer i de 

eksisterende bestemmelsene om møte- og talerett.  

Bestemmelsen er ikke til hinder for at andre enn organets medlemmer kan inviteres til møter 

og få adgang til å uttale seg i enkeltsaker. Dette er noe annet enn en generell møte- og 

talerett. Personer som får tilbud om å uttale seg i et møte, kan ikke delta i organets ordinære 

ordveksling på samme måte som organets medlemmer. Forslagsrett kan ikke gis til andre enn 

de som etter lov eller forskrift har eller kan få det. 

I nytt tredje ledd tredje punktum lovfestes det at hvert enkelt medlem kan kreve skriftlig 

avstemning ved ansettelser. Det betyr at utgangspunktet er at avstemningen gjennomføres 

med stemmetegn, men at det ikke skal mer til enn at ett medlem krever skriftlig avstemning 

for at kommunestyret må gjennomføre avstemningen skriftlig. I praksis har dette bare 

betydning når kommunestyret skal ansette kommunedirektør, eller ombud for de kommunene 

som ønsker dette.  

Til endringene i § 13-3: 

Endringen er en presisering av at bestemmelsens omtale av «1/3 av de møtende 

medlemmene» betyr «minst» 1/3 av de møtende medlemmene. 

Til endringene i § 13-2: 

Endringene i andre ledd klargjør hvilke regler som gjelder for ansettelse og personalansvar 

dersom kommunen eller fylkeskommunen velger å ha ett eller flere ombud. Det er 

kommunestyret eller fylkestinget selv som skal ansette slike ombud. I dette ligger det også at 

det er kommunestyret eller fylkestinget selv som kan beslutte oppsigelse og som dermed får 

arbeidsgiveransvaret. Dette vil være et ansvar på samme måte som de har for 

kommunedirektøren. Dette gjelder ikke for andre lovregulerte ombud der noe annet følger av 

reguleringen for disse. Slik særlig regulering av enkelte konkrete ombud vil gå foran 

kommunelovens mer generelle regler for kommuner og fylkeskommuner. Dette følger også 

av ordinær lovtolkning og rettskildeprinsipper.  

Til endringene i § 14-10 og § 14-18: 

Forslagene gir departementet en ny hjemmel til å fastsette nærmere regler i forskrift om 

minimumsavdraget. Dette omfatter regler om plikten til å dekke avdrag på driftsbudsjettet, 

om plikten til å nedbetale lån og om beregningen av minimumsavdraget. 

Til endringen i § 18-1: 

Endringene i § 18-1 tredje ledd innebærer at det er valgfritt å benytte forkortelsen «IPR» i 

samarbeidets navn eller ordene «interkommunalt politisk råd». Som forkortelse er det bare 

anledning til å bruke forkortelsen «IPR». Navnet på et interkommunalt politisk råd må altså 

enten inneholde forkortelsen IPR eller ha ordene interkommunalt politisk råd skrevet fullt ut. 

Rådets navn skal framgå av samarbeidsavtalen. 

Til endringen i § 19-1: 

Endringene innebærer at det er valgfritt å benytte forkortelsen «KO» i samarbeidets navn 

eller ordene «kommunalt oppgavefellesskap». Som forkortelse er det bare anledning til å 

bruke forkortelsen «KO». Navnet på et kommunalt oppgavefellesskap må altså enten 

inneholde forkortelsen KO eller ha ordene kommunalt oppgavefellesskap skrev fullt ut. 

Navnet skal framgå av samarbeidsavtalen.  
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Til endringen i § 23-6 femte ledd: 

Endringene skal tydeliggjøre at kommuner og fylkeskommuner har en plikt til å varsle 

kontrollutvalget om planlagte møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende 

organer. Kommunen og fylkeskommunen har stor frihet til å bestemme hvordan 

kontrollutvalget underrettes om at det skal være møter. Det er ingen formkrav til hvordan det 

skal varsles etter denne bestemmelsen. Kommunen og fylkeskommunen må sørge for å gi 

beskjed om møter tidsnok til at kontrollutvalget får praktisk mulighet til å kunne delta på 

møtene.  

 

20 Forslag til lov om endringer i kommuneloven og 

Svalbardloven 

I 

I lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) gjøres 

følgende endringer: 

§ 5-2 andre ledd bokstav e) skal lyde: 

e) eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom, og arbeidsutvalg for disse.   

 

§ 5-6 tredje ledd skal lyde: 

Formannskapet og fylkesutvalget kan opprette et arbeidsutvalg som består av 

medlemmer fra formannskapet eller fylkesutvalget. Formannskapet og fylkesutvalget kan 

selv når som helst omorganisere eller nedlegge arbeidsutvalg.  

 

5-7 tredje ledd skal lyde: 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant 

medlemmene av utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalg velger 

arbeidsutvalg. Utvalget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 

arbeidsutvalg.  

 

§ 5-9 sjette ledd skal lyde:  

Komiteen kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer fra komiteen hvis ikke 

kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. Komiteen kan selv når som 

helst omorganisere eller nedlegge et arbeidsutvalg hvis ikke kommunestyret eller 

fylkestinget selv har bestemt noe annet.  

 

Nytt § 5-12 femte ledd skal lyde: 

Et råd eller annet medvirkningsorgan for ungdom kan opprette arbeidsutvalg med 

medlemmer som er valgt blant medlemmene i det aktuelle rådet eller annet 
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medvirkningsorgan for ungdom. Det aktuelle rådet eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge arbeidsutvalget.  

§ 5-12 nåværende femte ledd blir sjette ledd. 

 

§ 6-2 fjerde ledd skal lyde: 

Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. 

En ny varaordfører skal da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, 

skal det velges en ny ordfører. Hvis varaordføreren trer midlertidig ut av vervet, skal det 

velges en ny varaordfører midlertidig. Hvis varaordføreren trer endelig ut av vervet, skal 

det velges en ny varaordfører. 

 

Nytt § 7-5 fjerde ledd skal lyde: 

Det velgende organet avgjør selv om valget skal foretas ved skriftlig avstemning eller 

om det skal foretas ved å vise stemmetegn. 

 

§ 7-6 første ledd skal lyde: 

Ved valgoppgjøret fordeles organets medlemsplasser på de ulike listene etter hvor 

mange stemmer hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Hvis flere lister 

har samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har fått flest stemmer. Har listene 

fått like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Nytt § 7-8 andre ledd skal lyde: 

Flertallsvalg skal foretas ved å vise stemmetegn. 

 

§ 7-10 skal lyde:  

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles 

varamedlemmer fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som 

mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis medlemmer av kommunestyret, fylkestinget eller direkte valgte 

kommunedelsutvalg trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer 

fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal 

varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 

fylkesting, kommunestyrekomité, fylkestingskomité eller direkte valgt kommunedelsutvalg 

trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal 

velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre 

til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, 

skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny 

leder. 
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Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 

fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller 

flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den 

gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at 

denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 

av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er 

mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller 

fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer.  

Ved nyvalg etter tredje ledd og suppleringsvalg etter femte ledd kan gruppen selv 

foreslå hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, 

formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten 

hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter tredje ledd rykker det nye 

medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter 

femte ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over 

varamedlemmer.  

Ved nyvalg etter tredje ledd til arbeidsutvalg skal gruppen i det folkevalgte organet 

som opprettet arbeidsutvalget, foreslå hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter 

det folkevalgte organet som opprettet arbeidsutvalget, som velger den foreslåtte 

kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.   

 

Nåværende § 7-11 blir ny § 7-12. 

Ny § 7-11 skal lyde: 

§ 7-11 Settemedlemmer 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret, fylkestinget eller direkte 

valgte kommunedelsutvalg er innvilget fritak i minst tre måneder, kan kommunestyret 

eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Det samme 

gjelder hvis det er gitt tidsubestemt fritak som antas å vare mer enn tre måneder.  

Ved valg av settemedlem etter første ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal 

velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger den 

foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. 

Ved valg av settemedlem til arbeidsutvalg, skal gruppen i det folkevalgte organet som 

opprettet arbeidsutvalget foreslå hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter det 

folkevalgte organet som opprettet arbeidsutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten 

hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.  

 

Ny § 7-12 første ledd skal lyde:  

Hvis det blir tatt ut siktelse eller tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold som 

er nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 175, 209 til 210, 351 til 352, 

kapittel 27 eller 30, og forholdet er knyttet til utøvelse av tjeneste eller et verv for 

kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å 
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suspendere den folkevalgte fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. Hvis det dreier 

seg om forhold som er nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, gjelder ikke vilkåret om at 

forholdet skal være knyttet til utøvelse av verv eller tjeneste for kommunen eller 

fylkeskommunen 

 

Nytt § 8-1 andre ledd skal lyde: 

Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ har møte-, tale- 

og forslagsrett i organets møter. Det kan ikke gis møte-, tale- og forslagsrett til andre enn 

organets medlemmer, hvis ikke noe annet følger av lov.  

§ 8-1 nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd. 

§ 8-1 tredje ledd skal lyde: 

Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ 

når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er 

det adgang til å stemme blankt. Ved vedtak om ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve 

skriftlig avstemning. 

 

§ 11-3 femte ledd skal lyde: 

Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis 

ikke møtelederen eller minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På 

tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut 

sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller minst 1/3 av de møtende 

medlemmene motsetter seg det. 

 

§ 13-2 skal lyde: 

§ 13-2 Åremål og ombud 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at ledende administrative 

stillinger skal være åremålsstillinger. Det samme gjelder for ombud. Åremålsperioden 

skal være på minst seks år. 

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar at kommunen eller fylkeskommunen 

skal ha ombud, skal kommunestyret eller fylkestinget selv ansette ombudet.  

 

§ 14-10 andre ledd skal lyde: 

Driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med et beløp som minst tilsvarer avdrag 

beregnet etter § 14-18. Departementet kan gi forskrift om dekning av avdrag på 

driftsbudsjettet.  

 

Nytt § 14-18 fjerde ledd: 

Departementet kan gi forskrift om nedbetaling av lån og om beregning av 

minimumsavdraget. 
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§ 18-1 tredje ledd skal lyde:

Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd eller forkortelsen 

IPR. 

§ 19-1 tredje ledd skal lyde:

Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap eller 

forkortelsen KO. 

§ 23-6 femte ledd skal lyde:

Kommuner og fylkeskommuner skal varsle kontrollutvalget om møter i 

generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer . Kontrollutvalget har rett til å 

være til stede i disse møtene. 

II 

I lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven) gjøres følgende endringer: 

§ 35 a andre ledd bokstav d) skal lyde:

d) ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom og arbeidsutvalg for dette.

§ 35 b femte ledd andre punktum skal lyde:

Kommuneloven § 5-12 tredje til sjette ledd gjelder tilsvarende.
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Forvaltningsrevisjon av systemet for varsling i Bergen kommune | Sammendrag 

1 

Sammendrag 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av systemet for varsling i Bergen kommune. Prosjektet ble bestilt av 
kontrollutvalget i Bergen kommune i sak 27/21 den 7. april 2021. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å 
undersøke ulike forhold knyttet til kommunens system for varsling og omfatter problemstillinger knyttet til både 
implementering av varslingssystemet, de ansattes kjennskap til varslingssystemet og kommunens oppfølging av varsel.  

Undersøkelsen bygger på intervju med lokale varslingsordninger, hovedverneombud, tillitsvalgt og samtaler med varslere. 
Vi har også gjennomført spørreundersøkelse til ledere og ansatte i kommunen, samt gjennomgått system og rutiner og 
et utvalg varslingssaker for å undersøke om krav til prosess er ivaretatt av kommunen.  

Kommunens varslingssystem 

Det er Deloittes vurdering at kommunen har etablert og iverksatt et helhetlig og godt system for varsling. Vi vil fremheve 
følgende: 

• Kommunen har etablert et hensiktsmessig system med tverrfaglige lokale kompetansemiljø i hver
byrådsavdeling. Deloitte mener det er hensiktsmessig å ha lokale kompetansemiljø som kan kontaktes både av
saksbehandlere og av ansatte for råd og veiledning i tilknytning til varsling og at dette vil bidra til å sikre både
kunnskapsbasert råd og veiledning. Organiseringen med lokale varslingsordninger er etter Deloittes vurdering
også hensiktsmessig med hensyn til å vurdere om innkomne varsel i BkVarsling er varsel etter arbeidsmiljøloven.
Slike vurderinger kan være krevende og vil i noen tilfeller kreve særskilt kompetanse. Vi ser samtidig at enkelte
varslingsordninger har hatt få saker og at dette kan gjøre at de som kompetansemiljø får svært begrenset
erfaring i å vurdere saker. Deloitte mener samtidig at egne miljø i byrådsavdelingen kan bidra til nyttig nærhet
til dem som søker råd og veiledning og at dette kan bidra til god forståelse av saker og problemstillinger særskilt
for den enkelte byrådsavdeling.

• Det er positivt at det er tilrettelagt for at det i byrådsavdelingene kan stilles kompetansekrav til medlemmene i
de lokale varslingsordningene. Undersøkelsen viser også at varsling inngår som del av fast opplæring for ansatte,
verneombud og ledere. Deloitte registrerer i denne sammenhengen at en ved byrådsleders avdeling er i ferd
med å utvikle relevante kompetansekrav knyttet til varsling til flere ulike roller knyttet til varsling i kommunen.

• Kommunen har utarbeidet en rekke rutiner og veiledere knyttet til varsling som dekker lovkrav og de aller fleste
anbefalinger fra Arbeidstilsynet om slike. Deloitte mener rutinene og veilederne er relativt lett tilgjengelige i
BkVarsling og mener det er positivt at de gjennomgående viser innbyrdes til hverandre ved at det er lagt inn
lenker til andre relevante dokument.

• Deloitte vil også fremheve at det er positivt at kommunen har prøvd å avklare forhold som mange opplever kan
være vanskelige når det gjelder varslingssaker. Dette gjelder:

o Forskjellen mellom varsel og avvik som er redegjort for på førstesiden i BkVarsling
o Grensedragningen mellom varslingssaker og arbeidsmiljøsaker/personalsaker som omtales i eget

dokument og som finnes tilgjengelig i BkVarsling under dokumenter for saksbehandlere

Deloitte mener at det ikke er rimelig at alle ansatte skal ha inngående kjennskap til hva det vil si å varsle og 
hvordan en går frem. Deloitte mener at kommunens system legger til rette for at ansatte søke hjelp hos 
eksperter i egen byrådsavdeling, eller eventuelt sentral varslingsordning dersom de trenger råd og veiledning. 
Videre har kommunen tilrettelagt med informasjon på kommunens intranett og i BK-Varsling og ved 
varslingsplakater i kommunens enheter.  

• Deloitte mener ellers at kommunen har gjort det mulig å varsle anonymt. Dette er gjort ved at kommunen har
informert om hvordan dette kan gjøres på kommunens intranettsider ved at det er opplyst at varsel kan sendes
i brev uten avsender, ved epost fra en kryptert avsender eller ringes inn fra hemmelig telefonnummer. Det er
likevel vår vurdering at det kunne ha kommet tydeligere frem hvem anonyme varsel skal sendes til. Kommunen
har ikke lagt til rette for at den enkelte ansatte selv kan varsle anonymt i kommunens digitale varslingssystem
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BkVarsling. Det er imidlertid mulig for ansatte å varsle anonymt via for eksempel verneombud, tillitsvalgt eller 
en annen ansatt som registrerer varselet i Bk-varsling.  På bakgrunn av at ansatte ikke selv kan varsle anonymt i 
den digitale løsningen uten bistand fra tillitsvalgt, verneombud eller en annen ansatt, mener Deloitte at bystyrets 
vedtak i sak 145/18 kun delvis er oppfylt.  

Etter Deloittes vurdering viser også undersøkelsen at det er utfordringer og forbedringsområder som kommunen bør 
følge opp når det gjelder eget varslingssystem. Dette gjelder både informasjon og opplæring og utbedring av rutiner. Mer 
spesifikt vil Deloitte fremheve følgende:  

• Det er en utfordring at mange av kommunens ansatte1 ikke har tilgang til intranett, og dermed ikke har
kommunens informasjon om varsling og varslingssystem like tilgjengelig som andre arbeidstakere som har
tilgang til dette. Deloitte vil i denne sammenhengen også peke på at tilgjengeligheten også er noe redusert for
arbeidstakere som ikke har tilgang til egen PC i sitt daglige arbeid. Kommunen har imidlertid lagt til rette for å
dele informasjon om varsling til alle medarbeidere ved å utarbeide en varslingsplakat og legge opp til at
arbeidsplassene skal ha tilgjengelig utskrifter av informasjonen som er finnes i BkVarsling.

• Det er noen områder Deloitte mener at kommunen ikke har fullt ut tilfredsstillende rutiner i samsvar med
arbeidstilsynets retningslinjer. Det er Deloittes vurdering at kommunens rutiner ikke er tilstrekkelige i henhold
til disse retningslinjene når det gjelder

o fremgangsmåte dersom varsler blir utsatt for gjengjeldelse.
o rollen til AMU i varslingssaker
o hva som skjer dersom en blir varslet på og hvilke rettigheter en da har

• Deloitte mener kommunens informasjon om varsling ikke kun bør vise til relevant regelverk, og relevante
kommunale rutiner, men også arbeidstilsynets nettsider som har omfattende omtaler og veiledende tekster og
videoer om varsling av kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven. Dette er fordi Arbeidstilsynets oppdrag fra
Stortinget blant annet er å legge premisser for arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i virksomheter i
Norge.

• Deloitte mener de lokale varslingsordningenes rolle med hensyn til å følge opp saksbehandling av varsel med
fordel kan omtales tydeligere. I rutinen som omtaler de lokale varslingsordningene står det at varslingsordningen
skal avslutte saken teknisk og vurdere behov for å kvalitetssikre arbeidet som er gjort i linjen. Det står videre at
lokal varslingsordning skal etterse fremdrift i saken. Deloitte mener det bør tydeliggjøres/konkretiseres hva som
her forventes av de lokale varslingsordningene med hensyn til kvalitetssikring og oppfølging av fremdrift og vil
samtidig peke på at det å gjennomføre kontroller kan bidra til læring og forbedring i konkret oppfølging av saker.

• Ettersom det er ledere i linjen i den enkelte byrådsavdeling som avgjør hvilken opplæring som skal gis og hvilke
kompetansekrav som skal gjøres tilgjengelig i kompetanseportalen, vil Deloitte peke på at dette kan medføre
risiko for ulik praksis. Fra byrådsleders avdeling har presentasjoner til opplæring blitt utarbeidet og arbeid med
opplegg for kompetansekrav pågår. Revisjonen mener det kan være hensiktsmessig med tydelige føringer eller
anbefalinger med hensyn til hva byrådsavdelingene bør legge til rette av kompetansekrav knyttet til varsling.

Ledernes kjennskap til håndtering av varsel 

Det er Deloittes vurdering at lederne i hovedsak opplever at de har kjennskap til at de kan få ansvar for å saksbehandle 
varsel og at de fleste har kjennskap til system og rutiner og hvor da kan søke råd og veiledning. Dette er basert på svarene 
fra spørreundersøkelsen til ledere i Bergen kommune som viser følgende: 

• De fleste lederne som har svart på undersøkelsen2 kjenner til at de kan få ansvar for å saksbehandle et varsel
om kritikkverdige forhold

• Flertallet av ledere som har svart på spørreundersøkelsen kjenner til at de som leder kan søke råd og veiledning
fra en lokal varslingsordning i sin byrådsavdeling3

1 Gjelder 1797 ansatte per juni 2022. 
2 95 % 
3 60% 



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Innledning  

3 
 

• De fleste ledere som har svart på undersøkelsen er enige i at de har kjennskap til hvordan varsel skal håndteres,4 
hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres5 og hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer.6 De 
fleste lederne mener også at tilgjengelig veiledning i BkVarsling er tilstrekkelig tilpasset deres behov som leder.7 

Deloitte mener at en bør forvente tilstrekkelig kjennskap til varsling hos ledere til at de kan være oppmerksomme på og 
kjenne igjen mulige varsel om kritikkverdige forhold dersom de mottar dette og i slike situasjoner vet hva de skal gjøre 
med dem. Deloittes vurdering er at undersøkelsen viser at kommunen bør sette i verk tiltak for å sikre at alle ledere har 
tilstrekkelig kunnskap om varsling og hvor de kan få lederstøtte. Dette er viktig ettersom kompetanse og atferd er 
avgjørede for å skape et godt ytringsklima og for at varsel blir håndtert på en god og forsvarlig måte. En av fire ledere 
uenige8 i at de har tilstrekkelig kjennskap til hvordan varsel skal håndteres. Det er noe mindre andel blant de som har 
erfaring med å motta varsel som er uenige, men forskjellen er liten.  

Som nevnt tidligere kan det noen ganger være vanskelig å fastslå om en melding er et varsel om et kritikkverdig forhold. 
Bergen kommunes varslingssystem legger opp til at de lokale varslingsordningene er kompetansemiljø i 
byrådsavdelingene og både leder og ansatte kan rådføre seg med disse og eventuelt sentral varslingsgruppe. Da er det 
viktig at lederne kjenner til at de lokale varslingsordningene finnes og at de kan søke råd og veiledning der i varslingssaker. 
Hele 40 % av lederne som har svart på spørreundersøkelsen opplyser at de ikke kjenner til at de kan søke råd og veiledning 
hos de lokale varslingsordningene. Deloitte mener at dette ikke er tilfredsstillende og at kommunen må sikre bedre 
kjennskap til de lokale varslingsordningene.  

Deloitte mener også at det er en for stor andel av lederne som har svart på undersøkelsen som er uenige i at de vet hvor 
de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres og hvor de kan finne veiledning rutiner og prosedyrer (16 %) og det er også 
en for stor andel av lederne som er uenig i at veiledningen som er tilgjengelig i BKVarsling er tilpasset deres behov (13 
%). Det er verdt å merke seg at andelen ledere som er uenige dessuten er noe høyere hos ledere som har erfaring med å 
håndtere varsel. Svarene i undersøkelsen viser at mange ledere ønsker informasjon om forhold som fremgår av 
kommunens intranettsider og BkVarsling som informasjon om rolle plikter og ansvar og hvordan ledere skal håndtere 
varslingssaker. En del ledere etterlyser imidlertid gjennomgang av eksempler på varslingssaker og kurs og annen 
opplæring i varslingssystemet. Deloitte mener dette understreker viktigheten av at kommunen legger vekt på å sikre 
tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling overfor kommunens ledere. 

Ledere og ansattes bruk, kjennskap til og opplevelse av varslingssystemet 

Undersøkelsen viser at flertallet av ledere og ansatte kjenner til muligheten om å varsle, har stor tillit til kommunens 
håndtering av varsel og opplever at kommunen har en kultur der det er akseptabelt å melde fra om kritikkverdige forhold. 
Mer spesifikt viser svarene i spørreundersøkelsen fra ansatte og ledere i Bergen kommune følgende: 

• De fleste kjenner til at de kan varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen9, at de kan varsle om 
kritikkverdige forhold i BKVarsling 10og melde avvik i BkKvalitet11  

• Flertallet av både ansatte12 og ledere13 er enige i at det finnes god informasjon tilgjengelig på kommunens 
intranett, men en del ansatte kjenner ikke til dette  

• Flertallet av både ansatte14 og ledere15 har stor tillit til at varsel håndteres på en måte som er rettferdig for de 
involverte 

• Flertallet av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen kommune 
har en kultur som i stor16 eller i noen grad17 innebærer at det er akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold 

 
4 14% svarer svært enig, 59 % svarer nokså enig 
5 38 % svarer svært enig, 45 % svarer nokså enig 
6 36 % svarer svært enig, 47 % svarer nokså enig 
7 19 % svarer svært enig, 43 % svarer nokså enig 
8 19 % er nokså uenige, mens 6 % er svært uenige 
9 Ansatte 93 %, ledere 99% 
10 Ansatte 72 %, ledere 90% 
11 Ansatte 85 %, ledere 99 %   
12 62 % 
13 77 % 
14 51 % 
15 77 % 
16 44 % 
17 25 % 
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Deloitte mener likevel at kommunen ikke har en tilstrekkelig ytringskultur. Grunnen til dette er at andelen svar i 
spørreundersøkelsene fra ledere og ansatte som viser at mange ikke har nødvendig trygghet og tillit knyttet til 
kommunens praksis knyttet til varsling 

• Nær en fjerdedel av de ansatte18 som har svart på undersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen 
kommune ikke har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å varsle.  

• En av fem ansatte som har svart på undersøkelsen opplever heller ikke at det er lagt godt til rette for at det skal 
være trygt å varsle.  

• Nær halvparten av de ansatte og nær en fjerdedel av lederne som svarte på spørreundersøkelsen har ikke stor 
tillit til kommunens håndtering av varsel.19 

• Over halvparten av både ansatte og ledere som i spørreundersøkelsen opplyser at de har vært vitne til, avdekket 
eller opplevd kritikkverdige forhold, valgte å ikke varsle om de kritikkverdige forholdene.  

• En betydelig andel av de ansatte20 som har svart på undersøkelsen føler seg ikke trygge for at gjengjeldelse ikke 
vil finne sted i byrådsavdelingen de er tilknyttet.  

Spørreundersøkelsen viser at hovedårsakene til at det ikke varsles om kritikkverdige forhold er frykt for represalier eller 
gjengjeldelse.21 Deloitte mener at svarene i spørreundersøkelsene viser at kommunen bør arbeide for å etablere større 
grad av tillit og opplevelse av at det er trygt å varsle blant ansatte og ledere. Stor tillit til at varsel håndteres på en god 
måte er avgjørende for at ansatte og ledere velger å melde fra dersom de er vitne til eller opplever noe kritikkverdig. Det 
å sikre tillit til kommunens varslingssystem og tillit til at ledere har rutiner og kunnskap slik at gjengjeldelse ikke finner 
sted, er avgjørende for å sikre tillit fra dem som vurderer å melde fra om kritikkverdige forhold. 

Deloitte mener at det ikke er nødvendig at alle ansatte og ledere har inngående kjennskap til varslingssystemet og 
varslingsrutinene i kommunen, men mener det er viktig at de ansatte kjenner til at de kan varsle og melde fra om avvik, 
at varsling kan gjøres i BkVarsling og avvik kan meldes i BkKvalitet. Som nevnt over svarer de fleste ansatte og ledere som 
har svart på spørreundersøkelsene at de kjenner til dette. Deloitte mener likevel at andelen ansatte som kjenner til 
BkVarsling og BkKvalitet bør være høyere enn 72 prosent (BkVarsling) og 85 prosent (BkKvalitet). BkKvalitet og BkVarsling 
er sentrale kanaler for å melde fra om henholdsvis kritikkverdige forhold og avvik og det er viktig at så mange som mulig 
kjenner til systemene slik at kommunen ikke går glipp av verdifulle tilbakemeldinger for å utbedre kritikkverdige forhold 
eller avvik. Kommunens ledere har et særlig ansvar for å gjøre systemene bedre kjent i kommunen. Deloitte vil i denne 
sammenhengen peke på at over halvparten av lederne og de ansatte som svarte på spørreundersøkelsene ønsket å få 
mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen kommune. Svarene i undersøkelsens åpne kommentarfelt viser at 
en del av det som etterspørres er informasjon som allerede er tilgjengelig på kommunens nettsider.  Mer og jevnlig 
informasjon om varslingssystem og -rutiner kan bidra til å gi lederne mer kunnskap om eget ansvar og hvor de kan søke 
råd og veiledning dersom de skulle motta et varsel. Mer og jevnlig informasjon om det å varsle og hvordan varsel blir 
håndtert i kommunen vil dessuten kunne bidra til å skape trygghet hos ansatte og tillit til kommunens system. 

