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$ Srtten Kontrollutvalgservice
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP

Var dato:
24.08.2022

ark
420-5.1

Saksbehandler
Lars Hansen

Jnr
22/778

sAK 15/22

Motedato:
31.08.2022

G-o^d^kjenning av protokolr fra kontroilutvatgets mote g. juni
2022

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
a) Rodoy kontrollutvalg, 8. juni 2022: protokoll fra kontrollutvalgets mote

Bakgrunn for saken:
Protokoll lra kontrollutvalgets forrige moter legges frem for endelig godkjenning.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. juni 2022 godkjennes.

24- augtst 202,2



$ Sultun Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark08.06.2022 22/615 420- 5.4

PROTOKOLL _ RiADOY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag, 8. juni 2022,, kl 12.00 - 14.1s
Motested: Moterom formannskapssalen, Rodoy ridhus
Saksnr.: 10122 - 14t22

Til stede: Forfall:
Sindre Stordal, leder Monica Karlsen. medlem
Isak Vangstad. nestleder
Marit Hagtvedt, medlem
Kjell Viggo Ovesen, medlem

Varamedlemmer:
Ingvild Karlsen mofte som vara for Monica Karlsen

Ovrigez
Varaordforer Bjom Pedersen,
Okonomisjef Reidar Hjelmseth, sak lll22
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen, Deloitte. Teams
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste tiI moret ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

10122 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. februar 2022
tt/22 Arsregnskap Rodoy kommune 2021 - uttalelse f.a kontrolrtualeet
12t22 Dialog med revisor
t3/22 Orienteringer
tlt22 Eventuelt



l0122 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. februar 2022

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. februar 2022 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. februar godkjennes.

l1122 Arsregnskap Rodoy kommune 2021 - uttalelse fra kontrollutvalget

okonomisjef Reidar Hjelmseth motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi
sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Rodoy:

Kontrollutvalget har i mste 8. juni 2022 behandlet Rodoy kommune sitt 6rsregnskap for
2021 . uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunest-yret etter
kommuneloven ($ 14-2) selv skal behandre irsregnskap og irsberetning, samt
kontrollutvalgets plikt til & uttale seg om d.rsregnskapene og irsbeietningene ({ 14-3).

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
7. juni 2022, og irsberetning for 2021. I tillegg har revisor og radmann supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
6 088 388. I samsvar med bestemmelser i lov og forskift er k 6 0gg 3gg disponert.
Kontrollutvalget viser her til informasjon i Srsregnskapet Okorutmisk oversih drift linjene 25-
29.

Kontrollutvalget registrerer at det ikke er grunnlag for fremleggelse av konsolidert regnskap
(samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet, jfr kommunetoven $ l4-6).

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen som er datert 7. juni 2022, har kontrollutvalget ikke
merknader til Rodoy kommunes irsregnskap for 2021 .

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Til kommunestyret i Rodoy:

Kontrollutvalget har i mote 8. j.*i 2022 behandret Rodoy kommurne sitt irsregnskap ror
2021. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunesiyret etter
kommuneloven ($ l4-2) selv skal behandle irsregnskap og arsberetning, samt
kontrollutvalgets plikt til i uttale seg om Arsregnskapene og"irsbeietnirigene (g l4-3).

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert7. luni 2022, og irsberetning for 2021. I tillegg har ievisor og radmanri supplert
kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
6 088 388. I samsvar med bestemmelser i lov og forskift er kr 6 0gg 3gg disponert.
Kontrollutvalget viser her til inlormasjon i Arsregnskapet Okonomisk oversikt drift linjine 25-
29.

Kontrollutvalget registrerer at det ikke er grunnlag for fremleggelse av konsolidert regnskap
(samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet, jfr kommuneloven $ l4-6).

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisj onsberetningen som er datert 7. luni 2022, har kontrollutvalget- ikke
merknader til Rodoy kommunes irsregnskap for 2021 .

12/22 Dialog med revisor

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

Omforent forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

l3l22 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om tilsetting i stilling som seniorr6Ldgiver.

Saker som skulle vert tatt opp i dagens mote (bl.a status kommunale bygg, rutiner ved
tilsettinger, varsling, Rodoy Produkter AS) kommer opp i lorstkommende mote 3l . august
2022. Grunnet stort antall saker starter motet kl 09 denne dagen.



Omforent forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

14122 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Vigaholmen, 8. juni 2022

Lars Flansen
Sekreter for kontrollutvalget

lJtskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer,
Rodoy kommune v/ ordforer og rAdmann,
Revisor Deloitte AS



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP

Ver dato: Jnr ark Saksbehandler24.08.2022 22/j39 420-S.t Ronoy Seljeseth

sAKt6t22

Mstedato:
31.08.2022

Rapport forvaltn i ngsrevisjon. samha ndl i ng i tjenestetil bud
til barn og unge og kompetanse igrunnskolen.