Kommunens oppfølging av varsel 

Basert på informasjonen i undersøkelsen mener Deloitte at kommunen i stor grad dokumenterer oppfølging og 
konklusjon i varslingssaker.   

Undersøkelsen viser samtidig at kommunen bør sikre følgende områder i sitt arbeid med å følge opp varslingssaker på en 
bedre måte: 

• Tidsbruk i varslingssaker 

• Dokumentering av begrunnelser for hvorfor saker ikke behandles som varsel 

• Tilbakemelding og informasjon til varsler 

• Evaluering av iverksatte tiltak 

Det er ikke satt formelle krav til hvor lang tid det skal ta å håndtere en varslingssak ut over at det skal skje innen rimelig 
tid. Sakene Deloitte har sett nærmere på viser også at det er stor variasjon i kompleksitet i varslingssaker og derfor også 
i saksbehandlingstid. Basert på sakene Deloitte har sett nærmere på og tilbakemeldinger i intervju, mener Deloitte at 
enkelte saker kunne og burde vært løst på kortere tid. Et viktig tiltak for å sikre rimelig tidsbruk er trygge saksbehandlere 
som vet hvor de kan søke råd og få hjelp dersom det er behov for dette. Deloitte vil derfor igjen understreke viktigheten 
av å sikre god kompetanse i alle ledd i varslingssystemet. 

 
18 23 % 
19 Samlet andel svar for svaralternativene noe tillit, ganske liten tillit og svært liten tillit er henholdsvis 51 prosent for ansatte og 23 prosent for ledere. 
20 29 % 
21 25 % av dem som valgte å ikke varsle om kritikkverdige forhold opplyst dette 
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I undersøkelsen fremkommer det at varsler ikke alltid får tilbakemelding om at varsel er mottatt, informasjon om videre 
saksgang slik arbeidstilsynet anbefaler eller tilbud om en kontaktperson i samsvar med kommunes rutiner. Dette 
innebærer etter Deloittes vurdering at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer god kommunikasjon med varslere. God 
kommunikasjon fra tidlig i prosessen, som blant annet innebærer oppdatert informasjon om hvor lang tid prosessen 
forventes å ta, er viktig for å sikre tillit til kommunens håndtering av varselet.  Selv om varsler ikke har rett på å få vite 
hvilke konkrete tiltak som blir iverksatt, mener Deloitte det er viktig at varsler så langt det er mulig får vite hvordan 
varselet vil bli fulgt opp og hvordan kommunen har konkludert omkring varselet. 

Svarene fra både ledere og ansatte i undersøkelsen viser at tiltakene som blir satt i verk i varslingssaker ofte ikke oppleves 
som tilstrekkelige eller kun delvis tilstrekkelige til å rette opp de kritikkverdige forholdene. Deloitte mener dette 
understreker viktigheten av at tiltakene i varslingssaker bli evaluert etter de er iverksatt for å sikre at de har hatt effekt. 
Gjennomgangen av utvalgte saker viser at slike evalueringer ikke alltid blir gjennomført. 

Deloitte har ikke sett eksempler på at det er gjennomført risikovurderinger av varslers situasjon i varslingssaker. Som 
nevnt tidligere er det en vesentlig del av de ansatte (29 prosent) som ikke er trygge for at gjengjeldelse ikke vil finne sted 
ved varsling i kommunen. Revisjonen vil særlig fremheve at så mange som 25% av de som opplyser at de har varslet om 
kritikkverdige forhold mener seg helt eller delvis utsatt for gjengjeldelse som følge av dette. Undersøkelsen viser at de 
som mener seg utsatt for gjengjeldelse i varslingssaker i Bergen kommune, særlig har opplevd dette i form av utilbørlig 
opptreden som refs, utfrysning, hersketeknikker eller latterliggjøring, men også opplevelser av begrensede 
karrieremuligheter og da i form av å miste oppgaver, bli tildelt færre vakter eller å få redusert mulighet til å delta på kurs 
og annen videreutvikling. Noen opplyser også at de har opplevd å bli omplassert til en annen avdeling eller til annet 
arbeidssted etter å ha varslet. Kommunen må derfor iverksette tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal 
finne sted. Gjengjeldelse er brudd på arbeidsmiljøloven § 2 A-4. Vi vil i denne sammenhengen også peke på at kommunens 
varslingsrutiner ikke inneholder informasjon om kva kommunen gjør eller skal gjøre for å unngå at gjengjeldelse finner 
sted eller hva varsler kan gjøre om en opplever at en blir utsatt for gjengjeldelse, slik arbeidstilsynet anbefaler. 

Konklusjon og anbefalinger 

Basert på funn og vurderinger i undersøkelsen anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

1) Oppdaterer kommunens varslingsrutiner i samsvar med arbeidstilsynets anbefalinger

2) Vurderer å utarbeide føringer for kompetansekrav som bør stilles til ulike grupper når det gjelder varsling

3) Sørger for at mulighet for anonym varsling er i samsvar med bystyrets vedtak

4) Sikrer at ledere har bedre kjennskap til de lokale varslingsordningene i byrådsavdelingene

5) Sikrer tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling overfor kommunens ledere

6) Identifiserer og iverksetter tiltak som kan bidra til å etablere større grad av tillit og opplevelse av at det er trygt
å varsle blant ansatte og ledere

7) Identifiserer og iverksetter tiltak som bidrar til at flere ansatte blir kjent med BkVarsling og BkKvalitet, for å bidra
til at flere melder fra om kritikkverdige forhold og avvik

8) Sikrer at varslere så langt det lar seg gjøre får tilpassete tilbakemeldinger

9) Iverksetter tiltak for å redusere sannsynligheten for at gjengjeldelse finner sted ved varsel om kritikkverdige
forhold og tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal finne sted

10) Gjennomfører kontroller av saksbehandling i varslingssaker for å sikre at praksis er i samsvar med kommunens
retningslinjer og krav i regelverket

11) Sikre at ansatte jevnlig får informasjon om at Bergen kommune ønsker at ansatte og ledere melder fra om
kritikkverdige forhold, og hvordan dette kan gjøres på en trygg måte for den som melder fra
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av systemet for varsling i Bergen kommune. Prosjektet ble bestilt 
av kontrollutvalget i Bergen kommune i sak 27/21 den 7. april 2021.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke ulike forhold knyttet til kommunens system for varsling 
og prosjektet har problemstillinger som omhandler både implementering av varslingssystemet, de ansattes 
kjennskap til varslingssystemet og kommunens oppfølging av varsel.  

Bergen bystyre behandlet sak om plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024 i møtet 27.01.2021 
sak 11/21. I punkt 3 i vedtaket står det følgende: 

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt undersøkt (henvisning til bystyrets vedtak er tatt med 
i parentes under):  

Kommunens implementering av varslingssystem   

1. I hvilken grad har kommunen iverksatt system for varsling i samsvar med regelverk og kommunale vedtak 
(pkt 5 i bystyrets vedtak) 

a. Er varslingssystemet etablert og i drift i alle byrådsavdelinger? 
b. Har alle byrådsavdelinger iverksatt hensiktsmessige tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i 

organisasjonen? 
 

2. Opplever ledere at de har tilstrekkelig kjennskap til hvordan varsel skal håndteres og hvor de eventuelt 
kan få lederstøtte til å håndtere og følge opp varsel på en god måte? 

Ansattes kjennskap til og opplevelse av varslingssystemet 

3. I hvilken grad har ledere og ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning for å melde fra om 
kritikkverdige forhold?  (Pkt 2 i bystyrets vedtak) 

a. Har ledere og ansatte kjennskap til kommunens system for varsling? (Pkt 2 i bystyrets vedtak) 
b. Har ledere og ansatte tillit til at kommunen følger opp varsel på en god måte? (Pkt 2 i bystyrets 

vedtak) 
c. Opplever ledere og ansatte at kommunen har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å 

varsle om kritikkverdige forhold? (Pkt 3 i bystyrets vedtak) 
d. Opplever ledere og ansatte at kommunen har kultur for å ivareta varslers rettigheter? (Pkt 3 i 

bystyrets vedtak) 

3. Bystyret ber Kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kommunens system for 
varsling. Den tar sikte på å kartlegge:  

1. Oppfølging av varslingsrutinene i praksis (arbeidsgivers aktivitetsplikt)  

2. I hvilken grad har ansatte kjennskap og tillit til varslingsordningen  

3. Om kommunen har en kultur for at det er akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold samt god 
ivaretakelse av varsler? Er forbudet mot gjengjeldelse overholdt? 

4. Ansattes erfaringer med å varsle om kritikkverdige forhold  

5. Implementering av anonymt varslingssystem vedtatt av bystyret  

6. Gå gjennom hvordan konkrete varslingssaker er fulgt opp (inkl. overholdelse av tidsfrister og krav 
til tilbakemelding til varsler).  

7. Om de kritikkverdige forholdene er rettet (tiltak) 
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Kommunens oppfølging av varsel 

4. I hvilken grad følger kommunen opp varsel i samsvar med regelverket, arbeidstilsynets retningslinjer og 
egne rutiner? (Pkt 1 i bystyrets vedtak) 

a. Blir kommunens oppfølging og konklusjon i varslingssaker tilstrekkelig dokumentert i 
kommunens systemer for dette? 

b. Blir varsel fulgt opp innen rimelig tid? (SP) (Pkt 6 i bystyrets vedtak) 
c. I hvilken grad gir kommunen tilbakemelding til varsler om hvordan varselet vil bli fulgt opp og 

hvordan kommunen har konkludert omkring varselet? (Pkt 6 i bystyrets vedtak) 
d. I hvilken grad opplever varslere, hovedverneombud og ledere at kritikkverdige forhold det er 

varslet om har blitt håndtert med hensiktsmessige tiltak (Pkt 7 i bystyrets vedtak) 
e. Opplever varslere at de er utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av at de har varslet 

på kritikkverdige forhold? (Pkt 3 i bystyrets vedtak) 
i. Har varslere opplevd uønsket endring i arbeidsoppgaver eller stilling i etterkant av 

varsling? 
ii. Hvilke eventuelle andre gjengjeldelser rapportere varsleren om? 

1.3 Avgrensning  

Forvaltningsrevisjonen vil ikke konkludere omkring enkeltvarsel og hvorvidt disse var eller er berettiget, men rette 
oppmerksomheten på kommunens etterlevelse av rutiner og regelverk i oppfølgingen av og håndteringen av 
varsel.  

Når det gjelder bystyrets spørsmål om a) forbudet mot gjengjeldelse er overholdt (pkt 3) og b) om de kritikkverdige 
forholdene er rettet (pkt 7 i bystyrets vedtak og problemstilling 4 d over), vil Deloitte vurderinger bli basert på 
ansattes og lederes rapporteringer omkring f.eks. endring i arbeidsoppgaver, skifte av stilling og iverksatte tiltak, 
og ikke på omfattende og inngående gjennomgang og vurdering av de enkelte varslingssakene. 

Undersøkelsen omfatter ikke varslingsordning for administrativt ansatte ved bystyrets kontor. 

1.4 Begrepsbruk 

I undersøkelsen skiller vi mellom ansatte og ledere. Med ansatte mener vi personer som ikke har lederansvar, selv 
om også ledere har et ansattforhold i Bergen kommune.  

1.5 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikret i 
samsvar med kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet april 2021 til mai 2022. 

1.5.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterium. Videre har 
informasjon om Bergen kommune varslingssystem og rutiner, relevant rapportering og statistikk knyttet til varsling 
mm. blitt samlet inn og analysert. Deloitte har videre gjennomgått referat fra møter i sentral varslingsgruppe fra 
siste år. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene. 

1.5.2 Spørreundersøkelser 

I denne forvaltningsrevisjonen ble det gjennomført to elektroniske spørreundersøkelser høsten 2021 (avsluttet i 
november), en undersøkelse til alle ledere og en undersøkelse til et utvalg ansatte 

Spørreundersøkelse til ansatte – utvalg respondenter og refleksjoner omkring undersøkelsens representativitet 

Deloitte har sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til et utvalg på 392022 av kommunens om lag 20 000 
ansatte for å avdekke om kommunens system for varsling er kjent for kommunens ansatte og for å undersøke om 
de ansatte har tillit til kommunens varslingssystem og opplever at kommunen har en kultur som innebærer at det 
er akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold. 

Utvalget som fikk spørreundersøkelsen var tilfeldig og vektet, slik at et tilfeldig utvalg ansatte fra alle 
byrådsavdelinger ble invitert til å svare på spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen ble distribuert per e-post.  

 
22 Utvalget var opprinnelig på 4000 ansatte, men ferieavvikling, permisjoner og annet fravær medførte en liten reduksjon i utvalget. 
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Deloitte mottok 1334 svar på spørreundersøkelsen til ansatte. Dette utgjør en svarprosent på 34 prosent.23 Vi 
anser dette som en tilfredsstillende svarprosent og i samsvar med det som kan forventes i denne type 
undersøkelser som går bredt ut til mange respondenter.  Vår erfaring, som vi også deler med forskningsmiljø, er 
at terskelen for at personer tar seg tid til å svare på spørreundersøkelser, stadig blir høyere. Samtidig medfører 
det at vi har sendt spørreundersøkelsen til et relativt stort og tilfeldig utvalg respondenter innen syv områder 
(byrådsavdelinger), at ulempene med redusert svarandel blir mindre.  

Tema for spørreundersøkelsen er varsling, et område Deloitte mener vi kan forvente at de ansatte kjenner til, men 
ikke nødvendigvis har inngående kjennskap til eller synspunkt om med mindre de har vært involvert i en situasjon 
der de har vurdert å eller ønsket å si ifra om noe uønsket. De som har opplevd noe uønsket kan ha en særlig 
interesse av å svare på spørreundersøkelsen og dermed være overrepresentert blant respondentene og at 
datagrunnlaget kan være skjevt ved at andel kritiske svar er overrepresentert. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å 
kunne undersøke eller konkludere om dette faktisk er tilfellet.  I en del sammenhenger har vi i analysen fremhevet 
svar fra personer som har vært vitne til eller kjent til kritikkverdige forhold for å se om deres svar skiller seg ut. 

Ettersom spørreundersøkelsen kun gikk ut til ansatte som har kommunal e-postadresse, innebar dette at ansatte 
uten brukerID i Bergen kommune ikke ville bli trukket ut som del av de ansatte som fikk anledning til å svare på 
spørreundersøkelsen. Deloitte har fått opplyst at 1797 personer ikke har brukerID og at av disse utgjør i overkant 
av 1000 personer fast ansatte, mens de øvrige er ansatt i engasjementer eller prosjekter eller er vikarer, og 
ekstrahjelper. Av de ansatte som har svart på undersøkelsen opplyser 791 av ansatte at de jobber direkte 
tjenesteytende, 469 oppgir å jobbe kontorbasert, mens kun 72 ansatte opplyser at de arbeider driftsrettet.  

Dette innebærer at erfaringer til ansatte som arbeider driftsrettet i kommunen er underrepresentert i 
undersøkelsen. Vi har imidlertid ikke holdepunkter for å kunne si noe om dette eventuelt påvirker svarfordelingen 
på de enkelte spørsmålene i undersøkelsen. 

Spørreundersøkelse til ledere 

Deloitte har også sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle ledere i kommunen for å kartlegge deres 
kjennskap til håndtering av varsel og om de har gjennomført tiltak for å gjøre kommunens varslingssystem kjent 
for de ansatte. Også ledere ble spurt om de hadde erfaring med å varsle. 

Spørreundersøkelsen til ledere ble sendt ut til 1277 ledere i Bergen kommune. Deloitte mottok 764 svar, som 
tilsvarer en svarprosent på 59 prosent. 762 av respondentene har oppgitt byrådsavdelingen de arbeider i:  

• Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig: 186 

• Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: 279 

• Byrådsleders avdeling: 27 

• Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet: 125 

• Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom: 63 

• Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling: 35 

• Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling: 47  

500 ledere oppgir at de jobber direkte tjenesteytende, 217 oppgir å jobbe kontorbasert og 44 oppgir å jobbe 
driftsrettet. 

1.5.3 Intervju og samtaler 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har Deloitte intervjuet utvalgte personer fra Bergen kommune. 
Vi har gjennomført gruppeintervju med de lokale varslingsordningene i hver byrådsavdeling. Hensikten med disse 
gruppeintervjuene har vært å få kunnskap om erfaringer med kommunens varslingssystem. 

Vi har videre intervjuet hovedverneombud ved hver byrådsavdeling for å innhente informasjon om deres 
erfaringer fra kommunens håndtering av varslingssaker og for å få innspill til saker som det kan være aktuelt å 
undersøke nærmere. 

 
23 Under er en oversikt over antall svar per byrådsavdeling 1324 av respondentene har oppgitt byrådsavdelingen de arbeider i: 
• Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig: 275 svar 
• Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: 437 svar 
• Byrådsleders avdeling: 33 svar 
• Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet: 311 svar 
• Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom: 122 svar 
• Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling: 80 svar 
• Byårdsavdeling for kultur, mangfold og likestilling: 66 svar 
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I spørreundersøkelsen var det 20 ansatte og 2 ledere som oppga sin kontaktinformasjon slik at vi kunne kontakte 
dem for å få nærmere informasjon om deres erfaringer og vurdere deres saker for nærmere gjennomgang. Vi 
lyktes med å oppnå kontakt med 18 av disse og gjennomførte samtaler for å få kjennskap til prosessen de hadde 
opplevd i sine saker. I tilknytning til en av sakene har vi også intervjuet en hovedtillitsvalgt. 

Kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling, som har konsernansvar for varslingssystemet er også intervjuet. 

Totalt er det gjennomført 34 intervju eller oppfølgingssamtaler. 

I tillegg er det underveis i prosjektet gjennomført samtaler for å avklare og innhente informasjon fra kommunens 
kontaktperson for prosjektet ved byrådsleders avdeling som også er kommunens fagansvarlige for 
varslingssystemet. 

1.5.4 Gjennomgang av saker 

Deloitte har gjennomgått fem saker og undersøkt om kommunen har opptrådt i samsvar med rutiner, 
retningslinjer og regelverk. I denne gjennomgangen har kommunen blitt bedt om å rapportere og dokumentere 
hvordan varsel som har kommet inn i de aktuelle sakene eller ved de aktuelle enhetene har blitt håndtert.  

To av sakene var fra 2019 før nåværende varslingssystem var på plass, mens tre saker er av nyere dato (2020 og 
2021). 

1.5.5 Verifiseringsprosesser 

Det er kun informasjon fra verifiserte intervjureferat som har blitt benyttet i rapporten. Rapportutkast har blitt 
sendt til kommunen for verifisering, og påpekte faktafeil er korrigert. Rapporten er sendt til kommunen for 
uttalelse. Kommunens høringsuttale vil bli lagt ved den endelige rapporten (vedlegg 1).  

1.6 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I 
dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra arbeidsmiljøloven. Kriteriene er nærmere presentert 
innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten. 
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2 Kommunens varslingssystem 

2.1 Problemstillinger 

I dette kapittelet vil vi svare på hovedproblemstilling 1) med underproblemstillinger: 

• I hvilken grad har kommunen iverksatt system for varsling i samsvar med regelverk og kommunale vedtak 
o Er varslingssystemet etablert og i drift i alle byrådsavdelinger? 
o Har alle byrådsavdelinger iverksatt hensiktsmessige tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i 

organisasjonen? 

2.2 Revisjonskriterier 

2.2.1 Arbeidstakers rett til å varsle 

Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold jf. arbeidsmiljøloven § 2A-1, første ledd.  Kritikkverdige 
forhold blir definert slik i § 2 A-1 andre ledd:  

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

virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære 

a) fare for liv eller helse 

b) fare for klima eller miljø 

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 

d) myndighetsmisbruk 

e) uforsvarlig arbeidsmiljø 

f) brudd på personopplysningssikkerheten. 

 

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre 
forholdet omfattes av forholdene som fremgår av sitatet over, altså §2 A-1, andre ledd. 1 Følgende figur fra 
arbeidstilsynets nettsider gir en skjematisk oversikt over hvilke forhold som regnes som varsel og hva som regnes 
som andre ytringer: 
 
Figur 1 Arbeidstilsynets illustrasjon av hvilke ytringer som regnes for å være varsel og andre typer ytringer 

 

Arbeidstakere kan varsle internt i virksomheten til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver eller via 
verneombud, tillitsvalgt eller advokat, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2). Begrepet «arbeidstakere» er definert i 
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arbeidsmiljøloven § 1-6, første ledd. Her står det at også elever, pasienter i helseinstitusjoner, personer i 
opplæringsøyemed og personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak, defineres som arbeidstakere når de utfører 
arbeid i virksomheten. 

Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider at det betyr ingenting hva en kaller det det meldes i fra om eller hvordan 
det som det meldes i fra om kategoriseres (som avvik, klage, bekymringsmelding, si ifra osv.), fordi det er innholdet 
i det de sier ifra om, og hvem som sier ifra, som avgjør om det er et varsel. 24  

2.2.2 Arbeidsgivers plikt til å følge opp varsel og den som varsler 

Arbeidsgiver har aktivitetsplikt og omsorgsplikt ved varsling. Dette innebærer at arbeidsgiver skal sørge for at 
varsel blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid og at den som varsler har et forsvarlig arbeidsmiljø. 
(arbeidsmiljølova § 2 A-3) På nettsidene til arbeidstilsynet er det nærmere presisert at arbeidsgivers aktivitetsplikt 
innebærer at arbeidsgiver må undersøke, avdekke, behandle og få slutt på det kritikkverdige forholdet. Gjennom 
hele varslingsprosessen har arbeidsgiver samtidig omsorgsplikt og dette innebærer at arbeidsgiver må ivareta de 
som varsler og andre involverte. Prinsippene konfidensialitet, habil saksbehandling og rett til kontradiksjon skal 
ligge til grunn behandlingen av varslingssaker 

2.2.3 Rutiner for intern varsling 

Ifølge arbeidsmiljøloven § 2 A-6 plikter virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, å ha rutiner 
for intern varsling. Disse rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Videre står det følgende i § 2 A-6: 

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

(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde

a) En oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold

b) Fremgangsmåte for varsling

c) Fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling. 

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

Bergen bystyre fattet i 2018 vedtak om at byrådet i løpet av 2018 skulle anskaffe en digital løsning for varsling som 
ivaretok muligheten for anonymisert/ kryptert varsling behandlet (20.06.2018 sak 145/18)  

Arbeidstilsynet gir anbefalinger om hva rutiner for varsling bør inneholde 

2.2.4 Rutiner for ekstern varsling 

I arbeidstilsynets mal for varslingsrutiner foreslår de at rutinene også skal inneholde informasjon om ekstern varsling, 
det vil si omtale av retten til å varsle tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet.  

2.2.5 Roller i varslingssaker 

Arbeidstilsynet omtaler hvilken rolle arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud skal og kan ha i varslingssaker. 

2.2.6 Viktigheten av å diskutere hva varsling er på arbeidsplassen 

I sin veileder om varsling og ytringsfrihet peker KS på at mange ansatte ikke kjenner varslingsreglene. De skriver i 
kapittel 2 om retten til å varsle: 

 Det er ofte stor usikkerhet om hva som er varsling, avviksrapportering eller bekymringsmeldinger. Det 
er viktig å diskutere på arbeidsplassen hva varsling er for å skape trygghet i varslingssitasjoner. Manglende 
kjennskap til varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan veies opp av slike diskusjoner 

2.3 Datagrunnlag 

2.3.1 Nytt varslingssystem i kommunen fra januar 2020 

Bergen kommune etablerte nytt system for intern varsling i 2020 med ny rolle til sentral varslingsgruppe som 
sentralt kompetanseorgan og etablering av lokale kompetansegrupper knyttet til varsling i hver byrådsavdeling, 
kalt lokale varslingsordninger. I forbindelse med etableringen av det nye systemet ble det dessuten innført et 
digitalt system, BkVarsling, der ansatte i Bergen kommune kan varsle om kritikkverdige forhold. I BkVarsling vil 

24 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/
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ledere og ansatte også finne rutiner og veiledning knyttet til varsling.25 BkVarsling er tilgjengelig via en lenke på 
kommunen sitt intranett Allmenningen. Ansatte oppfordres til å varsle gjennom den digitale løsningen, men kan 
også velge å varsle via nærmeste eller overordnet leder, tillitsvalgt eller verneombud.  

2.3.2 Roller og ansvar i kommunens varslingssystem 

Byrådsleders avdeling har konsernansvar for varsling i Bergen kommune. Byrådsleders avdeling ved fagansvarlig 
skal tilrettelegge med system og rutiner, veilede byrådsavdelingene i bruken av system og rutiner, og etterse at 
bruken av system og rutiner er rimelig.26 Det fremgår ikke nærmere hva dette i praksis innebærer, men Deloitte 
får opplyst at det fra byrådsleders avdeling blir lagt til rette for nettverk for lokale varslingsordninger for opplæring 
og erfaringsdeling, og fagansvarlig ved byrådsleders avdeling kan videre kontaktes for  veiledning. Kommunen har 
det siste året etablert en kompetanseportal der ledere kan legge ut kurs og kompetansekrav. Fagansvarlig for 
varslingsordningen ved byrådsleders avdeling har utbeidet kurs og veiledningsmateriell som de lokale 
varslingsordningene i Byrådsavdelingene kan benytte. Varsling er også del av ulike kurs i regi av HR konsern, hvor 
byrådsleders avdeling har levert innhold til kursene. Byrådsleders avdelings veiledningsansvar27 overfor 
byrådsavdelingene i bruk av kommunen sitt varslingssystem, inkluderer også opplæring av byrådsavdelingene 
sentralt. Fagansvarlig har ikke noen rolle i den konkrete oppfølgingen av varsel. 

Kommunen har en sentral varslingsgruppe slik de også hadde tidligere, men gruppens ansvar er endret etter 
etableringen av ny varslingsordning. Sentral varslingsgruppe skal nå være kommunens sentrale kompetansemiljø 
for varsling. Gruppen skal ikke lenger motta varslinger slik de gjorde tidligere (før nytt digitalt varslingssystem i 
2020). Den sentrale varslingsgruppen ledes av HR-direktør og har medlemmer fra de to største byrådsavdelingene 
og fra én av de øvrige byrådsavdelingene (denne plassen rullerer). Det er også ett medlem fra de tillitsvalgte. 
Denne gruppen gir råd til lokale varslingsordninger, veileder arbeidstakere som vurderer å varsle og identifiserer 
behovet i kommunen for å styrke informasjon og opplæring om varslingsordningen. Den sentrale varslingsgruppen 
har faste møter med fagansvarlig i byrådsleders avdeling. Tema for møtene er typisk status/erfaringer fra driften, 
endringer i lovverk mm, behov for justeringer og opplæring. I 2021 hadde sentral varslingsgruppe seks møter der 
også fagansvarlig i Byrådsleders avdeling deltok og per medio mai 2022 hadde sentral varslingsgrunne avholdt to 
møter. Behov for kompetansebygging og gjennomførte kompetansetiltak har vært gjennomgående tema i 
møtene. Videre har møtene omhandlet ulike tema knyttet til varsling der gruppen har vurdert eventuelle behov 
for avklaringer.  

Det ble i 2020 etablert lokale varslingsordninger i hver byrådsavdeling som skal være byrådsavdelingens 
kompetansemiljø for varsling og som skal motta varsel som blir registrert i BkVarsling for sin byrådsavdeling. De 
lokale varslingsordningene består av personell med ulik kompetansebakgrunn. Både HR-kompetanse, 
ledelseskompetanse og juridisk kompetanse er representert i de lokale varslingsordningene. Det er utarbeidet en 
veileder for de lokale varslingsordningene28 som tydeliggjør arbeidsoppgavene deres. Hensikten med denne 
organiseringen er at de som mottar varsel skal være personer med erfaring og kompetanse på området. I følge 
veilederen skal de lokal varslingsordningene gjøre den innledende vurderingen av om innsendte saker er varsel 
etter arbeidsmiljøloven eller ikke. De lokale varslingsordningene gjør en innledende overordnet vurdering av 
innmeldte saker og med mindre forholdet åpenbart ikke er et kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljøloven, så 
følges saken vanligvis videre opp i linjen. Videre saksbehandling vil da konkludere med om en sak faktisk er et 
varsel etter arbeidsmiljøloven eller ikke. 

Den lokale varslingsordningen har videre ansvar for å følge opp framdriften i saken og er ansvarlig for å avslutte 
saken. De har også ansvar for å gi råd til arbeidstaker som varsler eller vurderer å varsle, og gi råd til linjen som 
saksbehandler varsel. De lokale varslingsordningene saksbehandler i enkelte tilfeller også selv varslingssaker.  

I intervju får Deloitte opplyst at de lokale varslingsordningene også har ansvar for å drive informasjonsarbeid og 
opplæring i varslingssystemet i sine respektive byrådsavdelinger. Det går ikke fram av veilederen til de lokale 
varslingsordningene at de har dette ansvaret eller for hvem de skal gjøre informasjonsarbeid. Fra fagansvarlig ved 
byrådsleders avdeling blir det vist til at dette ikke kan bestemmes fra konsernansvarlig byrådsavdeling, men at det 
er en anbefaling at de lokale varslingsordningene ivaretar denne oppgaven. Det blir vist til at det ofte være lokal 

25 I tillegg er det etablert rutiner for hvordan en kan varsle dersom varselet gjelder kommunaldirektør eller byråd   og for administrativt 
ansatte ved bystyrets organer. 
26 Hentet fra del 1 og del 2 – rutine for varsling i Bergen kommune  
27 Etter byrådssak 1401/14 «Internkontroll i Bergen kommune. Overordnet rammeverk» 
28 Veileder for lokale varslingsordninger.  



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Kommunens varslingssystem 

 

17 
 

varslingsordning som følger opp, men andre ressurser i byrådsavdelingene kan gjennomføre eller bidra i 
informasjonsarbeidet, for eksempel jurister  

Ledere har ansvar for å følge opp varsel de mottar og registrere disse i BkVarsling dersom varslene er mottatt 
utenom den digitale varslingsordningen. For varsel innmeldt i BkVarsling, foregår innledende dialog mellom lokal 
varslingsordning og varsler i dette systemet. Selve oppfølgingen og videre dialog i sakene skjer etter dette både 
utenfor BkVarsling og i BkVarslings løsning for å sende meldinger. Saksbehandlingen av varslene gjennomføres på 
det som vurderes å være riktig nivå. Dette kan være lokal varslingsordning, eller ulike nivå i linjen i 
byrådsavdelingen. Dokumentene i sakene skal arkiveres i Bk360. Det er som oftest ledere under kommunaldirektør 
som blir tildelt ansvar som saksbehandler for varsel av den lokale varslingsordingen. Saksbehandlerne skal følge 
kommunens prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel om mulige kritikkverdige forhold og er ansvarlig 
for å utrede saken på en nøytral og habil måte og utarbeide skriftlig rapport som beskriver drøftinger, vurderinger, 
konklusjoner og tiltak. Av prosedyren går det videre fram at arbeidsgiver skal sørge for at de tiltak som er besluttet 
iversatt blir iverksatt, og at de fungerer etter hensikten.  

Byrådsavdelingene ved deres ledere skal informere egne ansatte om Bergen kommunes rutine for varsling og om 
BkVarsling. Bergen kommune fikk i 2021 en ny kompetanseportal, og Deloitte får opplyst at det jobbes med å lage 
kompetansetiltak knyttet til varsling inn mot ulike roller. I kompetanseportalen kan det legges inn krav til 
opplæring for ledere og ansatte. Byrådsleders avdeling har så langt utarbeidet opplæringstiltak som de lokale 
varslingsordningene kan benytte. Når kompetansetiltak er utarbeidet og tilgjengeliggjort kan ledere i linjen, det vil 
si i de ulike byrådsavdelingene, stille opplæringskrav knyttet til varsling til aktuelle ansatte. 

I BkVarsling går det fram at tillitsvalgte og verneombud kan bistå varsler med råd, ta et varsel videre til arbeidsgiver 
på varslers vegne, delta i møter med varsler og de kan selv varsle. Vernetjenesten og tillitsvalgte må derfor ha 
kunnskap om varsling for å kunne bidra i å formidle varsel og være gode støttespillere for de ansatte. Deloitte får 
opplyst at kompetansetiltak i kompetanseportalen for verneombud og tillitsvalgte på området varsling vil bli laget 
når det er opprettet roller for disse i kompetanseportalen.  

Det blir i flere intervju, både av hovedverneombud og lokale varslingsordninger, pekt på at case til øvingsoppgaver 
er interessant og nyttig. Ved byrådsleders avdeling utarbeides det eksempler eller case knyttet til vurderinger i 
varslingssaker til bruk for trening/diskusjon for relevante roller i varslingssaker. Deloitte får opplyst at per august 
2022 er første versjon av en case samling ferdig og tatt i bruk. 

2.3.3 Varsel blir meldt i og utenfor BkVarsling  

Som nevnt over oppfordres ansatte til å varsle gjennom den digitale løsningen BkVarsling, men de kan også velge 
å varsle via nærmeste eller overordnet leder, tillitsvalgt eller verneombud.  

Deloitte har fått opplyst at det i 2021 ble mottatt 27 meldinger i BkVarsling, mens det året før ble meldt 26 saker. 
De lokale varslingsordningene gjør en innledende overordnet vurdering av innmeldte saker, og med mindre 
forholdet åpenbart ikke er et kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljøloven, så følges saken vanligvis videre opp i 
linjen. Videre saksbehandling vil da konkludere med om en sak faktisk er et varsel etter arbeidsmiljøloven eller 
ikke. 

I 2020 ble ni saker vurdert å være varsel, mens 19 saker ble vurdert å være varsel i 2021.29 Det er de tre 
byrådsavdelingene med flest ansatte som også har fått flest meldinger om kritikkverdige forhold i BkVarsling. 

Kommunen har kategorisert de 19 sakene som ble meldt i BkVarsling i 2021 og som ble vurdert å omhandle 
kritikkverdige forhold slik: 

Type sak Antall 

Arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd 3 

Mobbing/trakassering  3 

Brudd på taushetsplikt   2 

Uforsvarlig arbeidsmiljø  4 

Fare for liv og helse 1 

Mangler ved tjeneste til bruker 1 

 
29 De øvrige sakene ble vurdert å være avvik, bekymringsmeldinger, klager eller påregnelig forhold. 
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Arbeidets organisering/ tilrettelegging og ledelse 1 

Brudd på anskaffelsesregelverket 1 

Ikke kategorisert/ i arbeid 3 

Varsel som mottas direkte av lokal varslingsordning eller av leder, skal etter kommunens prosedyre for varsling 
registreres i BkVarsling. Fra fagansvarlig for kommunens varslingsordning blir det vist til at det vil være hendelser 
som rapporteres som avvik, men som innholdsmessig er varsel etter arbeidsmiljøloven, som ikke registreres i 
BkVarsling.  

Hvor mange varsel som håndteres i linjen hvert år og som ikke registreres i BkVarsling er ikke kjent. Fra kommunen 
blir det videre pekt på at det nok ikke er alltid at varsel i linjen blir registrert i varslingssystemet, og antall 
varslingssaker i Bergen kommune er derfor større enn det som går frem av statistikken.  Svarene fra ledere og 
ansatte i Deloittes spørreundersøkelser støtter opp om dette. Antall varsel utvalgte ansatte opplyser om og andel 
ledere som opplyser at de har mottatt varsel, gir grunn til å anta en høyere andel varsel enn det som er registrert 
i BkVarsling.  

I overkant av én av fire ledere som har svar på spørreundersøkelsen (27 prosent eller 207 av lederne som har 
svart) oppgir i at de har mottatt varsel om kritikkverdige forhold i løpet av de siste fem årene.30  Andelen ledere 
som opplyser at de har mottatt varsel er ulik mellom byrådsavdelingene. Høyest andel ledere som har mottatt 
varsel har byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet (33 prosent), mens andelen ledere som opplyser at de har 
mottatt et varsel er lavest i byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling og byrådsavdeling for finans, næring 
og eiendom (17 prosent). Se tabellen under: 

Tabell 1: Har du mottatt varsel om kritikkverdige forhold31 i din stilling som leder i Bergen kommune i løpet av de 
siste fem årene? (n = 759) 

Byrådsavdeling Antall ledere som har 
mottatt varsel  

Andel ledere som har 
mottatt varsel 

Totalt antall ledere som 
har svart på 
undersøkelsen per 
byrådsavdeling (n) 

Arbeid, sosial og bolig 47 25 % 185 

Barnehage, skole og idrett 86 31 % 277 

Byrådsleders avdeling 7 26 % 27 

Eldre, helse og frivillighet 41 33 % 125 

Finans, næring og eiendom 11 17 % 63 

Klima, miljø og byutvikling 7 20 % 35 

Kultur, mangfold og likestilling 8 17 % 47 

Totalt 207 27 % 759 

Som nevnt tidligere har 59 prosent av lederne svart på spørreundersøkelsen. Antall ledere som har mottatt varsel 
er derfor sannsynligvis høyere enn det som fremgår av tabellen over, hvor mye høyere er imidlertid vanskelig å 

30 BkVarsling hadde vært i drift i nær to år da spørreundersøkelsen ble gjennomført og totalt er det registrert 46 varsel i 2020 og 2021. Vi har 
spurt ledere om de har mottatt varsel og talt opp hvor mange som har gjort dette de siste fem årene. Vi kan likevel ikke slutte at det gir 
oversikt over antall varsel. Dette skyldes at 1) hver leder kan ha mottatt flere varsel, 2) Samme varsel kan ha gått til flere ledere og 3) alle 
lederne i Bergen kommune har ikke svart på undersøkelsen. 
31 Kritikkverdige forhold ble definert slik i spørreundersøkelsen: «Med kritikkverdige forhold mener vi uetiske og/eller ulovlige hendelser, 
episoder eller praksis. Å varsle betyr å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være å melde fra om 
forhold som utgjør fare for liv og helse eller om korrupsjon, uforsvarlig arbeidsmiljø eller myndighetsmisbruk.» 
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fastslå. Vi vet blant annet ikke om utvalget av ledere som valgte å svare på undersøkelsen er skjevt. En antakelse 
kan være at ledere som har erfaring fra varslingssaker i større grad har ønsket å dele sine erfaringer enn andre og 
dermed er overrepresentert i utvalget. Vi vet imidlertid ikke om dette er tilfellet.  

Videre er det slik at mens sakene registrert i BkVarsling er vurdert av varslingsordningene, som med sin 
kompetanse har vurdert om innmeldte saker faktisk er varsel, er sakene som lederne oppgir i spørreundersøkelsen 
kun basert på ledernes egne vurderinger av om de er å anse som varsel. Selv om Deloitte i spørreundersøkelsene 
opplyste hva som regnes som varsel etter arbeidsmiljøloven, er det å vurdere om en sak er et varsel eller ikke noe 
som mange opplever som vanskelig.  Dette gjør at det er usikkerhet knyttet til i hvor stor grad tallene i tabellen 
etter en nærmere vurdering representerer varsel om kritikkverdige forhold. Deloitte vil samtidig understreke at 
uavhengig av dette, vil sakene lederne har rapportert om i spørreundersøkelsen være saker som ledere opplever 
er varsel om kritikkverdige forhold. 

2.3.4 Erfaringer med de lokale varslingsordningenes som kompetanseorgan 

De fleste lokale varslingsordningene Deloitte har intervjuet opplever at de stort sett har et tydelig mandat og 
forstår oppgavene sine.  

De lokale varslingsordningene opplyser at de i liten grad har blitt kontaktet av ansatte som ønsker veiledning om 
varsling eller ledere som trenger støtte i saksbehandlingen. Varslingsordningen i byrådsavdeling for barnehage, 
skole og idrett peker likevel på at de får en del henvendelser om forskjellen mellom avvik og varsel/kritikkverdig 
forhold, og hvilket system avvik skal meldes i og når. Skillet mellom å melde avvik og varsle er et skille som av flere 
varslingsordninger peker på som vanskelig å forstå, både for ansatte og ledere i kommunen.  

Kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling peker på at det er viktig at varslingsordningene i byrådsavdelingene 
sikres solid kompetanse.  Hun stiller samtidig spørsmål ved om alle de lokale varslingsordningene i dag har fått 
tilstrekkelig erfaring og opplæring slik at de selv kan drive med opplæring og gi god støtte til ledere som står i 
varslingssaker, og at de dermed kan bidra og forstå hvilke refleksjoner som må gjøres i varslingssaker. Hun peker 
på at det trolig bør investeres mer for å sikre temaene taushetsplikt og gjengjeldelse tilstrekkelig oppmerksomhet 
i organisasjonen. Det er stor variasjon i omfanget av årsverk innenfor de ulike byrådsavdelingene. Det varierer 
også mellom byrådsavdelingene hvor mye erfaring de lokale varslingsordningene har fått i å vurdere saker fordi 
det varierer hvor mange varsel de har mottatt. Flere av de lokale varslingsordningene peker på at fagsamlinger er 
nyttig, særlig i de byrådsavdelingene som har få varslingssaker. Fra enkelte av de lokale varslingsordningene blir 
det også pekt på at det er utfordrende å opprettholde kompetanse på noe de ikke gjør så ofte, og at 
samarbeidsmøter med andre lokale varslingsordninger derfor er viktig.  Deloitte har fått opplyst at det er et ønske 
at det blir gjennomført to fagsamlinger for de lokale varslingsordningene årlig, men at situasjonen med 
koronapandemien har gjort at dette ikke har latt seg gjennomføre. Tre samlinger har blitt gjennomført siden nytt 
varslingssystem ble etablert: september 2020 (fysisk møte), november 2021 (fysisk møte) og februar 2022 (digitalt 
møte). 

De lokale varslingsordningene perker selv på at arbeidet med å vurdere om en innmeldt sak faktisk er et varsel kan 
være krevende, særlig å avgjøre om en sak er en personalsak eller et varsel om kritikkverdige forhold.  Flere peker 
på at hva som er kritikkverdige forhold stadig er et diskusjonstema, og noe som har blitt diskutert i felles samlinger 
på tvers av de de lokale varslingsordningene. I byrådsleders avdeling arbeider de med å utvikle en samling av 
anonymiserte case basert på blant annet de lokale varslingsordningene sine egne erfaringer med saker, som skal 
brukes til opplæring og trening.  

Fra fagansvarlig ved byrådsleders avdeling blir det vist til at kommunens kompetanseportal som ble etablert i 2021 
er relevant for å dele kunnskap og sikre kompetanse om varsling innen alle byrådsavdelinger og fagområder i 
kommunen. I kompetanseportalen kan ledere i linjen tilgjengeliggjøre kompetansetiltak (kurs, presentasjoner mm) 
for sine ledere og ansatte og det er også mulig å stille krav til gjennomføring av kurs eller gjennomgang av 
dokumenter i kompetanseportalen. Deloitte får opplyst at byrådsleders avdeling høsten 2021 laget et 
kompetansetiltak for medlemmer i lokale varslingsordninger. Konsernfunksjonen for varsling, som ligger i 
byrådsleders avdeling, kan imidlertid ikke avgjøre om medlemmene i de lokale varslingsordningene skal 
gjennomføre kompetansetiltakene. Det er linjen ved byrådsavdelingene som avgjør om aktuelle personer ved 
byrådsavdelingens lokale varslingsordning skal gjennomføre dette kompetansetiltaket. Fra byrådsleders avdeling 
blir det vist til at bredden i oppgaver knyttet til varsling krever at medlemmene i de lokale varslingsordningene har 
inngående kjennskap til de sentrale rutiner, veiledere og prosesser som gjelder for ulike roller i en varslingssak. 
Dette gjør at medlemmene må ha nødvendig og oppdatert kunnskap og det er derfor anbefalt at kravet i 
kompetanseportalen innfris hvert år. 
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Deloitte har fått opplyst fra hovedtillitsvalgt at erfaringen har vært at selv lokale varslingsutvalg som har erfaring 
med relativt sett mange saker, har vært usikre i håndtering av saker. Vedkommende viser til at usikkerhet hos lokal 
varslingsgruppe trolig var medvirkende årsak til lang saksbehandlingstid av varsel og viser at det er behov for mer 
kompetanse i kommunens egne kompetansemiljø. 

2.3.5 Varslingsrutiner og veiledere 

Kommunen har etablert varslingsrutine og veiledere som sentrale deler av varslingssystemet. I disse dokumentene 
fremkommer det hvem som har hvilket ansvar og nærmere instrukser for både for dem som er ansvarlige for å 
følge opp varsel, men også veiledning for dem som vurderer eller ønsker å varsle. De er derfor relevante både for 
lokale varslingsordninger, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. 

Om tilgjengelige rutiner og veiledere  

Kommunen har utarbeidet en rekke rutinedokument og veiledere knyttet til varsling som er tilgjengelig for alle 
som kan logge seg inn på kommunens intranettsider. Informasjon om varsling ligger samlet på førstesiden i 
BkVarsling. Informasjonen er etter dette delt inn i to deler: Rutine for varsling del 1 gir informasjon om 
fremgangsmåten ved varsling, rettigheter og plikter og del 2 Annen informasjon som inneholder opplysninger om 
regelverk, roller og informasjon til ledere. I del 2 er det lagt inn lenker til en rekke dokumenter og nettsider, blant 
annet regelverk. Kommunens egne dokumenter viser i stor grad til hverandre og det er lagt inn klikkbare lenker til 
andre dokumenter der det er relevant. Det er ikke lagt inn lenke til arbeidstilsynets veiledning knyttet til varsling. 
Tabellen under gir en oversikt over kommunens dokumenter og deres innhold: 

Tabell 2: Lenker i del 2 av rutinen for varsling 

Navn på dokument Målgruppe Forklaring 

Lenke til Arbeidsmiljøloven, 
kap 2A om varsling 

Alle ansatte Direkte lenke til arbeidsmiljøloven på lovdata.no. der lovteksten 
kan leses 

Bergen kommunes etiske 
standard 

Alle ansatte Bergen kommunes etiske standard. Inneholder blant annet en 
oppfordring om å varsle. 

Veileder for lokal 
varslingsordning 

Lokal 
varslingsordning 

Dokumentet beskriver oppgavene og ansvarsområdet til de 
lokale varslingsordningene. Inneholder også lenker til andre 
sentrale dokumenter. Av dokumentet går det frem nærmere 
beskrivelser knyttet til at den lokale varslingsordningen skal 
veilede arbeidstakere som henvender seg og som vurderer å 
varsle eller allerede har varslet. Blant annet blir det vist til at 
samtaler i slike tilfeller bør dokumenteres, at medlemmene kan 
få i oppgave å vurdere om noe er et varsel etter 
arbeidsmiljøloven eller ikke og at medlemmene i 
varslingsordningen i visse tilfeller vil ha en varslingsplikt dersom 
vedkommende som har tatt kontakt ikke selv ønsker å varsle. 
Videre omtaler veilederen hvordan varslingsordningen skal 
motta varsel og gjøre innledende vurdering av om en sak er et 
varsel. Hvis konklusjonen er at en sak ikke er et varsel etter 
arbeidsmiljøloven går det frem av rutinen at varsler skal 
informeres om beslutningen og begrunnelsen for dette. Saker 
oversendes vanligvis linjen for videre saksbehandling, men 
varslingsordningen skal avslutte saken teknisk og vurdere behov 
for å kvalitetssikre arbeidet som er gjort i linjen. Av veilederen 
går det ellers frem at lokal varslingsordning skal veilede 
saksbehandlingen i linjen og selv saksbehandle varsel når 
forholdene tilsier dette. Av dokumentet går det videre frem at 
lokal varslingsordning skal etterse at personer som ikke har en 
rolle i oppfølgingen av et varsel, ikke har åpnet varselet. Av 
veilederen går det videre frem at lokal varslingsordning skal 
etterse fremdrift i saken. 
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Om varsling – for 
gjennomgang i AMG 

Tillitsvalgte og 
verneombud 

Presentasjon om varslingssystemet til Bergen kommune. 
Gjennomgår varslingssystemet og omtaler også rollene til 
verneombud og tillitsvalgte. I presentasjonen fremgår det blant 
annet at lokal varslingsordning følger opp at varsler som er 
videresendt til linjen blir fulgt opp. 

Brukerveiledning til 
BkVarsling 

Administratorer Brukerveiledning i BkVarsling. 

Prosedyre for 
saksbehandling av varsel 
etter arbeidsmiljøloven 

Saksbehandlere  Gir informasjon til den som deltar i oppfølging og saksbehandling 
av varsel om føringer for arbeidet med varselet, videre 
oppfølging av sakens innhold og krav til prosess, 
saksbehandlingsprinsipper, arkivering og journalføring mm. 

Utfyllende informasjon for 
skillet varsel – 
arbeidsmiljøsak/personalsak 

Saksbehandlere  Vedlegg til prosedyren for saksbehandling av varsel. Teksten 
forklarer når henholdsvis en klage eller en arbeidsmiljøsak har en 
karakter som gjør at de er å anse som varsel. I dokumentet blir 
det forklart at En sak som i utgangspunktet er en klage, 
personalsak eller arbeidsmiljøsak kan utvikle seg til å bli et 
kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven, og gi grunnlag for 
å varsle. Det vil ofte være knyttet til at saken ikke har fått en 
forsvarlig håndtering i ledelseslinjen og at man derfor kan mene 
at arbeidsgiver opptrer kritikkverdig. Og omvendt; et varsel som 
har kommet inn, kan også, ved nærmere undersøkelse, vise seg 
at det handler om en personalsak, ikke et varsel. 

Dokumentet gir ellers eksempler på når et arbeidsmiljø går fra å 
være «dårlig» til «uforsvarlig» uten at det blir satt i verk 
adekvate tiltak og at dette vil være eksempel på et kritikkverdig 
forhold. Dokumentet gir videre momenter å vurdere for 
situasjoner som på den ene siden kan oppfattes å være en 
personalsak knyttet til sviktende arbeidsprestasjoner, som på 
den andre siden kan oppfattes å være trakassering fra 
arbeidstakers side. 

Avslutningsvis blir det vist til at situasjoner kan oppfattes ulikt av 
medarbeider og leder for eksempel der arbeidstaker oppfatter 
nødvendig korrigering som gjengjeldelse og det blir fremhevet at 
forhold som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett ikke kan 
kategoriseres som gjengjeldelse. Det blir videre vist til at ansatte 
kan varsle for å oppnå fordeler for seg selv.  

Veileder for hvordan 
undersøke fakta 

Saksbehandlere Beskriver hvordan en i Bergen kommune skal gå frem for å 
forberede, planlegge og gjennomføre faktainnsamling i 
varslingssaker. Det fremgår at undersøkelsen må dokumenteres. 

Brukerveiledning til 
BkVarsling for ansvarlig 
behandler 

Saksbehandlere Brukerveiledning i BkVarsling. 

Brukerveiledning til 
BkVarsling for superbruker 

Superbrukere i 
BkVarsling 

Brukerveiledning i BkVarsling. 

Veileder for ledere Ledere Veileder for leder – når det mottas varsel på arbeidsplassen. 
Ledere kan være både mottakere og saksbehandlere av varsel. 
Dokumentet beskriver hva ledere har ansvar for i forbindelse 
med varslingssaker. Dette omhandler oppfølgingen av selve 
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varselet, oppfølging og ivaretakelse av arbeidstaker som varsler, 
oppfølging og ivaretakelse av den eller de det varsles om, 
oppfølging av det øvrige arbeidsmiljøet og iverksetting av tiltak 
og videre oppfølging inkludert vurdering av om tiltakene 
fungerer. Dokumentet har lenke til prosedyre for oppfølging og 
saksbehandling av varsel og til eksempel for risikovurdering av 
varsel. Innledningsvis står det at lokal varslingsordning kan 
kontaktes ved spørsmål. I presentasjonen fremgår det blant 
annet også at lokal varslingsordning følger opp at varsler som er 
videresendt til linjen blir fulgt opp. 

Risikovurdering fare for 
gjengjeldelse 

Ledere og 
saksbehandlere 

Mal for risikovurdering av fare for gjengjeldelse mot den som 
varslet. Illustrerer med et eksempel hvordan dette kan gjøres. 

Om varsling – til 
personalmøte 

Ledere Presentasjon av systemet for varsling i Bergen kommune. 
Hensikten er at ledere skal holde presentasjonen for ansatte. 

Om varsling – for oppslag i 
fellesareal 

Ledere Et A4 ark om varsling i Bergen kommune. Hensikten er at det 
skal henge som oppslag på arbeidsplassene i kommunen. 
Oppslaget viser til at det er mulig å varsle i BkVarsling, at alle 
arbeidsplasser der ansatte ikke har tilgang til intranett skal ha 
utskrift av informasjonen på førstesiden til BkVarsling. Videre 
står det opplyst at lokal varslingsordning, verneombud og 
tillitsvalgte samt sentral varslingsordning kan kontaktes. 
Kontaktinformasjon må legges til på det enkelte arbeidssted.  

Overordnet rutine for 
håndtering av avvik som 
gjelder personvern og 
informasjonssikkerhet 

Lokal 
varslingsordning, 

Saksbehandlere 

Ledere 

I BkVarsling går det frem at avvik og uønskede hendelser på 
informasjonssikkerhet og personvern som utgangspunkt skal 
meldes i BkKvalitet.  

Hvis lokal varslingsordning mottar et varsel som omhandler 
informasjonssikkerhetsavvik og personvern, må de de 
umiddelbart informere personvernombudet om forholdet, for at 
ombudet skal kunne bistå med å vurdere og eventuelt melde 
saken til Datatilsynet innen fristen på 72 timer.  

Prosedyre for saksbehandling av personvernsaker –gir detaljert 
informasjon om hvordan slike avvik eller varsel skal håndteres 
ved å forklare hva som er et avvik, når, hvor og hva som skal 
rapporteres i tilknytning til avvik, hvordan rapporterte avvik 
behandles og følges opp 

Sammenligning av kommunens varslingsrutine med arbeidstilsynets anbefalinger 

Arbeidstilsynet har anbefalinger til innhold i varslingsrutiner og Deloitte har i tabellen under sammenlignet 
kommunens varslingsrutiner med arbeidstilsynets anbefalinger for slike rutiner: 

Tabell 3 Sammenligning av kommunens varslingsrutiner med arbeidstilsynets anbefalinger for slike rutiner 

Kriteriet er oppfylt 

Kriteriet er delvis ikke oppfylt 
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Kriteriet er ikke oppfylt. 