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
l. Deloitte AS, august.2022: Forvaltningsrevisjon Rodoy kommune. Samhandling i

denestetilbud til bam og unge og kompetanse i grunnskolen.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i sak 44120 Plan for forvaltningsrevisjon 202 O 2023.
Kommunestyret ga samtidig kontrollutvalget fullmakt til 6 foreta endringer av planen.
Utvalget har i sitt mote 21. september 2021, sak23l2l, endret prioriteringen / rikkefolgen til
folgende:

l. Oppfolgning av kommunestyrets vedtak (*)
2. Offentlige anskaffelser (*)
3. Oppvekst
4. Sykefravrr - rutiner
5. Informasjonssikkerhet
6. Vann og avlop intemkontroll og beredskap

Punkter markert med stjeme viser forvaltningsrevisjoner som hiuil i perioden er gjennomfort.

1sak24121 i kontrollutvalgets mote 24.11.2021 behandlet utvalget bestilling av
forvaltningsrevisjon innenfor tema 3. oppvekst. Utgangspunktet for bestillingen var forslag til
prosjektplan lra Deloitte. Utvalgets vedtak:



Kontrollu\alget ber om juslert prosjektplan i samsvar med tlialogen i motet om den planlagte
./brvaltningsrevisjonen. utvalget gir utvalgsleder i samratl med ,-ilcreter fu makt t Z
gjennomfore bestilling med utgangspunkt i .iustert prosjektplan.

Endelig bestilling med justert prosjektplan ble sendt av utvalgsleder og utvalgssekretar til
revisjonen 09.12.2021. Form6let med forvaltningsrevisjonen-er 6 unde"rsske;; il;t 

'
kommune har etablert et systematisk og planmessig forebyggende arbeid rettet mot bam og
unge' og om kommunen har hensiktsmessige system og en hinsiktsmessig organisering for i
sikre et helhetlig og godt koordinert arbeid rettet mot bim og unge. Videre har det veri er
formal 6 undersoke om kommunen sikrer tilstrekkelig kompetanse i grunnskolen og i hvilken
grad kommunen siker realistisk budsjettering og god okonomistyring innenlor skiesektoren.

Ut fra dette har man avledet folgende konkrete problemstillinger:

l. I hvitken grad har Rodoy kommune etablert et systematisk og planmessig
forebyggende arbeid rettet mot barn og unge? Under dette:

a) Har Rodoy kommune etablert m6l og planer for forebyggende arbeid for barn
og unge?

b) Har Rodoy kommune et tilfredsstillende system for A kartlegge og sikre seg
oversikt over oppvekstsvilkir og helsesituasjonen blant barn og unge?2. Har Rodoy kommune hensiktsmessige system og en hensiktsmessig organisering av

tjenestetilbudet med tanke p6 i sikre et helhetlig og godt koordine.t uGla retteimot
bam og unge? Under dette:

a) Er oppgaver og ansvar knyttet til forebyggende arbeid blant bam og unge
tydelig fordelt?

b) I hvilken grad er det utarbeidet rutiner og retningslinjer som beskriver de ulike
tjenestenes ansvar for A

i) Avdekke lorhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak
rettet mot barn og unge?

ii) Drofte tiltak mediinvolvere andre relevante tjenester?
c) I hvilken grad har kommunen etablert system for i sikre tilfredsstillende

samarbeid og samordning mellom kommunale tjenester i arbeid rettet mot
bam og unge?

3. Har Rodoy kommune tilstrekkelig kompetanse i grunnskolene? Under dette:
a) I hvilken grad har undervisningspersonale i grunnskolene formell kompetanse i

samsvar med kav i opplrringsloven?
b) Er det etablert tilfredsstillende system for kartlegging av kompetansebehov i

grunnskolen?
c) I hvilken grad tilrettelegger kommunen for kompetanseutvikling for de ansatte

i grunnskolen?
d) Hvilke konsekvenser har eventuelt fravcr av undervisningspersonell i

grunnskolen (mister f.eks. elever i grunnskolen undervisningstimer ogleller
spesialundervisning)?

4. Har kommunen hensiktsmessige system og rutiner for i sikre realistisk budsjettering
og god okonomistyring innenfor skolesektoren? Under dette:

a) Hvilke konsekvenser har eventuelle innsparinger i budsjeu innen skolesektoren
for elevene i grunnskolen?

Deloittes forvaltningsrevisjonsrapport er mottatt i august 2022 og er vedlagt saken.
Revisjonen har i rapporten avgrenset undersokelsen til i gjelde det forebyggende arbeidet



rettet mot bam og unge opp til 18 6r. Rettsregler og kommunale styringsdokument har blitt
giennomgdtt og benyttet som revisjonskriterier. Videre har inlormasjon om Rodoy kom-u.r",
kommunale planer, retningslinjer og rutiner, og dokumentasjon pi eiterlevelse ur'int"-"
rutiner, regelverk mm. blitt samlet inn og analysert. For & f6 supplerende informasjon til de
skriftlige kildene, har Deloitte intervjuet utvalgte personer i Rodoy kommune og iiennomfort
en sporreundersokelse. Datadelen av rapporten er sendt til radmannen for 

"erifiJefng og
faktafeil er rettet opp i den endelige versjonen. R6dmannens horingsuttalelse rotger ini
vedlegg I .

Revisjonskiteriene (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon /aktivitet som
undersskes av revisjonen) er i hovedsak hentet fra kommuneloven, foikehelseloven og
serlover for de ulike velferdstjenestene (for eksempel opplaeringsloven, bamehagelov"en og
bamevemloven) med forskrifter. Dette er nermere beskievet i dilkapitlene og .ulpo.t"n.
vedlegg 2.

Problemstilling 1. I hvilken grad har Rodoy kommune etablert et systematisk og
planmessig forebyggende arbeid rettet mot barn og unge?

Revisors funn og vurderinser: Rodoy kommune har utarbeidet flere ulike planer og m6l for
sitt forebyggende arbeid rettet mot bam og unge og det er startet opp arbeid med fl utarbeide
en egen plan for oppvekstsektoren i tred med krav i bamevemloven. Undersokelsen viser
videre at kommunen har utarbeidet mat for det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge
i kommunen, men at det er behov for ytterligere konkretisering og operasjonalisering av
milene. Revisjonens vurdering er at utarbeidelsen av en felles oppvekstpian vit kunne bidra til
6L systematisere og synliggjore kommunens forebyggende arbeid rettet mot bam og unge.
Revisjonen mener det i forbindelse med planarbeidet er viktig at Rodoy kommune sikrer at
m6.lsetninger blir tilstrekkelig operasjonaliserte, og at det etableres tiltak for 6 folge opp de
ulike mAlsetningene. Videre vil revisjonen presisere viktigheten av at det etableres .yite-".
forjevnlig evaluering og oppfolging av mil og tiltak.

Det er revisjonen sin vurdering at Rodoy kommune har etablert hensiktsmessige systemer for
6 sikre seg oversikt over oppvekstsvilkir og helsesituasjon blant bam og unge, blant annet
gjennom aktiv bruk av ulike undersskelser. Det synes blant relevante tjenester 6 vare hoy
bevissthet om bruk av ulike motepunkt for bam og unge ogs6 som kilder tit informasjon.
Revisjonen vurderer det videre som positir'.t at det blir vist til konkrete tiltak som har blitt
iverksatt som folge av resultater i gjennomforte undersokelser. Samtidig fremgir det enkelte
utfordringer knyttet til datakvaliteten for noen av kildene kommunen benytter og potensiale
for mer analyser av tilgjengelige data. Revisjonen mener basert pi dette at kommunen bsr
vurdere 6 benytte tilgjengelig informasjon enda mer systematisk som grunnlag for 6 vurdere
behov for forebyggende tiltak rettet mot bam og unge i kommunen.

Problemstilling 2. Har Rodoy kommune hensiktsmessige system og en hensiktsmessig
organisering av tjenestetilbudet med tanke pi i sikre et helhetlig og godt koordinert
arbeid rettet mot barn og unge?

Revisors funn og vurderinger: Revisjonen rurderer at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har
siket en tydelig fordeling av oppgaver og ansvar for forebyggende arbeid blant bam og unge.
Selv om det i en kommune av Rodoys storrelse kan vere enkelt 6 ha oversikt og dialog pA
tvers av tjenestene, og ansatte i tjenestene i hovedsak viser til at ansvarsfordelingen er tydelig,
mener revisjonen det foreligger en risiko for at det ikke alltid er tydelig hvem som har ansvar



lor ulike oppgaver. Revisjonen mener at det bsr utarbeides en skriftlig oversikt over de ulike
denestenes ansvar for 6 sike at oppfolgingen av det forebyggende arbeidet i kommunen blir
ivaretatt og at kommunen etterlever kravene i regelverket om samarbeid mellom de ulike
velferdstjenestene.