Hvilke spørsmål Arbeidstilsynet 
mener en varslingsrutine skal og 
bør svare på32 

Forklaring 

1. Hva er varsling om
kritikkverdige forhold?

Omtales på kommunens intranettsider «Allmenningen», under 
overskriften «Varsling av kritikkverdige forhold». 

2. Hvorfor bør du varsle om
kritikkverdige forhold i vår
virksomhet?

Fra prosedyrens overskrift: «Takk for at du sier ifra! Bergen 
kommune skal ha en kultur for åpenhet hvor ansatte sier ifra om 
kritikkverdige forhold slik at kommunen kan forbedre og utvikle 
seg».  

3. Hvem kan du varsle til?

Står forklart i del 1 under «Slik varsler du». Kommunen anbefaler 
ansatte om å varsle gjennom BK-varsling, men du kan også varsle 
til nærmeste leder eller leders overordnede. Det kommer ikke 
tydelig frem hvem anonyme varsel kan sendes til. 

4. Hvordan kan du varsle?
Står forklart i del 1 under «Slik varsler du». Her er lovteksten i 
arbeidsmiljølovens § 2 A-2 kopiert inn i rutinen for varsling.  

5. Hvem varsler du til, om
varselet gjelder øverste
leder?

Står forklart i del 1 under «Slik varsler du». Det er egne 
retningslinjer dersom varselet gjelder kommunaldirektør eller 
byråd. 

6. Kan du varsle anonymt? Står forklart i del 2 under «Anonym varsling». 

7. Når har du plikt til å varsle? Står forklart i del 1 under «Slik varsler du». 

8. Hva må du tenke på om du
skal varsle eksternt?

Lovteksten om ekstern varsling står i del 1 under «Slik varsler du» 
under overskriften «intern eller ekstern varsling».  

9. Hvilke opplysninger bør
varselet inneholde?

Står forklart i del 1 under «Opplysninger som bør være med i et 
varsel». 

10. Vil du som varsler, få
bekreftet at varselet er
mottatt?

Står forklart i del 1 under «Etter at du har varslet» 

11. Hvem skal undersøke,
vurdere og håndtere
varsling?

Står forklart i del 2 under forskjellige overskrifter. 

12. Hvordan undersøker,
vurderer og håndterer vi
varsling?

Står forklart i del 2 under forskjellige overskrifter. 

13. Prinsipper for god
saksbehandling

I del 1 under «Rettigheter som varsler» står det at varsler har vern 
mot gjengjeldelse, at det er lovpålagt konfidensialitet og at 
arbeidsgiver har aktivitetsplikt og omsorgsplikt. I del 2 er det 
lenket til en rekke brukerveiledninger.  

32 Virksomheten skal ha rutiner for intern varsling (arbeidstilsynet.no) 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/virksomheten-skal-ha-rutiner-for-intern-varsling/
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14. I hvilke tilfeller kan det være
vanskelig å undersøke et
varsel?

I del 1 under «Opplysninger som bør være med i et varsel» står 
det at det er viktig at forholdet/hendelsen beskrives så godt som 
mulig for at mottaker skal ha grunnlag for å gjøre en god første 
vurdering av saken.  I omtale av anonym varsling står det at «I 
noen tilfeller inneholder anonyme varsel lite informasjon og kan 
begrense arbeidsgiverens mulighet til å følge opp varselet på en 
god måte. Særlig i psykososiale saker kan anonyme varsel være 
vanskelige å undersøke.» 

15. Vil du som varsler, få
informasjon om korleis
arbeidsgiver håndterer
varselet?

Står forklart i del 1 under «Etter at du har varslet». 

16. Hva skjer om du som varsler,
blir utsatt for gjengjeldelse?

Det står ikke hva som skjer hvis gjengjeldelse forekommer. I del 1 
under «Rettigheter som varsler» står det at varsler har vern mot 
gjengjeldelse.  (I del 2 leder til leder står det at leder skal påse at 
arbeidstaker ikke skal utsettes for gjengjeldelse og at dersom 
arbeidstaker står i fare for gjengjeldelse eller kommer i en sårbar 
situasjon, skal situasjonen risikovurderes og arbeidstaker 
medvirke i risikovurderingen. Leder skal sørge for egnet tiltak for 
å forebygge gjengjeldelse) 

17. Hva skjer dersom du blir
varslet på?

Dette fremkommer ikke av rutinen. 

18. Hvilken rolle har
verneombudet i
varslingssaker?

Står forklart i del 2 under «Roller, oppgaver, 
kontaktinformasjon». 

19. Rollen til tillitsvalgt i
varslingssaker

Står forklart i del 2 under «Roller, oppgaver, 
kontaktinformasjon». 

20. Rollen til AMU i
varslingssaker

Dette fremkommer ikke av rutinen. 

21. Rollen til andre aktører i
varslingssaker

Står forklart i del 2 under «Roller, oppgaver, 
kontaktinformasjon». 

Nærmere om anonym varsling 

Det er ikke mulig å varsle anonymt i den digitale løsningen BkVarsling. Av byrådssak 2019/06450-133 går det frem 
at byrådet ikke ønsker å ta i bruk muligheten for anonym varsling i den digitale løsningen basert på en vurdering 
om at ulempene og begrensningene ved anonym varsling veier tyngre enn fordelene. Det blir vist til at 
arbeidstakere fortsatt kan varsle anonymt i Bergen kommune, men ikke i den digitale løsningen.  Kommunen har 
informert om muligheten for å varsle anonymt i BkVarsling. Figuren under viser Bergen kommunes tekst om 
anonym varsling i BkVarsling: 

33 https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-
varslingsordning. 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning
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Figur 2 Tekst fra BkVarsling om anonym varsling 

Fra kommunen blir det pekt på at selv om den enkelte ansatte ikke selv kan varsle anonymt i den digitale løsningen, 
kan anonyme varsel likevel kan ha sin oppfølging i den digitale løsningen. I praksis skjer det ved at tillitsvalgt, 
verneombud eller en ansatt i linjen registrerer det anonyme varselet i BkVarsling på vegne av den som ønsker å 
varsle anonymt. Det foreligger imidlertid ikke veiledende tekst i rutiner, eller der selve varselet meldes, som 
tydeliggjør at en kan varsle anonymt via andre eller på vegne av andre som ønsker å være anonyme i BkVarsling. 

2.3.6 Tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i organisasjonen 

Overordnede tiltak ved innføring av nytt varslingssystem 

Deloitte får opplyst at i forbindelse med innføringen av BkVarsling og nye roller, rutiner og veiledere i januar 2020 
ble det gjennomført flere overordnede tiltak for å gjøre systemet kjent i organisasjonen: 

• Byrådsleders avdeling ga opplæring til kommunaldirektører og medlemmer i de lokale
varslingsordningene ved innføringen av BkVarsling.

• Det er utarbeidet en felles presentasjon som de lokale varslingsordningene kan bruke i forbindelse med
orientering om varsling i arbeidsmiljøgruppene byrådsavdelingene. Det er også utarbeidet presentasjon
om varsling som ledere kan bruke i personalmøter og varslingsplakat til oppslag på arbeidsplassene

• Ved etableringen av ny varslingsordning i januar 2020 ble det laget en nyhetssak på Allmenningen og
sendt ut et informasjonsskriv til ledere. Det er også utarbeidet tekniske brukerveiledninger for ulike roller
i BkVarsling.

• Fra fagvarlig blir det opplyst at de har også har informert om varslingssystemet flere ganger i
hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU)34 og i det sentrale samarbeidsutvalget (DSSU).

• Høsten 2020 og vinteren 2021 informerte de også i arbeidsmiljøutvalgene35 (AMU) i byrådsavdelingene.

Gjennomførte tiltak i byrådsavdelingene 

Som nevnt har både byrådsleders avdeling som konsernansvarlig, de lokale varslingsordningene og lederne ansvar 
for å sikre tilstrekkelig kunnskap om varsling i kommunen. Felles informasjon, opplæring gjennom fysiske kurs og 
etter hvert bruk av kommunens nye kompetansekanal er kommunens virkemidler.  

Det varierer og fra byrådsavdeling til byrådsavdeling i hvilken grad planlagt opplæring i varslingssystemet er 
gjennomført og i intervjuene Deloitte har gjennomført, går det frem at dette i hovedsak skyldes koronapandemien 
og store kapasitetsutfordringer i mange enheter i kommunen. En del tiltak er likevel gjennomført. Se tabellen 
under: 

34 Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) er kommunens øverste samarbeids- og beslutningsorgan på konsernnivå som skal gi råd og ta 
beslutninger om arbeidsmiljøet i kommunen.  På byrådsavdelingsnivå et etablert arbeidsmiljøutvalg (AMU) og mens det på etatsnivå er 
etablert arbeidsmiljøgrupper (AMG). Ledere, tillitsvalgte og verneombud på ulike nivå er representert i de tre utvalgene. 
35 Det er ett arbeidsmiljøutvalg (AMU) per byrådsavdeling i kommunen som har oppgaver etter § 7-2 i arbeidsmiljøloven i sine respektive 
byrådsavdelinger. Ledere og hovedverneombud er blant representantene i AMU. 
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Tabell 4 Gjennomførte tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i byrådsavdelingene 

Byrådsavdeling Gjennomførte tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent 

Byrådsavdeling for 
barnehage, skole og idrett 

Sentral varslingsgruppe har informert AMU om Bergen kommunes 
varslingsordning, sentral varslingsgruppes rolle og lokal varslingsgruppes rolle, 
herunder hva de kan bistå med. 

Lokal varslingsordning har sendt et notat informasjon til nivå 1 i byrådsavdelingen 
og ledergruppen på nivå 2. 

Det er etablert egen informasjonsside om varsling for BBSI på allmenningen, under 
«Faghjelp». Her ligger det informasjon/en veileder om varsling som er tilpasset 
byrådsavdelingen i språk og form. 

Byrådsavdeling for klima, 
miljø og byutvikling 

Den lokale varslingsordningen har arrangert egne møter der varsling har blitt tatt 
opp i AMG’er i alle underliggende etater på nivå 2 og i seksjoner på nivå 1. 

Den lokale varslingsordningen har gjennomført et eget møte om kommunens 
system for varsling for alle ansatte I Bergen Vann (260 ansatte). 

Byrådsleders avdeling Varslingssystemet har blitt presentert for AMU. 

Ledere har blitt orientert om varslingssystemet i personalmøter i staben i 
byrådsleders avdeling. 

Byrådsavdeling for kultur, 
mangfold og likestilling 

Konsernansvarlig byrådsavdeling har hatt presentasjon om varsling i AMU. 

Sentral varslingsgruppe har hatt gjennomgang av varslingssystemet med 
tillitsvalgte i byrådsavdelingen og hadde en heldagssamling med ledere og 
tillitsvalgte i byrådsavdelingen i januar 2020. 

Lokal varslingsordning har hatt gjennomgang av varslingssystemet med flere 
ledergrupper i byrådsavdelingen og opplæring er gjennomført på fagsamling for 
alle AMGene i oktober 2021 

Byrådsavdeling for finans, 
næring og eiendom 

Den lokale varslingsordningen har hatt informasjonsmøter i AMG’ene sammen 
med representant fra sentral varslingsgruppe og byrådsleders avdeling, der også 
case ble gjennomgått. 

Byrådsavdeling for arbeid, 
sosial og bolig 

Fagansvarlig ved byrådsleders avdeling har holdt en presentasjon om 
varslingssystemet i AMU, og jurist på nivå 1 i byrådsavdelingen har holdt 
presentasjon om varslingsordningen for byrådsavdelingen. Etatsdirektører har fått 
ansvar for å videreformidle informasjon om den nye varslingsordningen i sine 
etater. 

Den lokale varslingsordningen i byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig har fått 
opplæring av en jurist i forskjellen på avvik og varsel på en halvdagssamling. 

Byrådsavdeling for eldre, 
helse og frivillighet 

Varsling har vært tema både i ledermøter og i visse AMG-er. Varslingsordningen har 
også blitt presentert i AMU, men konkret opplæring har ikke blitt gjennomført som 
følge av pandemien. 
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Løpende tiltak for å sikre kjennskap til varslingssystemet 

For å sikre at de lokale varslingsordningene har oppdatert kunnskap er det også etablert en ordning der de lokale 
varslingsordningene har hver sin kontaktperson som mottar løpende informasjon knyttet til nyheter, endringer i 
rutiner mm. fra fagansvarlig ved byrådsleders avdeling.  

Deloitte får ellers opplyst at varsling også er tema i HR- konsern sitt grunnkurs for alle ansatte og i lederkurs, samt 
obligatoriske opplæringskurs for verneombud.  

Et hovedverneombud mener at opplæring og kurs knyttet til varslingssystemet i større grad burde vært tilgjengelig 
nedover i byrådsavdelingen. Alle digitale presentasjoner som HVO har fått, f.eks. i AMU, kunne vært 
videreformidlet til alle ansatte. Det blir også pekt på at det er etablert en digital kursoversikt i kommunen, og at 
det her kunne ha blitt inkludert kurs om varsling der man fikk opplæring i for eksempel hva som er forskjell på 
avviksmeldinger og varsling. 

Fra en av de lokale varslingsordningene blir det pekt på at en todelt modell for opplæring i varslingssystemet kunne 
vært hensiktsmessig. Dette inkluderer et elektronisk nettkurs fra sentralt hold som alle ansatte kan ta som gir 
informasjon om varslingssystemet, og som blant annet belyser skillet mellom avvik og varsel. De mener at det i 
tillegg hadde det vært nyttig med et fysisk kurs som ansatte kan melde seg på hvis de ønsker, hvor de kan stille 
spørsmål om varslingssystemet.   

Opplæring og informasjon til vernetjenesten om varsling 

Deloitte får opplyst at det ble invitert til fysisk samling for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud våren 2020 for 
gjennomgang av varslingsordningen. Samlingen ble utsatt som følge av koronapandemien og deretter som følge 
av koronasykdom, men ble gjennomført i juni 2022. Deloitte har fått opplyst at det tidligere er gitt tilbud om 
digitalt kurs, men etter ønsker fra deltakergruppen ble dette ikke gjennomført. 

Flere av hovedverneombudene Deloitte har intervjuet opplyser at verneombudene i kommunen har fått 
opplæring i bruk av BkVarsling. Andre peker på at de ikke har fått opplæring eller at opplæringen har vært 
mangelfull og burde lagt større vekt på krevende skiller mellom avvik og varsel. Flere hovedverneombud mener at 
den generelle verneombudopplæringen i Bergen kommune har vært mangelfull over flere år og viser til at nye 
verneombud kun får korte kurs og at varsling får for liten plass i denne sammenhengen. Et hovedverneombud 
forteller at vedkommende på eget initiativ har fått Arbeidstilsynet til å gjennomføre kurs for verneombud i 
byrådsavdelingen for å sikre mer kunnskap om varsling og regelverk og retningslinjer knyttet til dette.  

Tilgjengelig informasjon om varsling for ansatte med tilgang til kommunens intranett 

De fleste ansatte har tilgang til intranettet (kalt Allmenningen). Det finnes to måter å finne fram til informasjonen 
om varsling på intranettet til Bergen kommune. Den ene måten innebærer at en først trykker på «Ansatthjelpen» 
som en finner på forsiden av Allmenningen, deretter klikker på «Virksomhetsstyring» og til slutt klikker på «Varsling 
av kritikkverdige forhold».  

Den andre måten er å søke på «varsling» (også anbefalt løsning fra kommunens varslingsplakat), «varsle» eller 
«BkVarsling» i søkefeltet på Allmenningen. Da får en opp samme artikkel, «Varsling av kritikkverdige forhold», som 
første treff. En utfordring med denne fremgangsmåten er at det er to artikler om varsling tilgjengelig på 
intranettet. Søk som «hvordan varsle» eller «forskjell avvik varsel» gir bare treff på artikkelen «Varsling av 
kritikkverdige forhold i BBSI», ikke artikkelen «Varsling av kritikkverdige forhold». Artikkelen «Varsling av 
kritikkverdige forhold i BBSI» inneholder også informasjon om varsling og lenker til forsiden av BkVarsling, men 
tittelen gir inntrykk av at den ikke er relevant for alle, kun ansatte i BBSI (BBSI er forkortelse for byrådsavdeling for 
barnehage, skole og idrett.) 

I artikkelen «Varsling av kritikkverdige forhold» blir Bergen kommune sitt varslingssystem introdusert. Under 
overskriften «Valg av system for å melde fra om en uønsket hendelse» blir varsel og avvik definert, og det blir 
forklart at BkKvalitet brukes til avvik mens BkVarsling brukes til varsel. I teksten blir det vist til at det kan være 
vanskelig å vite hvilket system som skal brukes til å melde fra i. Kommunen fremhever blant annet følgende: 

• At det er ønskelig at uønskede hendelser/avvik løses på lavest mulig nivå, med en så enkel prosess som 
mulig.  

• At en vanlig oppfatning er at varsling gjelder mer alvorlige tilfeller enn melding av avvik, og at avvik gjerne 
er mer nøytrale av natur. 

• At arbeidstaker selv vurderer om hendelsen skal loggføres i kvalitetssystemet/ulike rutiner- og systemer 
i byrådsavdelingen eller som et kritikkverdig forhold/varsel i BkVarsling. 
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• At et forhold tidligere er meldt som avvik i kvalitetssystemet/ulike systemer i byrådsavdelingene, 
utelukker ikke at det senere kan meldes som et kritikkverdig forhold/ varsel etter arbeidsmiljøloven. 

• At det ikke er valg av system for å melde fra som avgjør om en arbeidstaker har varslervern etter 
arbeidsmiljøloven, men sakens innhold. 

Intranettsiden gir videre informasjon om at BKVarsling inneholder informasjon om rutine for varsling og annen 
relevant informasjon, og en powerpoint presentasjon for ledere om varsling og eksempel på risikovurdering. 
Intranettsiden har godt synlige to lenker i teksten som sender leseren inn på forsiden av BkVarsling der rutinen for 
varsling ligger. Se figuren under som viser hva ansatte møter om de åpner artikkelen «Varsling av kritikkverdige 
forhold»: 

Figur 3: Artikkelen "Varsling av kritikkverdige forhold" på allmenningen 

 

Dersom ansatte klikker seg inn i BkVarsling, blir de på første side møtt av følgende tekst: 

 «Takk for at du sier ifra! Bergen kommune skal ha en kultur for åpenhet hvor ansatte sier ifra om 
kritikkverdige forhold slik at kommunen kan forbedre og utvikle seg».  

Videre blir det forklart at rutinen for varsling beskriver varsling om kritikkverdige forhold i henhold til 
arbeidsmiljølovens bestemmelser og varsel og avvik blir deretter definert. Selve rutinen for varsling er delt inn i to 
deler, med henholdsvis syv og seks overskrifter under hver del som er godt synlig. Ved å trykke på overskriften 
trekkes siden ut slik at teksten knyttet til under overskriften blir synlig.  

Dersom ansatte eller ledere skulle ønske å søke frem spesifikk informasjon eller tema om varsling, for eksempel 
«gjengjeldelse» har BkVarsling ikke egne søkefelt som kan benyttes til dette formålet. Enkeltdokument og tekstfelt 
kan imidlertid åpnes hver for seg og søkes i.  

Nederst på forsiden om varsling er det to grønne knapper; en for å registrere varsel og en for å logge inn i systemet 
dersom en allerede har varslet. Figuren under viser hvordan forsiden i BkVarsling viser varslingsrutiner og knapper 
for å varsle eller logge inn i allerede meldt varsel: 
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Figur 4: Utsnitt fra forsiden i BkVarsling. Vi ser de klikkbare overskriftene i rutinen for varsling og grønne knapper 
for å registrere varsel og logge inn i systemet under rutinen. 

Tilgjengelig informasjon om varsling for ansatte som ikke har tilgang til eller sjelden bruker kommunens intranett 

Det er kommunens intranett som er kommunens informasjonskanal knyttet til varsling.  I underkant av 2000 av 
kommunens om lag 20 000 ansatte har ikke bruker-ID som gjør at de har tilgang til kommunens intranettsider. 
Dette innebærer at informasjon om varsling ikke er like tilgjengelig for dem som for andre ansatte. Som nevnt over 
har kommunen utarbeidet en varslingsplakat til bruk på arbeidsstedene. På varslingsplakaten står det at det er 
mulig å varsle i BkVarsling, og at alle arbeidsplasser der ansatte ikke har tilgang til intranett skal ha utskrift av 
informasjonen på førstesiden til BkVarsling. Videre står det opplyst at lokal varslingsordning, verneombud og 
tillitsvalgte samt sentral varslingsordning kan kontaktes, kontaktopplysninger til disse må imidlertid legges til 
manuelt. Kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling peker på at det er likevel en forventning til kommunens 
ledere at de, i tråd med styringslinjen, tar et særskilt ansvar for denne gruppen ansatte. Hun peker på at det å 
sikre alle ansatte tilstrekkelig informasjon og digital tilgang er en viktig problemstilling, også for andre områder 
enn varsling som sannsynligvis står overfor samme utfordring. 

Flere av de lokale varslingsordningene og hovedverneombud stiller spørsmål ved om tilgjengeligheten til 
varslingssystemet er god nok, særlig for dem som ikke har kommunal pc til daglig og for de mange ansatte som 
sjelden eller aldri besøker kommunens intranett Allmenningen (blir opplyst å være tilfellet for mange ansatte innen 
ansatte i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett). I intervju med varslingsordning for byrådsavdeling for 
arbeid, sosial og bolig, blir det på den andre siden pekt på at flere av henvendelsene de har fått i forbindelse med 
varslingssaker er fra ansatte som ikke har typiske kontorjobber med tilgang til egen kommunal PC.  

Erfaringer med BkVarsling som en tilgjengelig varslingskanal for ansatte 

De fleste Deloitte har intervjuet opplever at kommunen har iverksatt et system for varsling i samsvar med 
regelverk og kommunale vedtak. BkVarsling gir mulighet til å varsle på en ryddig måte og det er tilgjengelig 
informasjon om hvordan varsle og varslingsprosessen, for eksempel rutine for varsling, veileder for lokale 
varslingsordninger, prosedyre for oppfølging og saksbehandling mv. som beskrevet tidligere. På den andre siden 
blir det av flere stilt spørsmål ved om systemet er tilgjengelig nok for ansatte og vist til at begrepsapparatet som 
blir brukt i varslingssystemet kan være for komplisert. Flere fra vernetjenesten mener blant annet at en del ansatte 
oppfatter informasjonen om varslingssystemet som for komplisert eller uklar, noe som kan heve terskelen for å 
varsle om kritikkverdige forhold. Særlig blir det pekt på at det er uklart hva som er forskjellen på varsel og avvik og 
at det dermed er vanskelig å vite hvilket system en skal melde fra i. Det at kommunen har to system for å melde 
fra om uønskede hendelser med forskjellig bruksområde – BkVarsling og BkKvalitet - blir også pekt på som en 
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utfordring fra flere, både fra hovedverneombud og lokale varslingsordninger. I praksis blir det slik at ansatte 
melder fra om avvik i BkVarsling og varsler gjennom BkKvalitet.  

Det blir i flere intervju, både med hovedverneombud og lokale varslingsordninger, pekt på at informasjonen om 
varsling som er tilgjengelig i BkVarsling kan være for komplisert og omfattende. I ett intervju blir det pekt på at 
informasjonen er krevende å sette seg inn i som følge av at informasjonen inneholder momenter av HMS-, 
rettsvern og økonomi. I tillegg til at «varsel» og «avvik» oppfattes som vanskelig å forstå nevnes også «linjeansvar» 
som et vanskelig begrep. Linjeansvar blir benyttet om det å saksbehandle og følge opp varsel. Det er flere som 
peker på at informasjonen med fordel bør kortes ned for å gjøre det mer brukervennlig og senke terskelen for å 
varsle om saker. Samtidig peker én lokal varslingsordning på at kommunen har plikt til å opplyse om retter og 
plikter knyttet til varsling, selv om disse kan være tekniske krevende for ansatte å forstå. 

I spørreundersøkelsen ble både ansatte og ledere spurt om det finnes god informasjon tilgjengelig på intranett 

dersom de ønsker å finne ut mer om hvordan de skal varsle i Bergen kommune. Flertallet av både ansatte (62 %) 

og ledere (76 %) er enige i at det finnes god informasjon tilgjengelig, men det er likevel en andel både av ansatte 

(11%) og ledere (8 %) som ikke er enige i dette. Mange svarte dessuten «vet ikke» på dette spørsmålet. Ansatte 

og ledere som opplyser at de har vært vitne til eller kjenner til kritikkverdige forhold mener i noe mindre grad at 

finnes god informasjon på intranettet om de ønsker å finne ut mer om hvordan man kan varsle i Bergen.36 

Over halvparten av både ledere og ansatte ønsker imidlertid mer informasjon om hvordan man kan varsle i 

kommunen. Se kapittel 4 for nærmere omtale av dette. 

2.3.7 Vurdering 

Det er Deloittes vurdering at kommunen har etablert og iverksatt et helhetlig og godt system for varsling. Vi vil 
fremheve følgende: 

• Kommunen har etablert et hensiktsmessig system med tverrfaglige lokale kompetansemiljø i hver
byrådsavdeling. Deloitte mener det er hensiktsmessig å ha lokale kompetansemiljø som kan kontaktes
både av saksbehandlere og av ansatte for råd og veiledning i tilknytning til varsling og at dette vil bidra til
å sikre både kunnskapsbasert råd og veiledning. Organiseringen med lokale varslingsordninger er etter
Deloittes vurdering også hensiktsmessig med hensyn til å vurdere om av innkomne varsel i BkVarsling er
varsel etter arbeidsmiljøloven. Slike vurderinger kan være krevende og vil i noen tilfeller kreve særskilt
kompetanse. Vi ser samtidig at enkelte varslingsordninger har hatt få saker og at dette kan gjøre at de
som kompetansemiljø får svært begrenset erfaring i å vurdere saker. Deloitte mener samtidig at egne
miljø i byrådsavdelingen kan bidra til nyttig nærhet til dem som søker råd og veiledning og at dette kan
bidra til god forståelse av saker og problemstillinger særskilt for den enkelte byrådsavdeling.

• Det er positivt at det er tilrettelagt for at det i byrådsavdelingene kan stilles kompetansekrav til
medlemmene i de lokale varslingsordningene. Undersøkelsen viser også at varsling inngår som del av fast
opplæring for ansatte, verneombud og ledere.

• Kommunen har utarbeidet en rekke rutiner og veiledere knyttet til varsling som dekker lovkrav og de aller
fleste anbefalinger fra Arbeidstilsynet om slike. Deloitte mener rutinene og veilederne er relativt lett
tilgjengelige i BkVarsling og mener det er positivt at de gjennomgående viser innbyrdes til hverandre ved
at det er lagt inn lenker til andre relevante dokument.