Undersokelsen viser at Rodoy kommune kun i begrenset grad har etablert rutiner og
retningslinjer som beskiver ansatte sitt ansvar lor 6 avdekke lorhold som kan indiliere behov
for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Revisjonen merker seg at man grunnet
kommunens storrelse opplever at risikoen for manglende avdekking av forhold-som krever
tiltak, anses som lav. Manglende skriftliggjoring av ansvar og oppgaver medforer en viss
risiko for at forhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak rettet mot bam og unge
ikke blir avdekket og fulgt opp. Revisjonen vil serlig peke p6 at en viss grad av
skriftliggioring kan bidra til 6 gjore arbeidet mindre personavhengig, og dermed redusere
risikoen for uklarheter eller mangelfull praksis for eksempel ved utikifti av nokkelpersonell i
tjenestene.

Rodoy kommune har en etablert struktur lor ulike tjenester som arbeider opp mot barn og
unge gjennom etablering av tverrfaglige team. Det er ogsa etablert skriftlig rutiner for -
overganger mellom bamehager og skoler. Samtidig viser undersskelsen at en god del ansatte
mener det er rom for forbedring nar det gjelder samarbeid i enkeltsaker som kever
oppfolging fra flere tjenester. Revisjonen vurderer at samarbeidet og samhandlingen b6de i
enkeltsaker og pa systemniva jevnlig blir gjennomgatt og evaluert, for a sikre at utfordringer
og mangler blir avdekket. NAr det gjelder samarbeidet med BUp, vil revisjonen presisere
viktigheten av at kommunen i dialogen med helseforetaket tar opp de utfordringir som
kommer frem i undersokelsen.

Problemstilling 3. Har Rodoy kommune tilstrekketig kompetanse i grunnskolene?

Revisors funn os vurderinser: Det mangler undervisningspersonell med formell kompetanse i
enkelte fag ved flere av grunnskolene i kommunen, men de opplyses om 6 komme inn under
dispensasjonsbestemmelsene fra kompetansekravene i lowerket. Undervisningspersonell uten
formell kompetanse gis ikke fast ansettelse og ved utlysning av stillinger er det fokus p6 de
fag kommunen mangler kompetanse i. Basert pi disse opplysningene er det revisjonens
vurdering at kommunen pr. i dag opplller krav i oppteringsloven nir det gjelder
kompetansen til personalet i skolen, men vil likevel presisere viktigheten av at detjobbes
systematisk med i sike tilstrekketig formell kompetanse i fag fram mot 2025 n6r det ikke
lengre gis slik dispensasjon.

Undersskelsen viser at Rodoy kommune har etablert en fast praksis for kartlegging og
vurdering av kompetansebehov i grunnskolen, men det varierer hvorvidt kompetanseutvikling
er tema i medarbeidersamtaler. Revisjonen mener at det er viktig fl sike at medarbeidere fl&r
anledning til 6 drofte egen kompetanseutvikling og kompetansebehov og det bor derfor
etableres rutiner for dette. Revisjonen registrerer videre at kommunens plan for etter- og
videreutdanning av lerere og skoleledereer utdatert. En oppdatert plan bor utarbeides for i
sikre systematisk kartlegging og planlegging av kompetanseheving i skolene. Videre viser
undersokelsen at de ansatte opplever at kommunen i stor grad tilrettelegger for
kompetanseutvikling for de ansatte i grunnskolen. Det gar likevel frem at tid til 6 gjennomfore
kompetansehevende tillak til dels oppleves i vere en utfordring.



ved fraver av undervisningspersonell settes det inn vikar, men det gir samtidig frem at det er
utfordringer med a skalfe vikarer pa grunn av geografiske forhold. Konsekvensene vil da
vere at klasser slas sammen for 5 sikre at elevene ffir undervisning. Revisjonen mener
undersokelsen viser at Rodoy kommune har etable( en praksis som sikrei at lerers fravrr i
minst mulig grad fir konsekvenser for elevene ved at elevene alltid bor ha en lerer til stede i
oppleringssituasj onen.

Problemstilling 4. Har kommunen hensiktsmessige system og rutiner for i sikre
realistisk budsjettering og god okonomistyring innenfor skolesektoren?

Revisors funn og vurderinqer: Etter revisjonens vurdering synes den etablerte praksisen for
budsjettering 5 i hovedsak legge til rette for 5 sikre realistisk budsjettering inninfor
skolesektoren. Samtidig merker revisjonen seg at det ikke foreligger rutiner som omtaler
prosessene knyttet til budsjettarbeidet og okonomistyringen i sektoren, og at det medforer en
risiko for at arbeidet blir personavhengig og sirbart. Kommunen bar sarge for at det
utarbeides enkle rutiner og/eller arshjul der sentrale oppgaver og prosesser omtales, og
dessuten sikre mer involvering av enhetsledeme/rektorene i budsjettprosessen, da detie kan
bidra til 6 forankre budsjettet og sikre forstaelse for viktigheten av god okonomistyring pi
ulike nivi i organisasjonen. Revisjonen mener ogsa at kommunen bor vurdere & etablere
rutiner for iverksetting av kostnadsreduserende tiltak i tilfeller der kostnader viser seg A vrre
hoyere enn budsjettert.