• Deloitte vil også fremheve at det er positivt at kommunen har prøvd å avklare forhold som mange
opplever kan være vanskelige når det gjelder varslingssaker. Dette gjelder:

o Forskjellen mellom varsel og avvik som er redegjort for på førstesiden i BkVarsling
o Grensedragningen mellom varslingssaker og arbeidsmiljøsaker/personalsaker som omtales i

eget dokument og som finnes tilgjengelig i BkVarsling under dokumenter for saksbehandlere

Deloitte mener at det ikke er rimelig at alle ansatte skal ha inngående kjennskap til hva det vil si å varsle 
og hvordan en går frem. Deloitte mener at kommunens system legger til rette for at ansatte søke hjelp 

36 Henholdsvis 53 % av de ansatte og 74 % av ledere at de er enige i det finnes god informasjon på intranettet om de ønsker å finne ut mer 
om hvordan man kan varsle i Bergen. Tilsvarende svarer 17 % av de ansatte som opplyser at de har vært vitne til eller kjenner til 
kritikkverdige forhold at de er uenige. 8 % av lederne svarer at de er uenige. Dette gjelder uavhengig av om de har vært vinte til 
kritikkverdige forhold eller ikke. 



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Kommunens varslingssystem 

 

31 
 

hos eksperter i egen byrådsavdeling, eller eventuelt sentral varslingsordning dersom de trenger råd og 
veiledning. Videre har kommunen tilrettelagt med informasjon på kommunens intranett og i BK-Varsling 
og ved varslingsplakater i kommunens enheter.  
 

• Deloitte mener ellers at kommunen har gjort det mulig å varsle anonymt. Dette er gjort ved at kommunen 
har informert om hvordan dette kan gjøres på kommunens intranettsider ved at det er opplyst at varsel 
kan sendes i brev uten avsender, ved epost fra en kryptert avsender eller ringes inn fra hemmelig 
telefonnummer. Det er likevel vår vurdering at det kunne ha kommet tydeligere frem hvem anonyme 
varsel skal sendes til.  
 

Etter Deloittes vurdering viser også undersøkelsen at det er utfordringer og forbedringsområder som kommunen 
bør følge opp når det gjelder eget varslingssystem. Dette gjelder både informasjon og opplæring og utbedring av 
rutiner. Mer spesifikt vil Deloitte fremheve følgende:  

• Kommunen har ikke lagt til rette for at den enkelte ansatte selv kan varsle anonymt i kommunens digitale 
varslingssystem BkVarsling. Det er imidlertid mulig for ansatte å varsle anonymt via for eksempel 
verneombud, tillitsvalgt eller en annen ansatt som registrerer varselet i Bk-varsling.  På bakgrunn av at 
ansatte ikke selv kan varsle anonymt i den digitale løsningen uten bistand fra tillitsvalgt, verneombud 
eller en annen ansatt, mener Deloitte at bystyrets vedtak i sak 145/18 kun delvis er oppfylt.  
 

• Det er en utfordring at mange av kommunens ansatte37 ikke har tilgang til intranett, og dermed ikke har 
kommunens informasjon om varsling og varslingssystem like tilgjengelig som andre arbeidstakere som 
har tilgang til dette. Deloitte vil i denne sammenhengen også peke på at tilgjengeligheten også er noe 
redusert for arbeidstakere som ikke har tilgang til egen PC i sitt daglige arbeid. Kommunen har imidlertid 
lagt til rette for å dele informasjon om varsling til alle medarbeidere ved å utarbeide en varslingsplakat 
og legge opp til at arbeidsplassene skal ha tilgjengelig utskrifter av informasjonen som er finnes i 
BkVarsling.  
 

• Det er noen områder Deloitte mener at kommunen ikke har fullt ut tilfredsstillende rutiner i samsvar med 
arbeidstilsynets retningslinjer. Det er Deloittes vurdering at kommunens rutiner ikke er tilstrekkelige i 
henhold til disse retningslinjene når det gjelder  

o fremgangsmåte dersom varsler blir utsatt for gjengjeldelse.  
o rollen til AMU i varslingssaker  
o hva som skjer dersom en blir varslet på og hvilke rettigheter en da har 

 

• Deloitte mener kommunens informasjon om varsling ikke kun bør vise til relevant regelverk, og relevante 
kommunale rutiner, men også arbeidstilsynets nettsider som har omfattende omtaler og veiledende 
tekster og videoer om varsling av kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven. Dette er fordi 
Arbeidstilsynets oppdrag fra Stortinget blant annet er å legge premisser for arbeidet med helse, 
arbeidsmiljø og sikkerhet i virksomheter i Norge. 

 

• Deloitte mener de lokale varslingsordningenes rolle med hensyn til å følge opp saksbehandling av varsel 
med fordel kan omtales tydeligere. I rutinen som omtaler de lokale varslingsordningene står det at 
varslingsordningen skal avslutte saken teknisk og vurdere behov for å kvalitetssikre arbeidet som er gjort 
i linjen. Det står videre at lokal varslingsordning skal etterse fremdrift i saken. Deloitte mener det bør 
tydeliggjøres/konkretiseres hva som her forventes av de lokale varslingsordningene med hensyn til 
kvalitetssikring og oppfølging av fremdrift og vil samtidig peke på at det å gjennomføre kontroller kan 
bidra til læring og forbedring i konkret oppfølging av saker. 

 

• Ettersom det er ledere i linjen i den enkelte byrådsavdeling som avgjør hvilken opplæring som skal gis og 
hvilke kompetansekrav som skal gjøres tilgjengelig i kompetanseportalen, vil Deloitte peke på at dette 
kan medføre risiko for ulik praksis.38 Fra byrådsleders avdeling har presentasjoner til opplæring blitt 

 
37 Gjelder 1797 ansatte per juni 2022. 
38 I forbindelse med verifisering av rapporten blir det fra kommunen pekt på at den parlamentariske styringsformen gjelder som 
utgangspunkt alle felles oppgaveområder i kommunen og at den enkelte byrådsavdeling styrer sin ressursbruk, med mindre et krav følger av 
lov, forskrift og politiske vedtak. 
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utarbeidet. Revisjonen mener det kan være hensiktsmessig med tydelige føringer eller anbefalinger med 
hensyn til hva byrådsavdelingene bør legge til rette av kompetansekrav knyttet til varsling. 

Basert på funn og vurderinger anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

• Oppdaterer kommunens varslingsrutiner i samsvar med arbeidstilsynets anbefalinger

• Vurderer å utarbeide føringer for kompetansekrav som bør stilles til ulike grupper når det gjelder varsling

• Sørger for at mulighet for anonym varsling er i samsvar med bystyrets vedtak
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3 Ledernes kjennskap til håndtering 
av varsel 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet har vi svart på hovedproblemstilling 2): 

• Opplever ledere at de har tilstrekkelig kjennskap til hvordan varsel skal håndteres og hvor de eventuelt
kan få lederstøtte til å håndtere og følge opp varsel på en god måte?

3.2 Revisjonskriterier 

Internkontroll og krav til opplæring og kompetanseutvikling 

Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter blir fulgt jf. kommuneloven § 25-1 første ledd. 

Ifølge veilederen til kommunelovens regler om internkontroll, er opplæring og kompetanseutvikling ikke lovfestet 
som del av kommuneloven § 25-1. Dette fordi disse elementene er for detaljerte til å være del av et lovkrav. Det 
blir vist til at for detaljerte internkontrollkrav er uheldig siden det vil kunne gjøre kommunene sitt handlingsrom 
mindre, og særlig gjelder dette konkrete og lokale tilpasninger. Det blir samtidig vist til at de elementene som ikke 
er lovfestet, også utgjør en naturlig del av kommunene sin generelle styring og ledelse. Dette gjelder dermed blant 
annet opplæring. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Datagrunnlag 

3.3.1 Ledernes kjennskap til håndtering av varsel og lederstøtte til å følge opp varsel 

Som nevnt i forrige kapittel har det blitt gjennomført en rekke opplæringstiltak i byrådsavdelingene for å gjøre 
varslingssystemet kjent. Videre er det etablert rutiner og veiledere for ledere i BkVarsling og lokale 
varslingsordninger er på plass i hver byrådsavdeling for å blant annet kunne veilede ledere og eventuelle andre 
som får tildelt saksbehandleransvar for varsel.  

Undersøkelsen viser at de fleste lederne som har svart på undersøkelsen (95 prosent) kjenner til at de kan få ansvar 
for å saksbehandle et varsel om kritikkverdige forhold (se figuren under). Kjennskapen til at man som leder kan 
søke råd og veiledning fra en lokal varslingsordning i sin byrådsavdeling, er lavere. 40 prosent av lederne som har 
svart på undersøkelsen kjenner ikke til dette (se figuren under).  
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Figur 5: Lederes svar på om de kjenner til at de kan få ansvar for å saksbehandle varsle om kritikkverdige forhold 
og at det finnes en lokal varslingsordning i byrådsavdelingen de kan søke råd og veiledning hos i varslingssaker 
(n=758 og 762). 

De fleste ledere som har svart på undersøkelsen er enige i at de har kjennskap til hvordan varsel skal håndteres, 
hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres, hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer. De fleste 
lederne mener også at tilgjengelig veiledning i BkVarsling er tilstrekkelig tilpasset deres behov som leder. 

Svarene i spørreundersøkelsen viser samtidig at ikke alle ledere som har svart på spørreundersøkelsen opplever 
det slik:  

• En av fire ledere (25%) som har svart på spørreundersøkelsen er uenige39 i at de har tilstrekkelig
kjennskap til hvordan varsel skal håndteres. Undersøkelsen viser samtidig at mange ledere ikke har
erfaring med å håndtere varsel, noe som kan påvirke deres kjennskap til hvordan varsel skal håndteres.
Når vi kun ser på svarene til de lederne som opplyser at de har erfaring med å motta varsel, ser vi at
andelen ledere som er uenig i at de opplever å ha kjennskap til hvordan varsel skal håndteres er noe
lavere, det vil si 23 prosent.

• Nær to av ti ledere (16%) som har svart på spørreundersøkelsen er uenige40 i at de vet hvor de kan få
lederstøtte når varsel skal håndteres og hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer. Her er
andelen som er uenig noe høyere blant ledere som opplyser at de har erfaring med å motta varsel, det
vil si henholdvis 1741 og 19 prosent42.
Noe over en av ti ledere (13 %) som har svart på spørreundersøkelsen er uenig43 i at veiledningen som er
tilgjengelig i BkVarsling er tilstrekkelig tilpasset deres behov. Blant ledere som har mottatt varsel er
andelen som er uenig noe høyere, det vil si 19 prosent, altså nærmere en av fem ledere.Vi vil også
fremheve at en av fire ledere (25%) kjenner ikke til om veiledningen som er tilgjengelig i BkVarsling er
tilstrekkelig tilpasset deres behov som leder. Dette gjelder særlig ledere som opplyser at de ikke har
mottatt varsel (27 prosent), noe som ikke er unaturlig i og med at de ikke har hatt behov for veiledningen
til å håndtere konkrete saker. Også blant ledere som opplyser at de har mottatt varsel er det likevel en

39 19 % er nokså uenige, mens 6 % er svært uenige 
40 12 % er nokså uenige, mens 64% er svært uenige i begge påstandene 
41 vet hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres 
42 vet hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer 
43 10,6 % er nokså uenige, mens 2,6 % er svært uenige 
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del ledere som opplyser at de ikke kjenner til om veiledningen i BkVarsling er tilpasset deres behov. Dette 
kan indikere at lederne enten ikke kjenner til at denne veiledningen eksisterer, eller de har ikke satt seg 
inn i veiledningen i tilstrekkelig grad til at de har en formening om den er tilpasset deres behov.  

Ledernes svar går frem av figuren under. 

Figur 6: Lederes svar på fire ulike påstander knyttet til kjennskap til håndtering av varsel, hvor de kan få lederstøtte, 
hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer, samt om de opplever veiledningen i BkVarsling som 
tilstrekkelig.  

Lederne som svarte «nokså enig», «nokså uenig» eller «svært uenig», fikk i åpent svarfelt i spørreundersøkelsen 
mulighet til å utdype hva de mener kunne vært forbedret i veiledningen i BkVarsling, og 95 ledere benyttet 
anledningen til å uttrykke sin mening om dette. 

Av svarene går det frem at det særlig tilgjengeligheten og brukervennligheten til BkVarsling mange ledere mener 
kunne vært bedre. Det blir blant annet vist til at det BkVarsling har mye informasjon og mange dokument som det 
ikke er lett å finne frem i, eller det er for tidkrevende å finne frem i. Noen peker i denne sammenhengen på at 
Arbeidstilsynets veileder er lettere å finne frem i og flere peker på at det burde være lettere å søke etter relevant 
informasjon i lederveiledningen.  

Alle ledere fikk i spørreundersøkelsen også mulighet til å svare på om de hadde ønsket mer informasjon knyttet til 
varsling. Flertallet av lederne ønsker å få mer informasjon. Dette gjelder både mer informasjon om kommunens 
varslingssystem (58 prosent), deres rolle som leder i varslingssaker (74 prosent) og hvordan man kan varsle i 
Bergen kommune (51 prosent).  

Svarene i spørreundersøkelsen viser at informasjonsbehovet er noe lavere hos ledere som ikke har vært mottaker 
av varsel, noe som kan henge sammen med at de gjennom erfaring har tilegnet seg kunnskap om varslingssystem 
og egen rolle. Figuren under viser andel ledere som svarte «ja» på om de hadde ønsket å få mer informasjon om 
kommunens varslingssystem, egen rolle som leder i varslingssaker og hvordan man kan varsle i Bergen kommune. 
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Figur 7: Andel ledere som svarte «ja» på om de hadde ønsket å få mer informasjon om kommunens 
varslingssystem, egen rolle som leder i varslingssaker og hvordan man kan varsle i Bergen kommune. (Samlet antall 
ledere som har svarte på spørsmålet (ja eller nei) er 753-762(n) og antall ledere som hadde mottatt varsel som 
svarte på spørsmålet (ja eller nei) er 206) 

 

 

253 ledere valgte å utdype i spørreundersøkelsen hva de ønsker mer informasjon om knyttet til sin rolle som leder 
i varslingssaker:  

• Informasjon om rolle, plikter og ansvar som ligger til lederrollen i en varlingssak (28 prosent av lederne 
som utdypet sine ønsker svarte dette). Flere peker konkret på mer informasjon om ansvarsfordeling 
mellom ulike lederfunksjoner og sentral og lokal varslingsgruppe.  

• Informasjon om hvordan de som ledere skal håndtere varslingssaker (26 prosent av lederne som utdypet 
sine ønsker svarte dette). Dette inkluderer mer informasjon om hvordan varsel skal saksbehandles, og 
hvordan de kan veilede og hjelpe ansatte som varsler. 

• Eksempler på eller gjennomgang av eksempler på varslingssaker for å forstå hvordan og når slike saker 
skal håndteres (10 prosent av lederne som utdypet sine ønsker svarte dette). 

• Mer informasjon knyttet til kommunens rutiner og veiledere (12 prosent av lederne som utdypet sine 
ønsker svarte dette),  

• Kurs og annen opplæring i varslingssystemet og hvordan det skal brukes (11 prosent av lederne som 
utdypet sine ønsker svarte dette) 

• Informasjon om hvor man kan få støtte som leder (3 prosent av lederne som utdypet sine ønsker svarte 
dette)  

I tillegg svarte 10 prosent av de som kommenterte at de ønsket mer informasjon, at de ønsket mer 
oppmerksomhet rundt varsling som tema og oppdateringer og påminnelser knyttet til temaet varsling. 

Det er særlig noen områder lederne opplever som krevende når det gjelder å følge opp varslingssaker. Ledere med 
erfaring fra å saksbehandle varslingssaker fikk mulighet til å utdype hva som var mest krevende å følge opp i sakene 
og 119 av 207 ledere med erfaring fra varslingssaker valgte å svare på spørsmålet. I figuren under har vi 
kategorisert svarene til lederne for å vise hva de utdyper er mest krevende å følge opp: 
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Figur 8: Lederes svar på hva som har vært krevende å følge opp på en god måte i varslingssaker.4445 

Flest ledere (21 ledere) gir uttrykk at det mest krevende i oppfølgingen av en varslingssak er å avdekke de faktiske 
forholdene. Det blir vist til at de involverte ofte har ulik virkelighetsoppfatning, noe som kan gjøre det vanskelig å 
avdekke hva som har skjedd. Lederne synes også det er utfordrende å avgjøre når de har nok informasjon til å 
konkludere. Det blir blant annet vist til at det kan ta lang tid å undersøke et varsel fordi mange skal innkalles til 
samtale. Det blir også vist til at det kan være krevende å vite når en sak er tilstrekkelig opplyst til at en kan 
konkludere.  

Å ha nok tid og ressurser til å håndtere varslingssaker blir trukket frem som krevende (22 ledere). Innhenting av 
dokumentasjon, dokumentering og saksbehandling tar lang tid, og flere poengterer at dette er krevende i en 
allerede travel hverdag. Noen ledere beskriver at tidkrevende varslingssaker går utover andre oppgaver, mens 
andre viser til at de ikke har tid og kapasitet nok til å følge opp saken tilstrekkelig.  

Videre opplever lederne at det er krevende å følge opp involverte, ivareta anonymitet, og ivareta det øvrige 
arbeidsmiljøet i en varslingssak (21 ledere). Det blir særlig poengtert at det kan være vanskelig å følge opp både 
varsler og den som har blitt varslet på. 

Samarbeid og rolleforståelse kan også være utfordrende i varslingssaker. 17 ledere peker på at dette har vært 
krevende, og viser til eksempler på overordnede ledere som enten ikke vil håndtere varslingssaker, eller som 
overkjører prosessen. Det blir også kommentert at det er utfordrende å vite hvor man som leder kan få hjelp og 
støtte til å håndtere varslingssaker.  

3.3.2 Erfaringer og synspunkt knyttet til ledernes kjennskap til håndtering av varsel 

Fra kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling blir det vist til at siden systemet for varsling ble implementert 
rett før koronapandemien, har det ikke blitt jobbet like mye med forbedringsarbeid og utvikling knyttet til varsling 

44 11 respondenter er kategorisert i en «diverse»-kategori, og er ekskludert fra figuren. Kategorien inkluderer svar som er vanskelig å tolke, 
svar som faller utenfor spørsmålsstillingen, eller svar som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. 
45 Merk at en respondent kan oppleve at flere forhold har vært krevende å følge opp, og dermed kan være inkludert i flere kategorier. N

henviser derfor i dette tilfelle til antall svar, ikke antall respondenter. I figuren er antall respondenter 103, mens antall svar er 119. 

5

6

6

8

8

17

21

22

25

0 5 10 15 20 25 30

Sikre ryddig prosess

Iverksette riktige tiltak

Sikre god dokumentasjon

Bruk av system og rutiner i varslingsystemet

Tydeliggjøre skillet mellom varsel og avvik eller
personalsaker

Sikre godt samarbeid og god rolleforståelse i oppfølgingen
av saken

Ivareta de involverte (varsler og omvarslet) på en god
måte

Sette av tid og ressurser til å følge opp saken

Avdekke hva som har skjedd

Basert på din erfaring: Hva er krevende å følge opp på en god måte i varslingssaker? 
(n=119)



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Ledernes kjennskap til håndtering av varsel 

38 

som planlagt. Mye utviklingsarbeidsarbeid har blitt skjøvet på fordi det har vært mangel på kapasitet under 
pandemien.  

Kommunaldirektøren peker på at det er varierende forståelse, erfaring og kompetanse knyttet til varsling hos 
lederne i organisasjonen. Det er ulik modenhet hos ledere og erfaringen er at det er en del varsel som ikke blir 
håndtert slik de bør. Hun mener mange ledere har lite erfaring fra varslingssaker og viser til at de sentrale 
utfordringene dermed er å sikre at lederne har god forståelse av hva varsling er og egen rolle i dette, og videre å 
bygge en kultur for varsling og gjøre medarbeiderne kjent med systemet gjennom å ha varsling på dagsorden.   

3.4 Vurdering 

Det er Deloittes vurdering at lederne i hovedsak opplever at de har kjennskap til at de kan få ansvar for å 
saksbehandle varsel og at de fleste har kjennskap til system og rutiner og hvor da kan søke råd og veiledning. Dette 
er basert på svarene fra spørreundersøkelsen til ledere i Bergen kommune som viser følgende: 

• De fleste lederne som har svart på undersøkelsen46 kjenner til at de kan få ansvar for å saksbehandle et
varsel om kritikkverdige forhold

• Flertallet av ledere som har svart på spørreundersøkelsen kjenner til at de som leder kan søke råd og
veiledning fra en lokal varslingsordning i sin byrådsavdeling47

• De fleste ledere som har svart på undersøkelsen er enige i at de har kjennskap til hvordan varsel skal
håndteres,48 hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres49 og hvor de kan finne veiledning, rutiner
og prosedyrer.50 De fleste lederne mener også at tilgjengelig veiledning i BkVarsling er tilstrekkelig
tilpasset deres behov som leder.51

Deloitte mener at en bør forvente tilstrekkelig kjennskap til varsling hos ledere til at de kan være oppmerksomme 
på og kjenne igjen mulige varsel om kritikkverdige forhold dersom de mottar dette og i slike situasjoner vet hva 
de skal gjøre med dem. Deloittes vurdering er at undersøkelsen viser at kommunen bør sette i verk tiltak for å 
sikre at alle ledere har tilstrekkelig kunnskap om varsling og hvor de kan få lederstøtte. Dette er viktig ettersom 
kompetanse og atferd er avgjørede for å skape et godt ytringsklima og for at varsel blir håndtert på en god og 
forsvarlig måte. En av fire ledere uenige52 i at de har tilstrekkelig kjennskap til hvordan varsel skal håndteres. Det 
er noe mindre andel blant de som har erfaring med å motta varsel som er uenige, men forskjellen er liten.  

Som nevnt tidligere kan det noen ganger være vanskelig å fastslå om en melding er et varsel om et kritikkverdig 
forhold. Bergen kommunes varslingssystem legger opp til at de lokale varslingsordningene er kompetansemiljø i 
byrådsavdelingene og både leder og ansatte kan rådføre seg med disse og eventuelt sentral varslingsgruppe. Da 
er det viktig at lederne kjenner til at de lokale varslingsordningene finnes og at de kan søke råd og veiledning der 
i varslingssaker. Hele 40 % av lederne som har svart på spørreundersøkelsen opplyser at de ikke kjenner til at de 
kan søke råd og veiledning hos de lokale varslingsordningene. Deloitte mener at dette ikke er tilfredsstillende og 
at kommunen må sikre bedre kjennskap til de lokale varslingsordningene.  

Deloitte mener også at det er en for stor andel av lederne som har svart på undersøkelsen som er uenige i at de 
vet hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres og hvor de kan finne veiledning rutiner og prosedyrer (16 
%) og det er også en for stor andel av lederne som er uenig i at veiledningen som er tilgjengelig i BKVarsling er 
tilpasset deres behov (13 %). Det er verdt å merke seg at andelen ledere som er uenige dessuten er noe høyere 
hos ledere som har erfaring med å håndtere varsel. Svarene i undersøkelsen viser at mange ledere ønsker 
informasjon om forhold som fremgår av kommunens intranettsider og BkVarsling som informasjon om rolle plikter 
og ansvar og hvordan ledere skal håndtere varslingssaker. En del ledere etterlyser imidlertid gjennomgang av 
eksempler på varslingssaker og kurs og annen opplæring i varslingssystemet. Deloitte mener dette understreker 
viktigheten av at kommunen legger vekt på å sikre tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling 
overfor kommunens ledere. 

Basert på funn og vurderinger anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

• Sikrer at ledere har bedre kjennskap til de lokale varslingsordningene i byrådsavdelingene

46 95 % 
47 60% 
48 14% svarer svært enig, 59 % svarer nokså enig 
49 38 % svarer svært enig, 45 % svarer nokså enig 
50 36 % svarer svært enig, 47 % svarer nokså enig 
51 19 % svarer svært enig, 43 % svarer nokså enig 
52 19 % er nokså uenige, mens 6 % er svært uenige 
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• Sikrer tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling overfor kommunens ledere 

 

 



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Ledere og ansattes bruk, kjennskap til og opplevelse av varslingssystemet 

 

40 
 

4 Ledere og ansattes bruk, 
kjennskap til og opplevelse av 
varslingssystemet 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet har vi svart på hovedproblemstilling 3) med underproblemstillinger: 

• I hvilken grad har ledere og ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning for å melde fra om 
kritikkverdige forhold?  
o Har ledere og ansatte kjennskap til kommunens system for varsling?  
o Har ledere og ansatte tillit til at kommunen følger opp varsel på en god måte?  
o Opplever ledere og ansatte at kommunen har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å varsle om 

kritikkverdige forhold?   
o Opplever ledere og ansatte at kommunen har kultur for å ivareta varslers rettigheter?  

4.2 Revisjonskriterier 

I følge § 1-1 i arbeidsmiljøloven er et av formålene med loven bl.a. å sikre arbeidstakerne et godt ytringsklima og 
å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i 
samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet. 

Arbeidstilsynet fremhever at et godt ytringsklima på arbeidsplassen kjennetegnes av stor takhøyde for 
meningsutveksling. De viser til at på en arbeidsplass med godt ytringsklima er forslag, kritikk og andre ytringer 
velkomne som grunnlag for forbedring og utvikling. På en arbeidsplass handler ytringsklima om hvordan 
arbeidstakerne oppfatter mulighetene til – og konsekvensene av – å ytre seg. Arbeidstilsynet skriver: 

«Når arbeidstakere vurderer ytringsklimaet på sin arbeidsplass, stiller de seg selv to spørsmål: 

1) Er det trygt å si ifra, eller blir jeg straffet hvis jeg sier ifra om kritikkverdige forhold eller foreslår 
forbedringer? 

2) Nytter det å si ifra? Med andre ord: Blir det jeg sier ifra om – ytringen min – tatt hensyn til og gitt en 
skikkelig vurdering?»53 

Arbeidstilsynet fremhever at arbeidsplasser som diskuterer varsling, hva som er kritikkverdige forhold og som 
kjenner egen varslingsrutine, er bevisst hvordan et varsel skal fremmes og håndteres. En god opplæring vil påvirke 
varslingsprosessen på en god måte. Varslingsrutiner skal dessuten være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i 
virksomheten, jf. Arbeidsmiljøloven § 2 A-6.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Datagrunnlag 

4.3.1 Andel ansatte og ledere som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold 

Varsling etter arbeidsmiljøloven handler om å melde fra om kritikkverdige forhold. Som nevnt tidligere har Deloitte 
i spørreundersøkelsen definert hva som menes med kritikkverdige forhold. Å avgjøre hva som faktisk er 
kritikkverdige forhold og ikke, kan imidlertid være vanskelig i praksis. Dette gjør at det kan være usikkerhet knyttet 
til i hvor stor grad svarene i undersøkelsen også ville representert varsel om kritikkverdige forhold dersom 
forholdene hadde blitt vurdert nærmere. Deloitte vil samtidig understreke at uavhengig av dette, vil sakene ledere 
og ansatte har rapportert om i spørreundersøkelsen være saker som ledere og ansatte opplever er varsel om 
kritikkverdige forhold og derfor i seg selv ha en verdi. 

For å få informasjon om ansattes og lederes erfaringer knyttet til å varsle om kritikkverdige forhold har Deloitte i 
spørreundersøkelsene spurt om de har opplevd kritikkverdige forhold, om de varslet om de kritikkverdige 

 
5353 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ytringsklima-pa-arbeidsplassen/ 
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forholdene og hva de kritikkverdige forholdene omhandlet.  Svarene i spørreundersøkelsen viser at flere ansatte 
og ledere i Bergen kommune mener de har opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassene de siste tre årene. 
35 prosent av de ansatte og 15 prosent av lederne som har svart på spørreundersøkelsene, svarte at de de siste 
tre årene har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som burde vært 
stoppet.54 Til sammen utgjør dette 27 prosent. Til sammenligning svarte 21 prosent av ansatte i andre norske 
kommuner og fylkeskommuner i 2017 ja på samme spørsmål55.  

Figur 9: Har du i løpet av de siste tre årene vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen som burde vært stoppet? 

Flere ledere og ansatte i kommunen som har observert eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har 
likevel valgt å ikke varsle om disse. Av de ansatte som har opplevd noe kritikkverdig valgte litt over halvparten å 
ikke varsle om de kritikkverdige forholdene, og når det gjelder lederne var det nær seks av ti som ikke varslet om 
de kritikkverdige forholdene. Til sammenligning fant Fafo i 2017 at fire av ti ansatte i norske kommuner og 
fylkeskommuner ikke varslet om de kritikkverdige forholdene de hadde vært vitne til, avdekket eller opplevd56.  

54 I spørreundersøkelsene til ansatte og ledere ble kritikkverdige forhold definert slik: «med kritikkverdige forhold mener vi uetiske og/eller 
ulovlige hendelser, episoder eller praksis. Å varsle betyr å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være 
å melde fra om forhold som utgjør fare for liv og helse eller om korrupsjon, uforsvarlig arbeidsmiljø eller myndighetsbruk». Respondentene 
ble informert om dette i starten av spørreundersøkelsen og minnet på definisjonen på relevante spørsmål underveis.  
55 Fafo 2017:4 Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 
56 Fafo 2017:4 Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 
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Figur 10: Andel ansatte og ledere som hadde vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige de siste tre årene 
og som også varslet om disse forholdene 

 

Omregnet til antall innebærer svarene i figuren over at av dem som har svart på Deloittes spørreundersøkelser 
opplyser 216 ansatte og 49 ledere at de har varslet om kritikkverdige forhold de siste tre årene. Dette reflekterer 
ikke faktisk antall varsel i kommunen, blant annet fordi det kan være mange personer som står bak ett varsel og 
fordi Deloittes spørreundersøkelse kun gikk ut til et utvalg av kommunens 20 000 ansatte.  

Valg av varslingskanal 

De fleste av de som har varslet om kritikkverdige forhold, opplyser at de har varslet til ledere (58 prosent), mens i 
underkant av en fjerdedel varslet i BkVarsling (23 prosent)57. Av de som svarte «Annet» nevnes varsling gjennom 
tillitsvalgt, fagforening, Arbeidstilsynet, media og Statsforvalteren, men også gjennom ledere som områdeleder, 
kommunaldirektør og etatsdirektør. Svarene går frem av figuren under. 

Figur 11: Ansattes valg av varslingskanal de tre siste årene. Svarene er fra dem som oppgir å ha varslet i 
spørreundersøkelsen til ansatte. 

 
57 Noen av respondentene (11 personer) opplyser at de varslet i BkVarsling i 2019, men dette var før systemet var satt i drift.  Dette viser at 
de ikke nødvendigvis vet hvilket system de varslet i eller husker nøyaktig når de varslet.  
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Også ledere ble spurt om hvilken varslingskanal de benyttet for å varsle. 49 ledere oppgir at de varslet om de 
kritikkverdige forholdene. I likhet med de ansatte svarte de fleste av lederne som varslet at de varslet til leder (78 
prosent). Ellers varslet 20 prosent av lederne til verneombud, 18 prosent i BkVarsling58 og 18 prosent via annet.59 
BkVarsling først ble etablert våren 2020, mens respondentene ble bedt om å svare for hvordan de varslet de siste 
tre årene. Det er derfor sannsynlig at dette har innvirkning på svarfordelingen, og at andelen varsel i BkVarsling 
trolig er høyere fra og med 2020.   

Hva har ansatte og ledere varslet om? 

I undersøkelsen fikk respondentene muligheten til å utdype hva varselet deres omhandlet. Deloitte har 
gjennomgått og systematisert svarene. Vi har i den grad det har vært mulig, tatt bort kommentarer som har 
omhandlet forhold som tydelig ikke er varsel, men har ellers ikke gjort konkrete vurderinger av om forholdene 
respondentene rapporterer om, faktisk er varsel etter arbeidsmiljøloven. Svarene går frem av figuren under og 
kategoriene er nærmere omtalt og forklart under figuren. 

58 Tre ledere oppgir at de varslet i BkVarsling i 2019. Dette viser at de ikke nødvendigvis vet hvilket system de varslet i eller husker nøyaktig 
når de varslet.  
59 I spørreundersøkelsen til ledere var spørsmålet om hvordan respondentene varslet flervalgspørsmål. Det vil si at det var mulig å krysse av 
for flere svaralternativ. Dette er årsaken til at n blir over 100 prosent. I praksis betyr dette at enkelte av sakene har blitt varslet i flere kanaler. 
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Figur 12: Tema for ansattes varsler de tre siste årene. Svarene er fra dem som oppgir å ha varslet i 
spørreundersøkelsen til ansatte. 

 

 

I undersøkelsen oppgir 20 prosent at de har varslet om arbeidsforholdene på arbeidsplassen. Dette omhandler 
blant annet arbeidstid- og mengde, HMS og sikkerhet, manglende risikovurderinger, underbemanning og dårlig 
opplæring. Det er også enkelte som har varslet om covid-19-relaterte problemstillinger som manglende 
smittevern og brudd på koronarelaterte regler. 

17 prosent oppgir å ha varslet om vold og truende adferd på arbeidsplassen. Dette gjelder i hovedsak vold og 
trusler fra brukere og tjenestemottakere mot ansatte. Det beskrives både fysisk og psykisk vold, trusler, samt 
manglende oppfølging av vold og trusler fra ledelsens side.  

Videre peker 16 prosent på at de har varslet om dårlig ledelse eller ledere som har utnyttet sin maktposisjon. 
Eksempler som trekkes frem er bruk av hersketeknikker, ansettelse av egen familie, dårlig lederstil, manglende 
oppfølging, myndighetsmisbruk, favorisering og uønsket seksuell oppmerksomhet.  

15 prosent har varslet om arbeidsplassens psykososiale arbeidsmiljø. Varslene omhandler blant annet dårlig 
arbeidsmiljø og personalkonflikter, trakassering, manipulering, mobbing og rasisme.  

Det går videre fram av undersøkelsen at 13 prosent oppgir å ha varslet om medarbeideres kritikkverdige 
handlinger. Varslene er blant annet knyttet til medarbeidernes behandling av brukere og tjenestemottakere, 
medarbeidere som ikke er egnet til arbeidet eller har gjort alvorlige feil, upassende oppførsel eller alkoholkonsum 
i arbeidstiden.  

6 prosent av de som opplyser at de har har varslet om kritikkverdige forhold, oppgir at varslet omhandler ikke 
tilfredsstillende eller manglende tilbud til brukere. Eksempler som trekkes frem er pasientsikkerhet, brudd på 
lovpålagte tjenester og krav, feil i saksgang, tvang og krenkelser mot tjenestemottakere.  3 prosent har også varslet 
om hendelser knyttet til personvern, blant annet brudd på taushetsplikten, brudd på personvernregler og brudd 
på GDPR. 

11 prosent av respondentenes svar er kategorisert under «annet». Dette omfatter både respodenter som ikke 
ønsker å utdype hva varselet handler om, eller at omtalen av saken ikke er tilstrekkelig spesifikk til at saken lar seg 
kategorisere.   

Flere utdyper i kommentarfeltene situasjoner som har pågått over flere år og som vedvarer på tross av varsling. 
Dette gjelder blant annet situasjoner med vold og trusler fra brukere og fra elever i skolen. 
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Også ledere opplyser at de har varslet om kritikkverdige forhold60 Flest ledere opplyser at de har varslet om annen 
leder eller kollegas kritikkverdige handlinger (12 personer) og kritikkverdige arbeidsforhold (åtte personer) og om 
psykososialt arbeidsmiljø (fire personer). Til forskjell fra ansatte var det noen ledere som opplyser at de varslet om 
forhold knyttet til økonomi (tre personer), mangelfulle systemer (tre personer) og medisinhåndtering (tre 
personer). Også noen ledere varslet om vold og truende adferd på arbeidsplassen (to personer) og svikt knyttet til 
personvern (to personer). 

4.3.2 Ledere og ansattes kjennskap til kommunens system for varsling 

Kjennskap til varsling og kommunen varslingssystem 

De aller fleste ansatte og ledere som har svart på spørreundersøkelsen kjenner til at de kan varsle om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen. Det er likevel om lag 3 av 10 ansatte som har svart nei på spørsmål om de kjenner til at 
de kan varsle om kritikkverdige forhold i BkVarsling. Til sammenligning er det 1 av 10 ledere som ikke kjenner til 
at de kan varsle om kritikkverdige forhold i BkVarsling. Både ansatte og ledere kjenner i større grad til at det kan 
meldes avvik i kommunens kvalitetssystem BkKvalitet.  

Figur 13: Ansattes og lederes svar på om de kjenner til at de kan og hvor de kan varsle om kritikkverdige forhold 
(n=1327 for ansatte og n= 764 for ledere)61. 

Det er særlig i byrådsleders avdeling (50 prosent) og i byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling (35 
prosent) at mange av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen svarer nei på om de kjenner til at de kan 
varsle i BkVarsling.  

Også av spørreundersøkelsenes åpne kommentarfelt, går det frem at en del ansatte, og også noen ledere, ikke 
kjenner til BkVarsling.  En leder kommenterer:  

«BkVarsling var ukjent for meg og følgelig trengs det informasjon om hvordan, hva og når man bør 
varsle». 

Ansatte og lederes vurdering av tilgang til informasjon om varsling 

Som det fremgår av kap. 2.3 er informasjon om varslingssystemet og varslingsprosessen tilgjengelig digitalt på 

Allmenningen. I tillegg har ledere har ansvar for å henge opp informasjon om varsling i fellesareal. I 

spørreundersøkelsen ble både ansatte og ledere spurt om det finnes god informasjon tilgjengelig på intranett 

dersom de ønsker å finne ut mer om hvordan de skal varsle i Bergen kommune. Flertallet av både ansatte (62 %) 

og ledere (77 %) er enige i at det finnes god informasjon tilgjengelig, men det er likevel en andel både av ansatte 

60 Totalt 37 tilfeller 
61 Spørsmålsteksten til ledere var noe forskjellig fra spørsmålsteksten til de ansatte når det gjelder det første spørsmålet i figuren. Ledere ble 
spurt om: «Kjenner du til at arbeidstakere kan varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?». 
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(11%) og ledere (8 %) som ikke er enige i dette. Mange svarte dessuten «vet ikke» på dette spørsmålet, noe som 

kan indikere at en del ansatte og ledere ikke har satt seg inn i og vurdert hva som finnes av tilgjengelig informasjon 

på intranett, om varsling. Ansattes og ledernes svar fremgår av figurene under. 

Figur 14: Ansatte og lederes svar på om det finnes god informasjon på intranettet om hvordan man kan varsle i 

Bergen kommune (n=1327 for ansatte og n= 764 for ledere)62 

Ønsker for mer informasjon fra ansatte og ledere 

Ledere og ansatte fikk også spørsmål om de ønsket å få mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen 

kommune. 56 prosent av de ansatte som svarte på spørreundersøkelsen svarte ja på dette spørsmålet. Blant 

lederne var det 51% som svarte at de hadde ønsket mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen 

kommune.  

62 Spørsmålsteksten til ledere var noe forskjellig fra spørsmålsteksten til de ansatte når det gjelder det første spørsmålet i figuren: «Ta stilling 
til påstanden: Det finnes det god informasjon tilgjengelig på intranett for dem som ønsker å finne ut mer om varslingssystemet i Bergen 
kommune». 
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Figur 15: Ansattes svar på om de ønsker mer informasjon om hvordan varsle 

 

 

De ansatte som svarte at de ønsker mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen kommune, fikk 
muligheten til å utdype hva de ønsker mer informasjon om. De ansattes svar fremgår av figuren under. 63 

 

Figur 16: Ansattes svar på hva de ønsker mer informasjon om knyttet til varslingssaker 

 

Undersøkelsen viser at fleste ansatte som ønsket mer informasjon (23 prosent) ønsker informasjon om hvordan 

og hvor de kan varsle. Dette omfatter blant annet informasjon om rutiner og prosedyrer, informasjon om hvem 

 
63 Merk at en respondent kan ha svart at de ønsker informasjon om flere ting, og dermed falle under flere av kategoriene. N henviser i dette 

tilfelle derfor til antall svar, ikke antall respondenter. I dette tilfellet er antall respondenter 410, mens det er 521 svar. 
 

Ja 51%
Ja 56% Ja 54%

Nei 49%
Nei 44% Nei 46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ledere ( n=754) Ansatte (n=1327) Alle (n=2081)

Hadde du ønsket å få mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen 
kommune?

3%

3%

4%

5%

6%

7%

7%

11%

14%

17%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Hvordan varsle på egen leder

At ledelsen retter oppmerksomheten mot varsling

Annet

Anonym varsling

Kurs/opplæring om varsling

Ivaretakelse av varsler

Påminnelser om muligheten for å varsle

Saksgang i varslingssaker

I hvilke tilfeller en bør varsle

Generell informasjon om varsling

Hvor og hvordan man varsler

Du har svart at du ønsket å få mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen 
kommune. Kan du utdype hva du eventuelt ønsker mer invormasjon om? (n=521)



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Ledere og ansattes bruk, kjennskap til og opplevelse av varslingssystemet 

 

48 
 

man skal ta kontakt med og informasjon om hvilke kanaler og systemer skal man benytte for å varsle. Flere 

beskriver systemet BkVarsling som tungvint og vanskelige å bruke. 17 prosent av de ansatte som svarte på dette 

spørsmålet opplyser at de har et generelt informasjonsbehov knyttet til varslingssaker. Mange peker på at det er 

behov for at informasjonen om varsling gjøres lettere tilgjengelig på kommunens intranettsider «Allmenningen» 

og at denne per i dag er vanskelig å finne frem til. Det blir også vist til at det er viktig å tilgjengeliggjøre 

informasjonen om varsling til ansatte i kommunens som ikke er tilkoblet kommunalt nett i sitt daglige arbeid. 

14 prosent av de ansatte som svarte at de ønsket mer informasjon, har behov for tydeligere informasjon om hvilke 

saker som er varslingssaker. Det påpekes at det er nødvendig å definere hva som regnes som «kritikkverdige 

forhold» og når en sak bør håndteres som en varslingssak. Mange etterspør også konkrete eksempler på 

situasjoner hvor det kan være aktuelt å varsle:  

Generell utdypende "skolering" tilgjengelig for alle ansatte som kan være til hjelp for å dra grenser mellom 

det allmenne "ufullstendige/normale" og det kritikkverdige som bør varsles, og gi en slags god kvalitet på 

varslingen (...) Å avstå fra å varsle kan være et uttrykk for at man ikke helt vet om det er rett å gjøre det, 

og/eller om det kan gi konsekvenser som man ikke vet omfanget av.  

Mange ansatte (11 prosent) ønsker også mer informasjon om saksgangen etter at man har varslet, blant annet 

hvordan varslet blir behandlet og hvem som håndterer varselet.  

Ansatte ønsker også mer informasjon om hvordan kommunen jobber for å ivareta varslere, og hva kommunen 

gjør for å sikre at varslere ikke opplever gjengjeldelser eller represalier (7 prosent). En av respondentene uttrykker 

det slik:  

«Jeg har ikke et behov for å varsle, men tenker det er fint at det finnes informasjon tilgjengelig den dagen 

jeg eventuelt lurer på om jeg har noe å varsle om. I hvilken grad er varsleren beskyttet dersom han varsler 

mot en overordnet, for eksempel. Hvem vi varsler, hvilke kanaler vi kan bruke og grad av konfidensialitet 

ville jeg gjerne ha visst om før jeg tok en beslutning.» 

Av 5 prosent trekkes det frem at det er ønske om mer informasjon om muligheten og fremgangsmåten for å kunne 

varsle anonymt. Flere etterspør også spesifikk informasjon om hvordan man kan varsle på egen leder. I slike tilfeller 

kan det være særlig vanskelig å bevare egen anonymitet, noe som kan hindre at ansatte varsler om kritikkverdige 

forhold. I svarene kommer det også frem at mange har ønske om å med jevne mellomrom bli minnet om hva 

varsling er (7 prosent) eller å gjennomføre kurs om varlingssaker (6 %). Det blir vist til at informasjon og påminning 

om varsling kan tas opp i avdelingsmøter, sendes ut via e-post eller deles via lenker. Det blir påpekt av flere at slike 

påminnelser om muligheten for å varsle er viktige, men at det også er nødvendig at ledelsen skaper et trygt miljø 

der ansatte tør å varsle.   

Også lederne fikk spørsmål om de hadde ønsket å få mer informasjon om hvordan man kan varsle og ble bedt om 
å utdype dette. Halvparten av de 154 lederne som svarte på spørsmålet pekte på at de har et generelt 
informasjonsbehov knyttet til varsling og at det hadde vært nyttig med kurs og annen opplæring. 30 prosent av 
lederne ønsket informasjon om BkVarsling og hvordan en kan varsle. 11 prosent ønsket informasjon om når noe 
er å anse som en varslingssak og 6 prosent ønsket informasjon om leders oppgaver knyttet til varslingssaker. 

4.3.3 Ansattes tillit til at kommunen følger opp varsel på en god måte 

Tillit til håndtering av varsel 

I dette kapitlet gjengir vi ansattes og lederes svar i spørreundersøkelsen knyttet til opplevelser av kommunens 
varslingssystem og tillit til kommunens håndtering av varsling. Dette er for å kartlegge hva de ansatte mener, uten 
å undersøke årsaker. 

Svarene til ledere og ansatte i spørreundersøkelsene viser at det er relativt mange av både ansatte og ledere som 
ikke har stor tillit til kommunens håndtering av varsel.  Dette utgjør nær halvparten av de ansatte og nær en 
fjerdedel av lederne (samlet andel svar for svaralternativene noe tillit, ganske liten tillit og svært liten tillit er 
henholdsvis 51 prosent for ansatte og 23 prosent for ledere).  
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Figur 17: Ansattes og lederes tillit til håndtering av varsel64. 

Årsaker til at ansatte og ledere unnlater å varsle om kritikkverdige forhold 

Skepsis til i hvor stor grad kommunen klarer å følge opp varsel på en god måte, er en viktig grunn til at ansatte 
som har svart på spørreundersøkelsen, har unnlatt å varsle. I spørreundersøkelsen oppga 35 prosent av de ansatte 
og 15 prosent av lederne at de hadde vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold. 52 prosent av 
de ansatte og 57 prosent av lederne valgte å ikke varsle om de kritikkverdige forholdene. Som det går frem av 
figuren under, er frykt for represalier den viktigste grunnen til at ansatte valgte å ikke varsle. 25 prosent oppgir 
dette som årsak. Av svarene kommer det frem at de ansatte fryktet å miste oppgaver, å få mindre ansvar, å bli 
stemplet som illojal og vanskelig, eller å bli omplassert eller miste jobben dersom de varslet.  

Figur 18: Årsaker til at ansatte valgte å ikke varsle om kritikkverdige forhold65 

64 Ansatte ble spurt «Hvilken tillit har du til at varsel i din virksomhet håndteres på en måte som er rettferdig for de involverte?», mens ledere 
ble spurt «Hvilken tillit har du til at dine overordnede i byrådsavdelingen håndterer varsel på en måte som er rettferdig for de involverte?». 
Det var 42 ledere som svarte «Vet ikke», men siden ansatte ikke hadde dette svaralternativet tilgjengelig ble disse svarene tatt ut av figuren. 
65 Merk at en respondent kan hatt flere årsaker til å ikke varsle om kritikkverdige forhold, og dermed være inkludert i flere kategorier. N 
henviser i dette tilfelle derfor til antall svar, ikke antall respondenter. Antall respondenter 178, mens det er 189 svar 
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Undersøkelsen viser videre at 10 prosent av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen har unnlatt å varsle 

om kritikkverdige forhold fordi de var usikre på effekten av å varsle. Disse respondentene er usikre på om de ville 

blitt tatt på alvor, de har liten tillit til systemet og har liten tro på at varslet ville blitt tak i eller løst.  

Det går også frem av undersøkelsen at 3 prosent valgte å ikke varsle om kritikkverdige forhold etter oppfordringer 

fra ledelsen, kollegaer eller tillitsvalgte. I noen tilfeller har ansatte fått beskjed fra ledelsen om at det vil få 

konsekvenser å varsle, i andre tilfeller har kollegaer sagt at det ikke vil føre fram. En respondent skriver:  

«Henvender man seg til et av forbundene for å få hjelp så får man som råd å ikke varsle. Da blir det fortalt 

at hvis man varsler så vil man mest sannsynlig blir presset ut av den jobben man er i og vil få det svært 

vanskelig med å skaff en ny jobb. Om man orker å bli værende i jobben så kan man forvente seg å bli 

straffet i turnusen.» 

Undersøkelsen viser også at ansatte har unnlatt å varsle fordi andre kollegaer har varslet (16 prosent), fordi 
konflikten har løst seg på andre måter (11 prosent) eller fordi de manglet informasjon og dokumentasjon om saken 
(7 prosent). Det er også 4 prosent som ikke varslet fordi varslet omhandler en leder. Det blir påpekt at dette gjør 
det særlig ubehagelig å varsle, og at det er usikkerhet knyttet til om lederen vil håndtere varselet på en god måte.  

Blant ledere nevnes også frykt for represalier som den viktigste grunnen til at ledere ikke varslet66. Det blir blant 
annet vist til frykt for at varslingen ville påvirke karrieremuligheter, lønnsutvikling eller gi et dårlig rykte. Flere 
oppgir også at de har erfart eller observert andre få negative konsekvenser etter varsling. En respondent 
kommenterer:  

«Jeg var redd for stempelet som varsler og at det skulle bli vanskelig å få jobb videre i kommunen. Jeg 

hadde også samboer, barn og mitt privatliv i fokus da jeg tenkte det ville bli tungt å stå i en slik sak.»  

Lederne67 oppgir også at de har unnlatt å varsle fordi andre varslet, fordi saken løste seg på annet vis, fordi de var 
usikre på fremgangsmåte eller fordi de var usikre på om de kritikkverdige forholdene var alvorlige nok til å bli 
kategorisert som et varsel.  

4.3.4 Ansattes opplevelse av kommunen sin kultur for varsling om kritikkverdige forhold 

Flertallet av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen kommune 
har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold. Nær en fjerdedel av de 
ansatte (23 prosent) og 28 prosent av lederne opplever det ikke slik (svarer i liten grad, svært liten grad eller ikke 
i det hele tatt). Andelen som opplever at de på sin arbeidsplass i Bergen kommune ikke har en kultur der det er 
akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, er enda høyere for dem som har vært vitne til, 
avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold (40 prosent). Ansattes svar går frem av figuren under. 

 
66 16 ledere oppgir å ikke ha varslet grunnet frykt for represalier. 
67 65 ledere unnlot å varsle om kritikkverdige forhold 
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Figur 19: Ansattes opplevelse av kultur for å varsle om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. 

I et av undersøkelsens åpne kommentarfelt, beskriver en ansatt varslingskulturen i Bergen kommune på følgende 
måte:  

«Opplever at det er store variasjoner på hva som er akseptabelt å ta opp på ulike steder i kommunen. 
Egen arbeidsplass oppleves å gi uttrykk for at det er riktig å ta opp problemstillinger, men om dette gjøres 
er håndteringen lite god og ansatte ivaretas i liten grad. Det er spesielt vanskelig om saken "går ut av 
huset". Det er ikke akseptert å involvere utenforstående uten arbeidsgivers "tillatelse". Jeg oppfatter at 
kommunen har iverksatt et relativt godt system for varsling, men at det i min enhet er forbundet med 
represalier om systemet tas i bruk.» 

Oppfordring og tilrettelegging for å melde fra 

De fleste lederne som svarte på spørreundersøkelsen, er enige i at de som ledere har arbeidet for at det skal være 
trygt både å varsle og å melde fra om avvik innen deres ansvarsområde. En av ti ledere er ikke enige i at de har 
arbeidet for at det skal være trygt å varsle.  Ledernes svar går frem av figuren under, 
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Figur 20: Lederes svar på påstander knyttet til deres arbeid for å gjøre det trygt for ansatte å varsle og å melde 
avvik 

 

I undersøkelsen stilte vi også spørsmål for å kartlegge om ansatte og ledere opplever at de blir oppfordret til å 
varsle, om de opplever at det er lagt godt til rette for at det skal være trygt å varsle og om de er trygge for at 
gjengjeldelse ikke vil finne sted dersom ansatte skulle ønske å varsle om kritikkverdige forhold. En del ansatte 
svarte «vet ikke» på disse spørsmålene, noe som kan indikere at de ikke har reflektert så mye over varsling og ulike 
sider knyttet til det å varsle. 

De fleste som svarte på spørreundersøkelsene, både ledere og ansatte, er enige i at det i Bergen kommune blir 
oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold dersom de ikke lar seg løse på andre måter. Nær en fjerdedel av 
de ansatte (23 prosent) er uenige i dette. Svarene går frem av figuren under.  
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Figur 21: Ansatte og lederes svar på hvorvidt det blir oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold 

Ansatte er også mer kritiske i sine svar i spørreundersøkelsen når det gjelder om Bergen kommune har lagt godt 
til rette for at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. De fleste som svarte på 
spørreundersøkelsene, både ledere og ansatte, er enige i at kommunen har lagt godt til rette for at det skal være 
trygt å varsle om kritikkverdige forhold i Bergen kommune. Mer enn en av fem av de ansatte (22 prosent) og en 
av ti ledere (11 prosent) er uenige i dette.  

Figur 22: Ansatte og lederes svar på hvorvidt det er lagt til rette for at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige 
forhold 
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Trygghet for gjengjeldelse 

I henhold til arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse i varslingssaker (§ 2 A-4), har arbeidsgiver ansvar for å 
sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.  Av de som har svart på spørreundersøkelsene er det 
flest, både ansatte og ledere, som opplever at de er trygge på at gjengjeldelse ikke vil finne sted dersom de varsler 
om kritikkverdige forhold.  

Over en fjerdedel av de ansatte (29 prosent) og 14 prosent av lederne som svarte på spørreundersøkelsene er ikke 
trygge på at gjengjeldelse ikke vil finne sted ved varsling i egen byrådsavdeling.  Svarene går frem av figuren under: 

Figur 23: Ansatte og lederes svar på hvorvidt de er trygge på at gjengjeldelse ikke vil finne sted dersom de varsler 
om kritikkverdige forhold 

Det går også frem av flere av undersøkelsens åpne kommentarfelt at frykten for gjengjeldelse medfører at ansatte 
velger å ikke varsle (se også kap. 5.3.3) I et av undersøkelsens åpne kommentarfelt beskriver en leder en situasjon 
med en utfordrende enhetsleder som skapte dårlig arbeidsmiljø- og forhold, men forklarer hvorfor det ikke var 
aktuelt å varsle:  

«(...) det opplevdes ikke som en løsning å varsle da varsel kunne føre til større konflikter og mulig 
omdømmetap og vansker med å få nye stillinger i kommunen for de arbeidstakerne som ble utsatt for 
enhetsleders atferd. (...) I tillegg, hvem vil ansette en arbeidstaker som har varslet? Det er risiko for å tape 
alt en har jobbet for og bli uthengt som en problematisk arbeidstaker.» 