Skolestrukturen med flere skoler med fi elever medforer at Rodoy kommune har hoyere
utgifter pr. elev enn KOSTRA-gruppen. Hovedkostnadene innenfor skolesektoren er
lonnsutgifter. Som det gir frem i undersskelsen synker imidlertid eler4allet og det arbeides
med a redusere kostnader i denne forbindelse. Si lenge skolestmkturen skal opprettholdes
som i dag, er det likevel begrenset hvor mye for eksempel personalkostnadene kan reduseres
uten at dette gir utover elevenes lovfestede rettigheter og krav til ivaretakelse av personalets
kompetanse.

Revisors anbefalinger: Basert pi det som kommer frem i undersokelsen anbefaler revisjonen
at Rodoy kommune setter i verk folgende tiltak:

l. Sikrer at arbeidet med utarbeidelse av en overordnet plan for oppvekstsektoren i
kommunen blir prioritert, og at planen blir gjort kjent for alle relevante ansatte. I
tilknytning til planarbeidet bor kommunen sike at det blir etablert tydelige mil og
tiltak for oppvekstsektoren, samt rutiner forjevnlig evaluering og oppfolging av mil
og tiltak rettet mot bam og unge.

2. Utarbeider skriftlige beskrivelser av oppgaver, roller og ansvar innenfor forebyggende
arbeid rettet mot bam og unge.

3. Etablerer rutiner forjevnlig gjennomgang og evaluering av samarbeid og samhandling
i tjenester rettet mot bam og unge, for i sikre at utfordringer og mangler blir avdekket,
og at tiltak for A forbedre samhandling og samarbeid blir satt i verk b6de pi
systemnivi og i den enkelte sak.

4. Oppdaterer plan for etter- og videreutdanning innenfor skolesektoren, og sikre at
denne legger til rette for at kompetansekav for undervisningspersonell som gjelder fra
l. august 2025 blir oppfult.

5. Vurdere i utarbeide skriftlige rutiner/Arshjul for utarbeidelse av budsjett og
okonomistyring innenfor skolesektoren i kommunen.



6. oppdatere kommunens overordnede arshjur for budsjettprosessen, samt vurdere &
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Forslag til vedtak (innstilling tit kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandling i tjenestetilbud til bam og unge og

kompetanse i g^,rnskolen er forelagt kommunestyret i Rodoy og tas tii ettinetning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens unb"fulirg"..

17. august 2022

Ronny Seljeseth
Seniorr6dgiver



 

 

 

 
 

 

Forvaltningsrevisjon | Rødøy kommune 
Samhandling i tjenestetilbud til barn og unge og kompetanse i 
grunnskolen  
August 2022 
 



 

 

«Forvaltningsrevisjon av samhandling i 
tjenestetilbud til barn og unge og 
kompetanse i grunnskolen » 

August 2022 

Rapporten er utarbeidet for Rødøy 
kommune av Deloitte AS. 

Deloitte AS 
Postboks 6013 Postterminalen, 5892 
Bergen 
tlf: 55 21 81 00 
www.deloitte.no 
forvaltningsrevisjon@deloitte.no  

http://www.deloitte.no/
mailto:forvaltningsrevisjon@deloitte.no


Forvaltningsrevisjon av samhandling i tjenestetilbud til barn og unge og kompetanse i grunnskolen i Rødøy kommune | Sammendrag 
 

 

3 
 

Sammendrag 

Revisjonen har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget gjennomført en forvaltningsrevisjon av samhandling i 
tjenestetilbud til barn og unge og kompetanse i grunnskolen i Rødøy kommune. Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget 
i Rødøy kommune i sak 23/21, 21. september 2021. 

Som datagrunnlag har revisjonen benyttet dokumentgjennomgang, intervju og spørreundersøkelse. 
Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført mellom desember 2021 og juni 2022.  

Rødøy kommune har utarbeidet flere ulike planer og mål for sitt forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. På 
revisjonstidspunktet var det ikke utarbeidet en egen samlet plan for oppvekstsektoren i Rødøy kommune. Undersøkelsen 
viser midlertidig at kommunen har startet opp arbeidet med å utarbeide en egen plan for oppvekstsektoren i tråd med 
krav om dette i barnevernloven § 3-1. Undersøkelsen viser videre at kommunen har utarbeidet mål for det forebyggende 
arbeidet rettet mot barn og unge i kommunen, men at det er behov for ytterligere konkretisering og operasjonalisering 
av målene. Revisjonens vurdering er at utarbeidelsen av en felles oppvekstplan vil kunne bidra til å systematisere og 
synliggjøre kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Revisjonen mener det i forbindelse med 
planarbeidet er viktig at Rødøy kommune sikrer at målsetninger blir tilstrekkelig operasjonaliserte, og at det etableres 
tiltak for å følge opp de ulike målsetningene. Videre vil revisjonen presisere viktigheten av at det etableres systemer for 
jevnlig evaluering og oppfølging av mål og tiltak.  

Revisjonen mener at Rødøy kommune har etablert hensiktsmessige systemer for å sikre seg oversikt over oppvekstsvilkår 
og helsesituasjon blant barn og unge, blant annet gjennom aktiv bruk av ulike undersøkelser. Det pekes også på flere 
arenaer der relevante aktører møter barn og unge og som brukes som viktige arenaer for innhenting av informasjon. 
Dette mener revisjonen er positivt. Revisjonen merker seg også at en del respondenter mener det er et potensiale for 
mer systematiske analyser av tilgjengelige data, og at man i enda større grad kan vurdere behov for tiltak spesifikt med 
grunnlag i slike analyser. Revisjonen mener basert på dette at kommunen bør vurdere om det er potensiale for å benytte 
tilgjengelig informasjon enda mer systematisk som grunnlag for å vurdere behov for forebyggende tiltak rettet mot barn 
og unge i kommunen. Revisjonen vil videre presisere viktigheten av at kommunen har systemer for jevnlig vurdering av 
forhold som medfører eventuelle endringer i helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Blant annet som grunnlag 
for iverksetting målrettede forebyggende tiltak rettet mot barn og unge.  

Videre er det revisjonens vurdering at Rødøy kommune ikke i tilstrekkelig grad har sikret en tydelig fordeling av oppgaver 
og ansvar for forebyggende arbeid blant barn og unge i kommunen. Selv om det i en kommune av Rødøys størrelse kan 
være enkelt å ha oversikt og dialog på tvers av tjenestene, og ansatte i tjenestene i hovedsak viser til at ansvarsfordelingen 
er tydelig, kan det foreligge en risiko for at det ikke alltid er tydelig hvem som har ansvar for ulike oppgaver. Revisjonen 
mener at Rødøy kommune, i forbindelse med pågående utviklingsarbeid knyttet til oppvekstreformen, bør sikre at det 
utarbeides en skriftlig oversikt over de ulike tjenestenes ansvar knyttet til barn og ungdom i kommunen. Dette for å sikre 
at oppfølgingen av det forebyggende arbeidet i kommunen blir ivaretatt og at kommunen etterlever kravene i regelverket 
om samarbeid mellom de ulike velferdstjenestene. Som del av internkontrollen bør det også gjennomføres jevnlige 
risikovurderinger av dette arbeidet, som grunnlag for å vurdere blant annet om ansvar og oppgaver er tilstrekkelig tydelig 
fordelt. 

Undersøkelsen viser at kommunen kun i begrenset grad har etablert rutiner og retningslinjer som beskriver ansattes 
ansvar for å avdekke forhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Undersøkelsen 
viser at det er etablert skriftlig rutiner innenfor noen områder, som skolefravær. Revisjonen merker seg at man grunnet 
kommunens størrelse opplever at risikoen for manglende avdekking av forhold som krever tiltak, anses som lav. 
Revisjonens vurdering er likevel at manglende skriftliggjøring av ansvar og oppgaver medfører en viss risiko for at forhold 
som kan indikere behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge ikke blir avdekket og fulgt opp på et tidlig 
tidspunkt.  

Rødøy kommune har etablert en samarbeidsstruktur og møteplass for ulike tjenester som arbeider opp mot barn og unge 
gjennom etablering av det tverrfaglige teamet til kommunen. Revisjonen mener, basert på det som kommer frem i 
undersøkelsen, at det er viktig at samarbeidet og samhandlingen både i enkeltsaker og på systemnivå jevnlig blir 
gjennomgått og evaluert, for å sikre at eventuelle utfordringer og mangler blir avdekket, og at tiltak for å forbedre 
samhandling og samarbeid blir satt i verk både på systemnivå og i den enkelte sak. Det bør etter revisjonens vurdering 
etableres faste rutiner for slike gjennomganger og evalueringer, for å sikre at utfordringer og mangler blir avdekket og 
håndtert. 
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Undersøkelsen viser at det mangler undervisningspersonell med formell kompetanse til å undervise i enkelte fag ved flere 
av grunnskolene i kommunen. Undervisningspersonell opplyses imidlertid å komme inn under dispensasjonen fra 
kompetansekravene jf. opplæringsloven § 10-2 andre ledd. Videre pekes det på at undervisningspersonell uten formell 
kompetanse ikke blir fast ansatt og at det ved utlysning av stillinger er fokus på de fag kommunen mangler kompetanse 
i. Basert på disse opplysningene er det revisjonens vurdering at kommunen pr. i dag oppfyller krav i opplæringsloven med 
forskrifter når det gjelder kompetansen til personalet i skolen. Samtidig ønsker revisjonen å presisere viktigheten av at 
det jobbes systematisk med å sikre tilstrekkelig formell kompetanse i fag fram mot 1. august 2025 når det ikke lengre gis 
dispensasjon fra krav til relevant kompetanse i undervisningsfag. 