I spørreundersøkelsen til de ansatte, fikk respondentene avslutningsvis mulighet til å skrive inn øvrige 
kommentarer om varsling i kommunen. I disse svarene forteller flere om egne erfaringer med å varsle. To av 
svarene beskriver oppfølgingen av varselet som positiv, mens 22 av svarene skildrer negative erfaringer knyttet til 
egne eller andre personers prosesser med å varsle eller vurdere å varsle i kommunen. To ansatte skriver:  

«Disse sakene er meldt som avvik (...). Jeg kunne meldt de som varsling, men har blitt anbefalt å ikke gjøre 
det da Bergen kommune er kjent med å ikke behandle varslingssaker forsvarlig. Innholdet i disse saken er 
helt klart innenfor vilkårene for å melde varsling i egne varslingssystemer. (...) Jeg har hele tiden følt at jeg 
har null vern og ubeskyttet mot konsekvenser. Jeg ble også langtidssykemeldt i 3 måneder pga forholdene. 
Jeg anbefaler ingen å gjøre det som jeg har gjort.» 

«Når bare det å fylle ut dette skjema [spørreundersøkelsen] gir en mageknip og nervøsitet, sier det alt om 
at man er redd for å varsle. Det skal ikke snakkes negativt om arbeidssted eller snakkes om mangler - da 
er man usolidarisk.» 
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I intervju peker flere på at terskelen for å varsle kan oppleves høy. Et hovedverneombud viser til at det gjerne 
dreier seg om krevende saker som har pågått over lenger tid, og at det ofte har blitt meldt fra om utfordringen 
gjentatte ganger til leder uten at det har blitt håndtert eller satt inn tiltak. På denne måten blir det å varsle siste 
utvei for ansatte, og sakene har gjerne på dette tidspunktet blitt omfattende.  

Et annet hovedverneombud peker på at ansatte som vurderer å varsle blir bedt om å gå flere runder med seg selv 
for å vurdere om de skal melde fra og i hvilket system de skal melde fra. Det er høyere terskel for å melde fra om 
kritikkverdige forhold i BkVarsling enn å melde inn avvik i BkKvalitet som er et system mange benytter seg av i sitt 
daglige arbeid.  

4.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at flertallet av ledere og ansatte kjenner til muligheten om å varsle, har stor tillit til 
kommunens håndtering av varsel og opplever at kommunen har en kultur der det er akseptabelt å melde fra om 
kritikkverdige forhold. Mer spesifikt viser svarene i spørreundersøkelsen fra ansatte og ledere i Bergen kommune 
følgende: 

• De fleste kjenner til at de kan varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen68, at de kan varsle om 
kritikkverdige forhold i BKVarsling 69og melde avvik i BkKvalitet70  

• Flertallet av både ansatte71 og ledere72 er enige i at det finnes god informasjon tilgjengelig på kommunens 
intranett, men en del ansatte kjenner ikke til dette  

• Flertallet av både ansatte73 og ledere74 har stor tillit til at varsel håndteres på en måte som er rettferdig 
for de involverte 

• Flertallet av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen 
kommune har en kultur som i stor75 eller i noen grad76 innebærer at det er akseptabelt å varsle om 
kritikkverdige forhold 

Deloitte mener likevel at kommunen ikke har en tilstrekkelig ytringskultur. Grunnen til dette er at andelen svar i 
spørreundersøkelsene fra ledere og ansatte som viser at mange ikke har nødvendig trygghet og tillit knyttet til 
kommunens praksis knyttet til varsling 

• Nær en fjerdedel av de ansatte77 som har svart på undersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen 
kommune ikke har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å varsle.  

• En av fem ansatte som har svart på undersøkelsen opplever heller ikke at det er lagt godt til rette for at 
det skal være trygt å varsle.  

• Nær halvparten av de ansatte og nær en fjerdedel av lederne som svarte på spørreundersøkelsen har 
ikke stor tillit til kommunens håndtering av varsel.78 

• Over halvparten av både ansatte og ledere som i spørreundersøkelsen opplyser at de har vært vitne til, 
avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold, valgte å ikke varsle om de kritikkverdige forholdene.  

• En betydelig andel av de ansatte79 som har svart på undersøkelsen føler seg ikke trygge for at 
gjengjeldelse ikke vil finne sted i byrådsavdelingen de er tilknyttet.  

 

Spørreundersøkelsen viser at hovedårsakene til at det ikke varsles om kritikkverdige forhold er frykt for represalier 
eller gjengjeldelse.80 Deloitte mener at svarene i spørreundersøkelsene viser at kommunen bør arbeide for å 
etablere større grad av tillit og opplevelse av at det er trygt å varsle blant ansatte og ledere. Stor tillit til at varsel 

 
68 Ansatte 93 %, ledere 99% 
69 Ansatte 72 %, ledere 90% 
70 Ansatte 85 %, ledere 99 %   
71 62 % 
72 77 % 
73 51 % 
74 77 % 
75 44 % 
76 25 % 
77 23 % 
78 Samlet andel svar for svaralternativene noe tillit, ganske liten tillit og svært liten tillit er henholdsvis 51 prosent for ansatte og 23 prosent 
for ledere. 
79 29 % 
80 25 % av dem som valgte å ikke varsle om kritikkverdige forhold opplyst dette 
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håndteres på en god måte er avgjørende for at ansatte og ledere velger å melde fra dersom de er vitne til eller 
opplever noe kritikkverdig. Det å sikre tillit til kommunens varslingssystem og tillit til at ledere har rutiner og 
kunnskap slik at gjengjeldelse ikke finner sted, er avgjørende for å sikre tillit fra dem som vurderer å melde fra om 
kritikkverdige forhold. 

Deloitte mener at det ikke er nødvendig at alle ansatte og ledere har inngående kjennskap til varslingssystemet og 
varslingsrutinene i kommunen, men mener det er viktig at de ansatte kjenner til at de kan varsle og melde fra om 
avvik, at varsling kan gjøres i BkVarsling og avvik kan meldes i BkKvalitet. Som nevnt over svarer de fleste ansatte 
og ledere som har svart på spørreundersøkelsene at de kjenner til dette. Deloitte mener likevel at andelen ansatte 
som kjenner til BkVarsling og BkKvalitet bør være høyere enn 72 prosent (BkVarsling) og 85 prosent (BkKvalitet). 
BkKvalitet og BkVarsling er sentrale kanaler for å melde fra om henholdsvis kritikkverdige forhold og avvik og det 
er viktig at så mange som mulig kjenner til systemene slik at kommunen ikke går glipp av verdifulle 
tilbakemeldinger for å utbedre kritikkverdige forhold eller avvik. Kommunens ledere har et særlig ansvar for å 
gjøre systemene bedre kjent i kommunen. Deloitte vil i denne sammenhengen peke på at over halvparten av 
lederne og de ansatte som svarte på spørreundersøkelsene ønsket å få mer informasjon om hvordan man kan 
varsle i Bergen kommune. Svarene i undersøkelsens åpne kommentarfelt viser at en del av det som etterspørres 
er informasjon som allerede er tilgjengelig på kommunens nettsider.  Mer og jevnlig informasjon om 
varslingssystem og -rutiner kan bidra til å gi lederne mer kunnskap om eget ansvar og hvor de kan søke råd og 
veiledning dersom de skulle motta et varsel. Mer og jevnlig informasjon om det å varsle og hvordan varsel blir 
håndtert i kommunen vil dessuten kunne bidra til å skape trygghet hos ansatte og tillit til kommunens system. 

Basert på funn og vurderinger anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

• Identifiserer og iverksetter tiltak som kan bidra til å etablere større grad av tillit og opplevelse av at det
er trygt å varsle blant ansatte og ledere

• Identifiserer og iverksetter tiltak som bidrar til at flere ansatte blir kjent med BkVarsling og BkKvalitet for
å bidra til at flere melder fra om kritikkverdige forhold og avvik

• Sikre at ansatte jevnlig får informasjon om at Bergen kommune ønsker at ansatte og ledere melder fra
om kritikkverdige forhold, og hvordan dette kan gjøres på en trygg måte for den som melder fra
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5 Kommunens oppfølging av varsel 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling 4) med underproblemstillinger: 

I hvilken grad følger kommunen opp varsel i samsvar med regelverket, arbeidstilsynets retningslinjer og egne 
rutiner? 

• Blir kommunens oppfølging og konklusjon i varslingssaker tilstrekkelig dokumentert i kommunens
systemer for dette?

• Blir varsel fulgt opp innen rimelig tid?

• I hvilken grad gir kommunen tilbakemelding til varsler om hvordan varselet vil bli fulgt opp og hvordan
kommunen har konkludert omkring varselet?

• I hvilken grad opplever varslere, hovedverneombud og ledere at kritikkverdige forhold det er varslet om
har blitt håndtert med hensiktsmessige tiltak

• Opplever varslere at de er utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av at de har varslet på
kritikkverdige forhold?

o Har varslere opplevd uønsket endring i arbeidsoppgaver eller stilling i etterkant av varsling?
o Hvilke eventuelle andre gjengjeldelser rapportere varsleren om?

5.2 Revisjonskriterier 

5.2.1 Dokumentering i varslingssaker 

Arbeidstilsynet anbefaler at det i varslingssaker gjennomføres samtaler med berørte parter og at det skrives 
referat:  

Gjennomfør samtaler med de aktuelle partene og skriv referat. Referatet bør bli gjennomlest av deltakerne i møtet. 

Hvis deltakerne er uenige om innholdet i referatet, bør de få mulighet til å kommentere det skriftlig i et eget brev 

som legges ved saken.  

Arbeidstilsynet anbefaler videre at 

Arbeidsgiver bør utarbeide en konklusjon. Konklusjonen skal dokumentere at saken er undersøkt, vurdert og 

avsluttet. Den bør være skriftlig, for eksempel i form av en rapport, et notat eller en e-post, alt etter sakens alvorlighet 

og kompleksitet. Når konklusjonen foreligger, skal arbeidsgiver vurdere hvem som skal og bør ha informasjon om at 

saken er behandlet og avsluttet. Informasjonen bør inneholde 

• en bekreftelse på at de påstått kritikkverdige forholdene er undersøkt

• informasjon om utfallet

• informasjon om hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes

Dersom undersøkelsen avdekker at det ikke har funnet sted ett eller flere kritikkverdige forhold – men for 
eksempel en faglig uenighet – bør arbeidsgiver begrunne hvorfor forholdet ikke håndteres som et varsel. 

Av kommunens prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel om mulige kritikkverdige forhold etter 
arbeidsmiljøloven, går det frem at vurderingen av om en sak er et varsel etter arbeidsmiljøloven skal 
dokumenteres i Bk360.  

Av veileder for lokal varslingsordning får det frem at medlemmene i lokal varslingsordning må snarest gjøre en 
innledende oppfølging og vurdering av om et innmeldt forhold er et varsel etter arbeidsmiljøloven. Hvis en sak blir 
vurdert å ikke være et varsel skal arbeidstaker informeres om beslutningen og begrunnelsen som ligger bak. 

5.2.2 Tilbakemelding til varsler og tidsbruk i varslingssaker 

Arbeidstilsynets nettsider omtaler hvordan arbeidsgiver bør gi tilbakemelding til varsler. Her fremgår det at når 
arbeidsgiver mottar et varsel, bør hun eller han gi en rask tilbakemelding ved å bekrefte at varselet er mottatt og 
fortelle hva den som har varslet kan forvente av videre saksgang. 

 Den som varsler har ikke krav på tilbakemelding eller informasjon om hvordan varselet vil bli håndtert, men 
arbeidstilsynet fremhever at det å ikke vite om varselet blir håndtert, fort kan bli en tilleggsbelastning for varsler 
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og dessuten medføre uvisshet som leder til flere varsler. Å gi den som varsler tilbakemelding og informasjon er 
derfor viktig for at han eller hun skal kjenne seg ivaretatt. 

Kommunens prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel om mulige kritikkverdige forhold etter 
arbeidsmiljøloven fremhever at varsler skal få tilbakemelding på at varselet er mottatt og at det vil bli fulgt opp i 
tråd med rutine. Varsel som mottas utenom BkVarsling skal meldes videre til lokal varslingsordning så snart som 
mulig. BkVarsling sender automatisk e-post om at varselet er innlevert. Det står videre at mottaker av varsel bør 
sende en personlig melding i dialog-feltet i BkVarsling for å informere om at saken er mottatt og si litt om videre 
prosess. Det bør opplyses om at arbeidsgiver vil ta kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon. 

Arbeidsmiljøloven omtaler arbeidsgiver sin aktivitetsplikt ved varsling i § 2 A-3 og her går det frem at når det er 
varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir 
tilstrekkelig undersøkt. Av arbeidstilsynets retningslinjer fremgår det at det ikke finnes krav om hva innen «rimelig 
tid» er. Dette avhenger av hvor alvorlig forholdet er, hvor raskt det må avklares/opphøre og hvor lang tid det tar 
å undersøke saken. Det fremgår videre av arbeidstilsynets retningslinjer at hva som skal regnes som en 
«tilstrekkelig undersøkelse» av et varsel, også må vurderes fra sak til sak.  

5.2.3 Tiltak 

Når alle parter er hørt og saken er tilstrekkelig opplyst, må arbeidsgiver ta en beslutning om hvorvidt det har funnet 
sted et kritikkverdig forhold i virksomheten eller ikke. Arbeidstilsynet anbefaler videre handling: 

Dersom undersøkelsen avdekker ett eller flere kritikkverdige forhold, er det normalt å iverksette tiltak og/eller 

reaksjoner mot den eller de som har forårsaket det kritikkverdige forholdet. 

5.2.4 Forebygging av gjengjeldelse 

Arbeidsmiljøloven setter krav til at arbeidsgiver skal ivareta varslers arbeidsmiljø og forebygge gjengjeldelse, jf. 
arbeidsmiljøloven § 2 A-3, andre ledd. Gjengjeldelse mot varsler er forbudt etter arbeidsmiljøloven § 2 A-4: 

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

arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. 

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

på at arbeidstaker har varslet, for eksempel

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

b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering

c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.

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

brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.

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

arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse

Arbeidstilsynet peker på at når arbeidsgiver er kjent med at en eller flere arbeidstakere kommer i en sårbar 
situasjon, både varsler og den det varsles mot, må arbeidstaker gjennomføre en risikovurdering. Dersom 
forholdene tilsier det må arbeidsgiver iverksette tiltak for å redusere risiko 

I kommunens prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel om mulig kritikkverdige forhold etter 
arbeidsmiljøloven går det frem at når arbeidsgiver skal risikovurdere situasjonen til varsler skal varsler også 
medvirke i risikovurderingen.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Datagrunnlag 

5.3.1 Dokumentering av oppfølging og konklusjon i saker meldt som varsel 

Deloitte har sett nærmere på fem utvalgte saker meldt som varsel. To av sakene var ikke registrert i BkVarsling 
men ble varslet om i 2019 før BkVarsling var etablert. De tre øvrige sakene er registrert i BkVarsling: 

Sak 1: Varsel som ble vurdert å være en personalsak (registrert i BkVarsling) 
Sak 2: Varsel om uforsvarlig arbeidsmiljø (ikke registrert i BkVarsling) 
Sak 3: Varsel om uforsvarlig arbeidsmiljø og elevers skolemiljø (ikke registrert i BkVarsling) 
Sak 4: Varsel om trakassering hos en samarbeidende enhet (registrert i BkVarsling) 
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Sak 5: Varsel om brudd på regler om personvern (registrert i BkVarsling) 
 

Deloitte har i sin gjennomgang av saker både gjennomgått dokumentasjon knyttet til sakene i BkVarsling og 
dokumenter lagret i kommunens arkivsystem Bk360. Under følger en oversikt over sakene og hva som er 
dokumentert relatert til utvalgte kontrollpunkt: 

 

 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 

Ble vurderinger av 
innholdet i varselet 
arkivert i Bk360 

Ja Ja Ja Ja  Ja 

Er begrunnelsen for 
hvorfor forholdet 
ikke håndteres som 
et varsel 
dokumentert 

Nei Ikke relevant Ja, gjelder delen av 
varselet som gjelder 
uforsvarlig 
arbeidsmiljø 
vurderes som ikke å 
være et varsel etter 
arbeidsmiljøloven.  

Ikke relevant Ikke relevant 

Ble det gitt 
tilbakemelding til 
varsler om at 
varselet er mottatt?   

Ja Nei Ja Ja, men først da 
varselet ble meldt i 
BkVarsling. 
Varslerne mener de 
har varslet sine 
ledere i oktober 
2020, da de var på 
møte med dem. I 
tillegg har de hatt 
kontakt med både 
tillitsvalgte og 
verneombud 
gjentatte ganger i 
perioden november 
2020 til mars 2021, 
og det ble registret 
to avviksmeldinger i 
BK-kvalitet i 
januar/februar 
2021. 

Ja 

Fikk varsler 
informasjon om hva 
som var videre 
saksgang?  

 

Ikke relevant Ja, men først etter 7 
måneder 

Ja Nei Nei, ikke relevant 

Fikk varsler tilbud 
om en 
kontaktperson? 

Ikke relevant Ikke relevant Ja Nei Ja 

Er det gjennomført 
risikovurdering av 
om varsler står i 
fare for 
gjengjeldelse? 

Ikke relevant Ikke dokumentert. I 
varselet blir hevdet at 
det er ansatte som 
ikke har turt å stille 
seg bak varselet av 
frykt for represalier 
fra leder og utfrysing 
fra kolleger 

Ikke dokumentert. 
Fra varslere blir det 
hevdet at 
arbeidstakere har 
blitt utsatt for 
gjengjeldelse da de 
søkte seg tilbake til 
arbeidsstedet etter 
at det hadde blitt 
endringer i ledelsen 

Ikke dokumentert. 
Begge varslere ble 
sykemeldt. En 
sluttet etter hvert 
helt i sitt arbeid, 
den andre er delvis i 
arbeid i en annen 
enhet 

Nei. 

Samtaler med 
partene 
gjennomført, 
referat utarbeidet 
og muligheter for 
kontradiksjon 
gjennomført 

Ikke relevant Ja Delvis. Det har blitt 
gjennomført møter 
med varslerne, 
omvarslet og ført 
referat fra alle. Det 
er ikke 
dokumentert om 

Ja Ikke aktuelt 
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referatene er 
godkjent og at 
kontradiksjon er 
gjennomført 

Ble varselet 
behandlet innen 
rimelig tid 

Ikke relevant Nei. Saken tok ett år 
og fire måneder fra 
varsel ble levert til 
konklusjon 

Ja, litt over to 
måneder. En rekke 
møter og flere 
varslere som var 
involvert, samt at 
det var juleferie i 
perioden. 

Nei, saken tok fem 
måneder etter den 
var registrert i 
BkVarsling og ett år 
og to måneder etter 
den var varslet 
første gang. 

Ja, fulgt opp 
samme dag. 

Er det utarbeidet 
skriftlig 
konklusjon/rapport 
fra 
saksbehandlingen 
av varselet som 
inneholder:  

• Bekreftelse på 
at varselet er 
undersøkt?  

• Drøftinger og 
vurderinger? 

• Informasjon 
om utfall?  

• Informasjon 
om eventuelle 
tiltak?  

Ikke relevant Ja Ja Ja Ja, rapport 
utarbeidet etter to 
dager 

Er endelig rapport, 
med konklusjon, 
tiltak og 
anbefalinger, 
arkivert i BK360? 

Ikke relevant Ja Ja Ja Ja 

Er det iverksatt 
tiltak og/eller 
reaksjoner?  

Ja, men saken ble 

ikke vurdert å være 

eller behandlet 

som en varslingssak 

Ja Ja Ikke dokumentert Ja 

Har arbeidsgiver 
evaluert om 
tiltakene som er 
iverksatt fungerer 
etter hensikten? 

Ikke kjent Ja, og av 
evalueringsrapporten 
fra januar 2022 
fremstår det som at 
det fortsatt gjenstår 
en del arbeid. 

Ikke dokumentert Ikke dokumentert Ikke relevant 

 

 

5.3.2 Nærmere om overholdelse av krav i oppfølgingen av varsel 

Begrunnelse for vurdering av saken som et varsel eller ikke 

To av sakene ble ikke vurdert å være et varsel. Dokumentert begrunnelse for dette foreligger ikke for den ene 
saken.  

Tilbakemelding om mottak av varsel 

I en av sakene har varsler ikke mottatt tilbakemelding om at varsel er mottatt. Av samtalene Deloitte har hatt med 
personer som opplyser at de har varslet, fremkommer det at de fleste ikke har mottatt tilbakemelding på at varsel 
er mottatt i de tilfellene varsel er meldt i BkKvalitet. Saker som meldes i BkVarsling får automatiske svar om at 
varsel er mottatt. 

Informasjon om saksgang og tilbud om kontaktperson 

De gjennomgåtte sakene viser at det ikke alltid blir gitt informasjon om hva som er videre saksgang for saken og 
varsler har heller ikke alltid har fått tilbud om kontaktperson. 
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Samtalene Deloitte har hatt med varslere viser at mange ikke opplever å få tilbakemelding på videre oppfølging av 
saken. Også flere hovedverneombud peker på at det ikke alltid foreligger tilstrekkelig informasjon om hva som er 
prosessen videre etter at man har varslet om kritikkverdige forhold i kommunen og at prosessen for oppfølging av 
varsel er lite gjennomsiktig.  

I spørreundersøkelsen oppgir halvparten av varslerne (52 prosent) at de ikke fikk informasjon om hvordan varselet 
deres ville bli fulgt opp.  Varslernes svar går frem av figuren under. 

Figur 24: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de fikk informasjon om hvordan deres 
varsel ville bli fulgt opp 

I forbindelse med verifisering av rapporten peker kommunen på at oppfølging av varsel er en omfattende prosess. 
Det blir vist til at det ligger som en egen prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel. Det blir videre vist 
til at det i varslingsrutinen vises til denne prosedyren og at varsler her finner informasjon om hvordan varselet skal 
følges opp. Fra kommunen blir det videre pekt på at det er ikke et krav om at varsler skal få en tilbakemelding på 
hvordan varselet vil bli fulgt opp. Varsler skal få tilbakemelding på at varselet er mottatt (som automatisk melding 
i BkVarsling) og at det vil bli fulgt opp i tråd med rutine. Det anbefales imidlertid at det sendes en personlig melding 
i dialog-feltet i Bk-Varsling for å informere om at saken er mottatt og at det sies litt overordnet om videre prosess. 

I spørreundersøkelsen opplyser i underkant av en femtedel av de ansatte at de ikke fikk tilbud om kontaktperson 
etter at de hadde varslet. Svarene går frem av figuren under. 
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Figur 25: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de fikk tilbud om kontaktperson etter 
at de hadde varslet  

 

Gjengjeldelse 

I ingen av de utvalgte sakene er det gjennomført risikovurdering av om varsler står i fare for gjengjeldelse. Deloitte 
kjenner ikke til om saksbehandlerne av varslene har vurdert at varslerne har vært i en særlig sårbar situasjon. 
Undersøkelsen viser imidlertid at noen av varslerne har vært redde og at det her fremkommet at ansatte har blitt 
sykemeldte.  

Fra hovedtillitsvalgt blir det opplyst at man i svært liten grad har erfart at risiko for gjengjeldelse har blitt tatt opp 
fra kommunens side i varslingssaker, og vedkommende kjenner ikke til at det er gjennomført kartleggingssamtaler 
for å vurdere risiko for gjengjeldelse. Inntrykket er at kommunen mangler et begrepsapparat for å snakke om 
gjengjeldelse. Hovedtillitsvalgt har i forbindelse med saker i Bergen kommune henvendt seg til ledere og 
oppfordret dem til å ta opp temaet gjengjeldelse. 

Ingen av de intervjuede hovedverneombudene kjenner saker fra de siste tre årene der påstander om gjengjeldelse 
har blitt fremsatt, men ett av hovedverneombudene mener omstendigheter rundt varslingssaker kan indikere at 
ikke alle varslere har opplevd å bli godt behandlet. 

En av fire som i spørreundersøkelsen opplyser at de har varslet i Bergen kommune de siste tre årene, opplever 
imidlertid at de har blitt utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av at de varslet om kritikkverdige 
forhold. Svarene fra spørreundersøkelsene til ledere og ansatte er samlet i figuren under. 
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Figur 26: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de opplever at de har blitt utsatt for 
gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av at de varslet. 

 

 

 

De som svarte at de har blitt utsatt for gjengjeldelse, fikk muligheten til å utdype hva slags gjengjeldelse de ble 
utsatt for.  

19 personer forteller at de har opplevd ulike utilbørlig opptreden fra ledere og andre ansatte som refs, utfrysning, 
hersketeknikker eller latterliggjøring. Flere omtaler også å «bli stemplet som et problem» eller som «illojal».  

10 personer utdyper at varslingen har medført begrensede karrieremuligheter, i form av å bli tildelt færre vakter, 
fratatt oppgaver, redusert mulighet til å delta på kurs og annen videreutvikling, eller opplevd å få annen 
begrensning i fremdrift i karrieren. 

7 personer opplyser at de har opplevd å bli omplassert til en annen avdeling eller til annet arbeidssted etter å ha 
varslet. En respondent beskriver situasjonen slik: «Mistet min faste arbeidsplass. Må vikariere rundt omkring noe 
som resulterer i lengre reisevei/reisetid, endring av arbeidstider. Har ikke noe fast arbeidssted lengre.» 

Også flere av varslerne Deloitte har snakket med beskriver at de opplever å ha blitt utsatt for gjengjeldelse. I en av 
sakene handler dette om at varslere opplever at de ikke har fått jobber de har søkt på og som de mener seg 
kvalifisert for. Hovedtillitsvalgte mener imidlertid at den aktuelle ansettelsesprosessen ble riktig gjennomført gitt 
søkernes kompetanse.  

Tidsbruk 

Gjennomgangen av saker viser at to saker har tatt svært lang tid å følge opp etter varsel ble meldt første gang. I 
sak 3 peker varsler på at kommunen tok tak i saken kort tid etter at skriftlig varsel var sendt. Varslerne fikk opplyst 
at det skulle iverksettes umiddelbare tiltak innen en måned.  Varsler opplevde imidlertid at dette ikke skjedde og 
flere varslere ble sykemeldt eller byttet jobb, mens ledelsen fortsatte med sin problematiske atferd. Fra tillitsvalgt 
involvert i saken blir det imidlertid ikke pekt på urimelig tidsbruk. Det ble gjennomført mange samtaler for å følge 
opp saken i perioden fra varsel kom inn til rapport med tiltak forelå. 

Tiltak for å følge opp varselet 

I alle sakene Deloitte har sett nærmere på og som ble vurdert å være varsel, ble det utarbeidet en skriftlig rapport 
med tiltak. Av gjennomgangen fremstår det som om deler av rapportene er gjort tilgjengelig for ansatte/varslere. 
Spørreundersøkelsen viser at litt under halvparten av de som opplyser at de har varslet ble gjort kjent med tiltak 
for å følge opp varsel.  
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Figur 27: Tiltak for å følge opp varselet. Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de ble 
gjort kjent med om det ble iverksatt tiltak for å følge opp varselet 

Svar i spørreundersøkelsens kommentarfelt og samtaler med varslere, indikerer også at mange opplever at tiltak 
ikke blir satt i verk. Et hovedverneombud fremhever at å varsle og deretter ikke få tilbakemelding kan være en 
krevende situasjon å stå i for den som har varslet. Fra hovedtillitsvalgt blir det pekt på at varslere gjerne ønsker 
tydelige tilbakemeldinger om tiltak. I praksis kan tiltakene være overordnet og noe diffust formulert. Det kan være 
vanskelig  for varslere å forstå hvorfor de ikke kan få mer detaljerte tilbakemeldinger om tiltakene. Hovedtillitsvalgt 
peker på at ansatte/varslere ikke alltid ser at det i praksis er sterke tiltak som settes i verk, Ledere kan følges opp 
med sterke tiltak uten at ansatte eksplisitt informeres om dette. Ansatte vet ikke nødvendigvis at det pågår en 
personalsak knyttet til ledere på siden av varslingssaken. 

Virkninger av tiltak 

I flere av sakene Deloitte har sett nærmere på, foreligger det ikke dokumentasjon på at tiltakene faktisk er satt i 
verk og evaluert. I en av sakene blir det i intervju opplyst at arbeidsmiljøet nå fungerer mye bedre. Det blir opplyst 
at det har blitt jobbet godt med tiltak ved den aktuelle enheten og at enheten har hatt en fornyelse av personalet 
på flere nivå. 

Det er flere hovedverneombud som forteller i intervju at de opplever at ledere ikke følger opp varsel på en 
tilstrekkelig måte og at flere ledere ikke er kjent med hvordan de skal håndtere varsel. Blant annet blir det pekt på 
at oppfølgingen av varslingssaker er personavhengig og ikke nødvendigvis i henhold til rutinene. 

De fleste ledere (83 prosent) som i spørreundersøkelsen opplyser at de mottok varsel, oppgir at de selv har fulgt 
opp og undersøkt varsel om kritikkverdige forhold. Over halvparten av disse lederne opplever at de i stor eller 
svært stor grad har lyktes med å følge opp varselet på en god måte. 36 prosent av lederne opplever at de kun i 
noen grad har klart å følge opp varselet på en god måte, mens 5 prosent opplever at de i liten grad eller ikke i det 
hele tatt81 har lyktes med å følge opp varsel på en god måte. 

81 3 prosent svarte «i liten grad», 1 prosent svarte «i svært liten grad» og 1 prosent svarte «ikke i det hele tatt» 
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Figur 28: Ledernes svar på i hvilken grad de opplever at de har lyktes med å følge opp varsel om kritikkverdige 
forhold på en god måte 

Det varierer i hvilken grad hovedverneombudene kjenner til og erfarer at varslingssaker blir fulgt opp med 
hensiktsmessige tiltak, noe som henger sammen med varierende erfaring når det gjelder involvering i 
varslingssaker. Flere av hovedverneombudene som har vært involvert i saker fremhever at kommunen følger opp 
varsel på en god måte.  

I overkant av en tredjedel (36 prosent) av de som har svart på undersøkelsen svarer nei på om de opplever at de 
kritikkverdige forholdene de har varslet om har opphørt, mens om lag en fjerdedel av de som har varslet opplever 
at de kritikkverdige forholdene har opphørt helt (24 prosent). Svarene fra spørreundersøkelsene til ledere og 
ansatte er samlet i figuren under. 

Figur 29: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de opplever at de kritikkverdige 
forholdene de har varslet om har opphørt 
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5.4 Vurdering 

Basert på informasjonen i undersøkelsen mener Deloitte at kommunen i stor grad dokumenterer oppfølging og 
konklusjon i varslingssaker.   

Undersøkelsen viser samtidig at kommunen bør sikre følgende områder i sitt arbeid med å følge opp varslingssaker 
på en bedre måte: 

• Tidsbruk i varslingssaker

• Dokumentering av begrunnelser for hvorfor saker ikke behandles som varsel

• Tilbakemelding og informasjon til varsler

• Evaluering av iverksatte tiltak

Det er ikke satt formelle krav til hvor lang tid det skal ta å håndtere en varslingssak ut over at det skal skje innen 
rimelig tid. Sakene Deloitte har sett nærmere på viser også at det er stor variasjon i kompleksitet i varslingssaker 
og derfor også i saksbehandlingstid. Basert på sakene Deloitte har sett nærmere på og tilbakemeldinger i intervju, 
mener Deloitte at enkelte saker kunne og burde vært løst på kortere tid. Et viktig tiltak for å sikre rimelig tidsbruk 
er trygge saksbehandlere som vet hvor de kan søke råd og få hjelp dersom det er behov for dette. Deloitte vil 
derfor igjen understreke viktigheten av å sikre god kompetanse i alle ledd i varslingssystemet. 

I undersøkelsen fremkommer det at varsler ikke alltid får tilbakemelding om at varsel er mottatt, informasjon om 
videre saksgang slik arbeidstilsynet anbefaler eller tilbud om en kontaktperson i samsvar med kommunes rutiner. 
Dette innebærer etter Deloittes vurdering at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer god kommunikasjon med 
varslere. God kommunikasjon fra tidlig i prosessen, som blant annet innebærer oppdatert informasjon om hvor 
lang tid prosessen forventes å ta, er viktig for å sikre tillit til kommunens håndtering av varselet.  Selv om varsler 
ikke har rett på å få vite hvilke konkrete tiltak som blir iverksatt, mener Deloitte det er viktig at varsler så langt det 
er mulig får vite hvordan varselet vil bli fulgt opp og hvordan kommunen har konkludert omkring varselet. 

Svarene fra både ledere og ansatte i undersøkelsen viser at tiltakene som blir satt i verk i varslingssaker ofte ikke 
oppleves som tilstrekkelige eller kun delvis tilstrekkelige til å rette opp de kritikkverdige forholdene. Deloitte 
mener dette understreker viktigheten av at tiltakene i varslingssaker bli evaluerte etter de er iverksatt for å sikre 
at de har hatt effekt. Gjennomgangen av utvalgte saker viser at slike evalueringer ikke alltid blir gjennomført. 

Deloitte har ikke sett eksempler på at det er gjennomført risikovurderinger av varslers situasjon i varslingssaker. 
Som nevnt tidligere er det en vesentlig del av de ansatte (29 prosent) som ikke er trygge for at gjengjeldelse ikke 
vil finne sted ved varsling i kommunen. Revisjonen vil særlig fremheve at så mange som 25% av de som opplyser 
at de har varslet om kritikkverdige forhold mener seg helt eller delvis utsatt for gjengjeldelse som følge av dette. 
Undersøkelsen viser at de som mener seg utsatt for gjengjeldelse i varslingssaker i Bergen kommune, særlig har 
opplevd dette i form av utilbørlig opptreden som refs, utfrysning, hersketeknikker eller latterliggjøring, men også 
opplevelser av begrensede karrieremuligheter og da i form av å miste oppgaver, bli tildelt færre vakter eller å få 
redusert mulighet til å delta på kurs og annen videreutvikling. Noen opplyser også at de har opplevd å bli 
omplassert til en annen avdeling eller til annet arbeidssted etter å ha varslet. Kommunen må derfor iverksette 
tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal finne sted. Gjengjeldelse er brudd på arbeidsmiljøloven 
§ 2 A-4. Vi vil i denne sammenhengen også peke på at kommunens varslingsrutiner ikke inneholder informasjon
om kva kommunen gjør eller skal gjøre for å unngå at gjengjeldelse finner sted eller hva varsler kan gjøre om en
opplever at en blir utsatt for gjengjeldelse, slik arbeidstilsynet anbefaler.

Basert på funn og vurderinger anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

• Sikrer at varslere så lagt det lar seg gjøre får tilpassete tilbakemeldinger

• Iverksetter tiltak for å redusere sannsynligheten for at gjengjeldelse finner sted ved varsel om
kritikkverdige forhold og tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal finne sted

• Gjennomfører kontroller av saksbehandling i varslingssaker for å sikre at praksis er i samsvar med
kommunens retningslinjer og krav i regelverket
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6 Konklusjon og anbefalinger 

Det er Deloittes vurdering at kommunen har etablert og iverksatt et helhetlig og godt system for varsling. 
Kommunen har etablert et hensiktsmessig system med tverrfaglige lokale kompetansemiljø i hver byrådsavdeling. 
Deloitte mener det er hensiktsmessig å ha lokale kompetansemiljø som kan kontaktes både av saksbehandlere og 
av ansatte for råd og veiledning i tilknytning til varsling og at dette vil bidra til å sikre både kunnskapsbasert råd og 
veiledning. Organiseringen med lokale varslingsordninger er etter Deloittes vurdering også hensiktsmessig med 
hensyn til å vurdere om av innkomne varsel i BkVarsling er varsel etter arbeidsmiljøloven. Slike vurderinger kan 
være krevende og vil i noen tilfeller kreve særskilt kompetanse.  

Deloitte mener at det ikke er rimelig at alle ansatte skal ha inngående kjennskap til hva det vil si å varsle og hvordan 
en går frem, men at det skal være mulig å enkelt finne informasjon og få veiledning om varsling både for ansatte 
og ledere. Deloitte mener at kommunens system legger til rette for at ansatte og ledere kan søke hjelp hos 
eksperter i egen byrådsavdeling, eller eventuelt sentral varslingsordning dersom de trenger råd og veiledning. 
Kommunen har dessuten utarbeidet en rekke rutiner og veiledere knyttet til varsling som dekker lovkrav og de 
aller fleste anbefalinger fra Arbeidstilsynet om slike, og lagt til rette for at disse skal være tilgjengelig for alle 
ansatte. Deloitte vil imidlertid peke på at det er en utfordring at mange av kommunens ansatte82 ikke har tilgang 
til intranett, og dermed ikke har kommunens informasjon om varsling og varslingssystem like tilgjengelig som 
andre arbeidstakere som har tilgang til dette. Deloitte vil i denne sammenhengen også peke på at tilgjengeligheten 
også er noe redusert for arbeidstakere som ikke har tilgang til egen PC i sitt daglige arbeid. 

Etter Deloittes vurdering viser også undersøkelsen at det er områder som må følges opp når det gjelder varsling. 
Dette gjelder både informasjon, opplæring og rutiner. Opplæring og informasjon om varslingssystem og 
varslingsrutiner ble iverksatt ved innføringen, men ble på grunn av pandemien ikke like omfattende som planlagt. 
Forvaltningsrevisjonen viser dessuten at kjennskapen til varslingssystemet og tilhørende rutiner og roller, ikke er 
tilstrekkelig blant ledere og ansatte, og at ytringskulturen i kommunen ikke er tilstrekkelig. Deloitte vil særlig trekke 
frem følgende: 

• Manglende kjennskap blant ledere til sentrale deler av varslingssystemet. Selv om de fleste ledere som
svarte på spørreundersøkelsen er enige i at de har kjennskap til hvordan varsel skal håndteres, hvor de
kan få lederstøtte når varsel skal håndteres og hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer, har
lederne i mindre grad kjennskap til at de kan søke råd og veiledning fra lokal varslingsordning i egen
byrådsavdeling og en av fire ledere som svarte på spørreundersøkelsen er uenige i at de har tilstrekkelig
kjennskap til hvordan varsel skal håndteres.  Ledere opplyser i undersøkelsen at de ønsker mer
informasjon om rolle, plikter og ansvar som ligger til lederrollen i en varlingssak, og informasjon om
hvordan varsel skal saksbehandles, og hvordan en kan veilede og hjelpe ansatte som varsler.

• Manglende kjennskap til varslingssystemet hos ansatte. Deloitte mener at ansatte i Bergen kommune
ikke i tilstrekkelig grad kjenner til varslingssystemet BkVarsling og kvalitetssystemet BkKvalitet. Dette er
uheldig fordi dette er sentrale kanaler for å melde fra om henholdsvis kritikkverdige forhold og avvik, og
kommunen kan gå glipp av verdifulle tilbakemeldinger for å utbedre kritikkverdige forhold eller avvik.
Deloitte vil særlig peke på at kommunens ledere har et ansvar for å gjøre varslingssystemet bedre kjent i
kommunen.

• Ikke tilfredsstillende ytringskultur. Basert på svarene i undersøkelsen mener Deloitte at kommunen ikke
har en tilstrekkelig ytringskultur. Nær en fjerdedel av de ansatte som svarte på spørreundersøkelsen (23
prosent) opplever at deres arbeidsplass i Bergen kommune ikke har en kultur som innebærer at det er
akseptabelt å varsle. En av fem ansatte som svarte på spørreundersøkelsen opplever heller ikke at det er
lagt godt til rette for at det skal være trygt å varsle. At ytringsklimaet bør utbedres understrekes videre
av at over halvparten av både ansatte og ledere som i spørreundersøkelsene opplyser å ha vært vitne til,
avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold, valgte å ikke varsle om de kritikkverdige forholdene.

82 Gjelder 1797 ansatte per juni 2022. 



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Konklusjon og anbefalinger 

68 

• Ikke tilstrekkelig oppmerksomhet om risiko for gjengjeldelse. En vesentlig del av de ansatte som svarte på
spørreundersøkelsen (29 prosent) opplever å ikke være trygge for at gjengjeldelse ikke vil finne sted ved
varsling i kommunen. Revisjonen vil særlig fremheve at så mange som 25% av de som i
spørreundersøkelsen opplyser at de har varslet om kritikkverdige forhold, mener seg helt eller delvis
utsatt for gjengjeldelse som følge av dette.

• Ansatte og ledere har ikke tilstrekkelig tillit til kommunens håndtering av varsel.  Undersøkelsen viser at
nær halvparten av de ansatte og nær en fjerdedel av lederne som svarte på spørreundersøkelsen ikke
har stor tillit til kommunens håndtering av varsel.  Stor tillit til at varsel håndteres på en god måte er etter
Deloittes vurdering avgjørende for at ansatte og ledere velger å melde fra dersom de er vitne til eller
opplever noe kritikkverdig.

• Gjennomgang av utvalgte varslingssaker viser noen svakheter ved saksbehandlingen. Basert på
informasjonen i undersøkelsen mener Deloitte at kommunen i hovedsak dokumenterer oppfølging og
konklusjon i varslingssaker. Gjennomgangen viser samtidig at varsler ikke alltid får tilbakemelding om at
varsel er mottatt, informasjon om videre saksgang i samsvar med arbeidstilsynets anbefalinger eller får
tilbud om en kontaktperson i samsvar med kommunes rutiner. Dette innebærer etter Deloittes vurdering
at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer god kommunikasjon med varslere.

Basert på funn og vurderinger i undersøkelsen anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

1) Oppdaterer kommunens varslingsrutiner i samsvar med arbeidstilsynets anbefalinger

2) Vurderer å utarbeide føringer for kompetansekrav som bør stilles til ulike grupper når det gjelder varsling

3) Sørger for at mulighet for anonym varsling er i samsvar med bystyrets vedtak

4) Sikrer at ledere har bedre kjennskap til de lokale varslingsordningene i byrådsavdelingene

5) Sikrer tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling overfor kommunens ledere

6) Identifiserer og iverksetter tiltak som kan bidra til å etablere større grad av tillit og opplevelse av at det
er trygt å varsle blant ansatte og ledere

7) Identifiserer og iverksetter tiltak som bidrar til at flere ansatte blir kjent med BkVarsling og BkKvalitet, for
å bidra til at flere melder fra om kritikkverdige forhold og avvik

8) Sikrer at varslere så langt det lar seg gjøre får tilpassete tilbakemeldinger

12) Iverksetter tiltak for å redusere sannsynligheten for at gjengjeldelse finner sted ved varsel om
kritikkverdige forhold og tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal finne sted

9) Gjennomfører kontroller av saksbehandling i varslingssaker for å sikre at praksis er i samsvar med
kommunens retningslinjer og krav i regelverket

10) Sikre at ansatte jevnlig får informasjon om at Bergen kommune ønsker at ansatte og ledere melder fra
om kritikkverdige forhold, og hvordan dette kan gjøres på en trygg måte for den som melder fra
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Revisjonskriterier 

Om det å legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen 

I følge § 1-1 i arbeidsmiljøloven er et av formålene med loven bl.a. å sikre arbeidstakerne et godt ytringsklima og 
å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i 
samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet: 

§ 1-1.Lovens formål

Lovens formål er: 

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som
gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til
enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

c) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,

d) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger
og livssituasjon,

e) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt
arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig
myndighet,

f) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Arbeidstilsynet fremhever at et godt ytringsklima på arbeidsplassen kjennetegnes av stor takhøyde for 
meningsutveksling. De viser til at på en arbeidsplass med godt ytringsklima er forslag, kritikk og andre ytringer 
velkomne som grunnlag for forbedring og utvikling. På en arbeidsplass handler ytringsklima om hvordan 
arbeidstakerne oppfatter mulighetene til – og konsekvensene av – å ytre seg. Arbeidstilsynet skriver: 

«Når arbeidstakere vurderer ytringsklimaet på sin arbeidsplass, stiller de seg selv to spørsmål: 

3) Er det trygt å si ifra, eller blir jeg straffet hvis jeg sier ifra om kritikkverdige forhold eller foreslår
forbedringer?

4) Nytter det å si ifra? Med andre ord: Blir det jeg sier ifra om – ytringen min – tatt hensyn til og gitt en
skikkelig vurdering?»83

Arbeidstilsynet peker på sine nettsider på at arbeidsplasser som diskuterer varsling, hva som er kritikkverdige 
forhold og kjenner egen varslingsrutine, er bevisst hvordan et varsel skal fremmes og håndteres. En god opplæring 
påvirker varslingsprosessen på en god måte. 

Varslingsrutiner skal dessuten være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten, jf. Arbeidsmiljøloven § 2 
A-6.

Om retten til å varsle og hva som er et varsel 

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass. Det er 
arbeidsmiljøloven definerer hva som er et kritikkverdig og som regulerer hvordan varsel skal følges opp.  

I arbeidsmiljøloven § 2 A-1 står det følgende om arbeidstakers rett til å varsle og hva som menes med et 
kritikkverdig forhold: 

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

8383 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ytringsklima-pa-arbeidsplassen/ 
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(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske
retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for
eksempel forhold som kan innebære

• a) fare for liv eller helse

• b) fare for klima eller miljø

• c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

• d) myndighetsmisbruk

• e) uforsvarlig arbeidsmiljø

• f) brudd på personopplysningssikkerheten.

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

Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider at det betyr ingenting hva en kaller det eller hvordan det kategoriseres 
(som avvik, klage, bekymringsmelding, si ifra osv.), fordi det er innholdet i det de sier ifra om, og hvem som sier 
ifra, som avgjør om det er et varsel. 84  

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre 
forholdet omfattes av forholdene som fremgår av sitatet over, altså §2 A-1, andre ledd. Følgende figur fra 
arbeidstilsynets nettsider gir en skjematisk oversikt over hvilke forhold som regnes som varsel og hva som regnes 
som andre ytringer: 

Figur 30 Arbeidstilsynets illustrasjon av hvilke ytringer som regnes for å være varsel og andre typer ytringer 

Arbeidstakere kan varsle internt i virksomheten til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver eller via 
verneombud, tillitsvalgt eller advokat, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2). Begrepet «arbeidstakere» er definert i 
arbeidsmiljøloven § 1-6, første ledd. Her står det at også elever, pasienter i helseinstitusjoner, personer i 
opplæringsøyemed og personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak, defineres som arbeidstakere når de utfører 
arbeid i virksomheten. 

Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling 

I følge arbeidsmiljøloven § 2 A-6 plikter virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, å ha rutiner 
for intern varsling. Disse rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Videre står det følgende i § 2 A-6 

84 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/
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(3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle.

(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde

• a) en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold

• b) fremgangsmåte for varsling

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

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

Arbeidstilsynet har utarbeidet en mal for varslingsrutiner. I arbeidstilsynets mal for varslingsrutiner foreslår de at 
rutinene også skal inneholde informasjon om ekstern varsling, det vil si omtale av retten til å varsle tilsynsmyndighet 
eller annen offentlig myndighet.  

Bergen bystyre fattet i 2018 vedtak om at byrådet i løpet av 2018 skulle anskaffe en digital løsning for varsling som 
ivaretok muligheten for anonymisert/ kryptert varsling behandlet (20.06.2018 sak 145/18)  

Viktigheten av å diskutere hva varsling er på arbeidsplassen 

I sin veileder om varsling og ytringsfrihet peker KS på at mange ansatte ikke kjenner varslingsreglene. De skriver i 
kapittel 2 om retten til å varsle: 

 Det er ofte stor usikkerhet om hva som er varsling, avviksrapportering eller bekymringsmeldinger. Det 
er viktig å diskutere på arbeidsplassen hva varsling er for å skape trygghet i varslingssitasjoner. Manglende 
kjennskap til varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan veies opp av slike diskusjoner 

Fremgangsmåte ved varsling 

Arbeidsmiljøloven § 2 A-2 omhandler fremgangsmåten ved varsling. Har står det følgende om hvordan en 
arbeidstaker kan varsle internt: 

(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt

a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver

b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling

c) i samsvar med varslingsplikt

d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

(…) 

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

Arbeidsgivers aktivitetsplikt og forbud mot gjengjeldelse 

Arbeidsgiver har en undersøkelsesplikt ved varsling. Denne plikten er omtalt i arbeidsmiljøloven § 2 A-3. Her står 
det i første ledd at når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at 
varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. 

På arbeidstilsynets nettsider står det følgende om hva rimelig tid innebærer: 

Et varsel skal undersøkes innen rimelig tid. Dette betyr at arbeidsgiver må agere når det varsles om 
kritikkverdige forhold i virksomheten. Hva som skal regnes som «innen rimelig tid», må vurderes fra sak 
til sak, siden ingen saker eller varsel er like. 

Arbeidsgiver må blant annet vurdere hvor alvorlig forholdet er, hvor raskt det må avklares og opphøre, 
og hvor lang tid det faktisk vil ta å undersøke saken. 
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I § 2 A-3 andre ledd står det at arbeidsgiver særlig skal påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver dessuten sørge for tiltak som er egnet til å forebygge 
gjengjeldelse. 

Arbeidsmiljølovens § 2 A-4 omhandler forbud mot gjengjeldelse. Her står det følgende: 

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med §§ 2 A-1 og 2 A-2, er forbudt. Overfor
innleide arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier.

(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller
en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel

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

• b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering

• c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.

(3) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å
varsle vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.

(4) Dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted
gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse.

Tilbakemelding til varsler 

Arbeidstilsynets nettsider omtaler også hvordan arbeidsgiver bør gi tilbakemelding til varsler: 

Når arbeidsgiver mottar et varsel, bør hun eller han gi en rask tilbakemelding. Bekreft at varselet er 
mottatt og fortell hva den som har varslet kan forvente av videre saksgang. 

Den som varsler har ikke krav på tilbakemelding eller informasjon om hvordan varselet vil bli håndtert. 
Likevel: Å varsle kan være en krevende øvelse. Å ikke vite om varselet blir håndtert, blir fort en 
tilleggsbelastning, og uvisshet kan føre til flere varsler. 

Å gi den som varsler tilbakemelding og informasjon er derfor viktig for at han eller hun skal kjenne seg 
ivaretatt. 

Tillitsvalgte og verneombudets rolle ved varsling 

Arbeidstilsynet gir på sine nettsider informasjon om tillitsvalgte og verneombudets rolle i varslingssaker. 
Tillitsvalgte skal hjelpe arbeidstakere som varsler for eksempel ved å drøfte saken med varsleren i forkant av 
beslutningen om å varsle, vurdere framgangsmåten, være samtalepartner, gi råd og bistå i møter med ledelsen og 
andre involverte personer. Det blir videre pekt på at tillitsvalgte også kan videreformidle varselet på vegne av 
arbeidstakeren slik at varsler kan være anonym overfor arbeidsgiver.  

Når det gjelder verneombud peker arbeidstilsynet på at de skal ivareta arbeidstakeres interesse i saker som angår 
arbeidsmiljøet og at verneombudet har varslingsplikt for kritikkverdige arbeidsmiljøforhold ved trakassering og 
diskriminering, skade og sykdom og ved fare for liv og helse. I tillegg til at verneombudet har varslingsplikt ved 
kjennskap til disse forholdene er det også mulig å varsle via verneombudet ved andre kritikkverdige forhold. 
Varsleren varsler da via verneombud som har som ansvar å videreformidle varselet.  

Kommunale styringsdokument og vedtak 

Bergen bystyre fattet i 2018 vedtak om at byrådet i løpet av 2018 skulle anskaffe en digital løsning for varsling som 
ivaretok muligheten for anonymisert/ kryptert varsling behandlet (20.06.2018 sak 145/18)  
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Sentrale dokumenter og litteratur 

Lov og forskrift 

• Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven). LOV-2005-06-17-62

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
LOV-1992-09-25-107

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

• Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Prop.74 L (2018-2019) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

• Arbeids- og inkluderingsdepartementet: NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern — Varslingsutvalgets
utredning om varsling i arbeidslivet

• Arbeidstilsynet: Veileder om varsling på nettsidene – arbeidstilsynet.no/tema/varsling

• KS: Veileder om ytringsfrihet og varsling

Dokumenter fra kommunen 

• Rutine for varsling – Bergen kommune. Inkluderer en rekke prosedyrer og veiledere

• Bystyrets vedtak i sak 145/18

• Byrådssak 10.12.2019: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-
Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning.

• Møtereferat fra møter i sentral varslingsgruppe

Andre kilder 

• Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad: Ytringsfrihet og varsling i norske
kommuner og fylkeskommuner. Fafo-rapport 2017:04

https://resources.deloitte.com/sites/Kvinnherad-forvaltningsrevisjonavvarslingsrutinar/Shared%20Documents/General/Rapport/arbeidstilsynet.no/tema/varsling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning
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Sendes som avtalt.

Lars

Fra: Lars Hansen 
Sendt: onsdag 7. september 2022 16:13
Til: trjsolhaug@gmail.com
Emne: Beiarn kontrollutvalg: Mulig sak angående grunnlag for innkreving av feiegebyr

Hei Terje!

I etterkant av etterlevelseskontroll av selvkost feiing i Steigen, har revisor gjort en juridisk
vurdering av spørsmålet om det er krav til forskrift som grunnlag for innkreving av feiegebyr.
Revisors konklusjon er at dette må fastsettes i en lokal forskrift, og da fastsettes etter
forvaltningslovens regler for utarbeidelse av forskrifter, herunder at forskriften må kunngjøres.

Jeg har gjort flere søk på Lovdata, og da kommer det frem fem kommuner i Salten med lokal
forskrift som gir grunnlag for å dekke kostnader i forbindelse med tjenesten. Beiarn var ikke en
av de fem. Kommunens gebyrinntekter på feiing var kr 378 000 i 2021.

Jeg skal selvsagt informere utvalget om dette ved neste anledning, men sender i tillegg denne
eposten med spørsmål til utvalgsledere i kommuner som ikke ser ut til å ha forskrift: Skal vi sette
sak på dagsorden i utvalget? I så fall sender jeg allerede nå brev til administrasjonen med
spørsmål om kommunens grunnlag for innkreving av dette gebyret.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe!

Hilsen Lars

Med vennlig hilsen
Lars Hansen
Sekretariatsleder
Tlf 470 37 452

Følg kontrollutvalget på www.sekretariatet.no/beiarn

mailto:lars@sekretariatet.no
mailto:ronny@sekretariatet.no
http://www.sekretariatet.no/beiarn
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