Undersøkelsen viser videre at Rødøy kommune har etablert en fast praksis for kartlegging og vurdering av 
kompetansebehov i grunnskolen. Revisjonen merker seg samtidig at det varierer hvorvidt kompetanseutvikling er tema i 
medarbeidersamtaler med ansatte på skolene. Revisjonen mener at det er viktig at kommunen sikrer at medarbeidere 
får anledning til å drøfte egen kompetanseutvikling og kompetansebehov med nærmeste leder og at kommunen burde 
etablere rutiner som tilrettelegger for dette. Kommunens plan for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere 
gjelder fra perioden 2016 – 2020. Revisjonens vurdering er at en oppdatert skriftlig plan er viktig for å sikre systematisk 
kartlegging og planlegging av kompetanseheving i skolene både på kort og lang sikt. Revisjonen mener derfor det er viktig 
at kommunen arbeider for å få på plass en oppdatert plan. Videre viser undersøkelsen at de ansatte opplever at 
kommunen i stor grad tilrettelegger for kompetanseutvikling for de ansatte i grunnskolen blant annet gjennom program 
som DEKOM, REKOM og KFK. Det går likevel frem i undersøkelsen at tid til å gjennomføre kurs eller andre 
kompetansehevende tiltak til dels oppleves å være en utfordring. Revisjonen vil understreke viktigheten av at kommunen 
er obs på denne problemstillingen, og vurderer om det er behov for tiltak for å sikre at ansatte får gjennomført relevante 
kurs eller andre kompetansehevende tiltak. 

Undersøkelsen viser at det ved fravær av undervisningspersonell i grunnskolen i Rødøy kommune blir satt inn vikar. Det 
går samtidig frem at det er utfordringer med å skaffe vikarer på grunn av geografiske forhold. Konsekvensene når det ikke 
er mulig å skaffe vikar, er vanligvis at klasser slås sammen for å sikre at elevene får undervisning. Svarene i 
spørreundersøkelsen bekrefter også at undervisningen sjeldent eller aldri blir avlyst når lærer er fraværende. Revisjonen 
mener undersøkelsen viser at Rødøy kommune har etablert en praksis som sikrer at lærers fravær i minst mulig grad får 
konsekvenser for elevene, og at praksisen er i tråd med opplæringslovutvalgets vektlegging av at elevene alltid bør ha en 
lærer til stede i opplæringssituasjonen. 

Etter revisjonens vurdering synes den etablerte praksisen for budsjettering å i hovedsak legge til rette for å sikre realistisk 
budsjettering innenfor skolesektoren i Rødøy kommune. Samtidig merker revisjonen seg at det ikke foreligger rutiner 
som omtaler prosessene knyttet til budsjettarbeidet og økonomistyringen i sektoren, og revisjonen mener dette medfører 
en risiko for at arbeidet blir personavhengig og sårbart. Revisjonens vurdering er at kommunen bør sørge for at det 
utarbeides enkle rutiner og/eller årshjul der sentrale oppgaver og prosesser knyttet til utarbeidelse av budsjett og 
økonomistyring i sektoren omtales. Revisjonen mener kommunen bør vurdere å etablere rutiner for noe mer involvering 
av enhetslederne/rektorene i budsjettprosessen, da dette – som omtalt i undersøkelsen – blant annet kan bidra til å 
forankre budsjettet og sikre forståelse for viktigheten av god økonomistyring på ulike nivå i organisasjonen. Revisjonen 
mener også at kommunen bør vurdere å etablere skriftlige rutiner for iverksetting av kostnadsreduserende tiltak i tilfeller 
der kostnader viser seg å være høyere enn budsjettert. En vurdering av om det er mulig å iverksette kostnadsreduserende 
tiltak er etter revisjonens vurdering viktig for å ivareta en god økonomistyring innenfor sektoren. 

Angående kostnader i skolesektoren medfører skolestrukturen i Rødøy kommune at kommunen har høyere utgifter pr. 
elev enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen. Undersøkelsen viser at elevtallet i kommunen synker og det arbeides med å 
redusere kostnader i denne forbindelse. Så lenge skolestrukturen skal opprettholdes som i dag, er det likevel begrenset 
hvor mye for eksempel personalkostnadene kan reduseres uten at dette går utover elevenes lovfestede rettigheter og 
krav til ivaretakelse av personalets kompetanse. 

Revisjonen sin konklusjon og anbefalinger går frem av kapitel 7 i rapporten.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av samhandling i tjenestetilbud til barn og unge og kompetanse 
i grunnskolen i Rødøy kommune. Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Rødøy kommune i sak 23/21, 21. 
september 2021. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om Rødøy kommune har etablert et systematisk og 
planmessig forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, og om kommunen har hensiktsmessige system og en 
hensiktsmessig organisering for å sikre et helhetlig og godt koordinert arbeid rettet mot barn og unge. Videre har 
det vært et formål å undersøke om kommunen sikrer tilstrekkelig kompetanse i grunnskolen og i hvilken grad 
kommunen sikrer realistisk budsjettering og god økonomistyring innenfor skolesektoren. 

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt undersøkt: 

1. I hvilken grad har Rødøy kommune etablert et systematisk og planmessig forebyggende arbeid rettet 
mot barn og unge? Under dette:  

a)  Har Rødøy kommune etablert mål og planer for forebyggende arbeid for barn og unge?  

b) Har Rødøy kommune et tilfredsstillende system for å kartlegge og sikre seg oversikt over 
oppvekstsvilkår og helsesituasjonen blant barn og unge?  

 

2. Har Rødøy kommune hensiktsmessige system og en hensiktsmessig organisering av tjenestetilbudet 
med tanke på å sikre et helhetlig og godt koordinert arbeid rettet mot barn og unge? Under dette:  

a) Er oppgaver og ansvar knyttet til forebyggende arbeid blant barn og unge tydelig fordelt?  

b) I hvilken grad er det utarbeidet rutiner og retningslinjer som beskriver de ulike tjenestenes 
ansvar for å  

i)  Avdekke forhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og 
unge?  

ii)  Drøfte tiltak med/involvere andre relevante tjenester?  

c)  I hvilken grad har kommunen etablert system for å sikre tilfredsstillende samarbeid og 
samordning mellom kommunale tjenester i arbeid rettet mot barn og unge?  

 

3. Har Rødøy kommune tilstrekkelig kompetanse i grunnskolene? Under dette:  

a) I hvilken grad har undervisningspersonale i grunnskolene formell kompetanse i samsvar med 
krav i opplæringsloven?  

b) Er det etablert tilfredsstillende system for kartlegging av kompetansebehov i grunnskolen?  

c) I hvilken grad tilrettelegger kommunen for kompetanseutvikling for de ansatte i grunnskolen?  

d) Hvilke konsekvenser har eventuelt fravær av undervisningspersonell i grunnskolen (mister 
f.eks. elever i grunnskolen undervisningstimer og/eller spesialundervisning)?  

 

4. Har kommunen hensiktsmessige system og rutiner for å sikre realistisk budsjettering og god 
økonomistyring innenfor skolesektoren? Under dette:  

a) Hvilke konsekvenser har eventuelle innsparinger i budsjett innen skolesektoren for elevene i 
grunnskolen?  

 
1.3 Avgrensning 

Forvaltningsrevisjonen har undersøkt kommunen sitt forebyggende arbeid rettet mot barn og unge opp til 18 år.  
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1.4 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 desember 2021 til juni 2022. 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale styringsdokument har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har 
informasjon om Rødøy kommune, kommunale planer, retningslinjer og rutiner, og dokumentasjon på etterlevelse 
av interne rutiner, regelverk mm. blitt samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot 
revisjonskriteriene.  

1.4.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til de skriftlige kildene, har Deloitte intervjuet utvalgte personer i Rødøy 
kommune som er involvert i eller har ansvar for tjenestetilbudet til barn og unge, ansvar for å sikre tilfredsstillende 
kompetanse i grunnskolen og ansvar for økonomistyring innenfor skolesektoren. Revisjonen har intervjuet totalt 
fire personer.  

1.4.3 Spørreundersøkelse 

Revisjonen har gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse til ledere og ansatte i relevante kommunale 
tjenesteområder. Spørreundersøkelsen ble distribuert til totalt 47 respondenter med ulike roller knyttet til 
arbeidet med barn og unge, hovedsakelig innenfor barnehage, skole, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, andre 
deler at helsetjenesten, PPT, barneverntjenesten og musikk- og kulturskolen. Av de 47 respondentene som fikk 
tilsendt undersøkelsen mottok vi svar fra 31 respondenter.1 Dette tilsvarer en svarprosent på 66 prosent. Alle de 
seks rektorene i kommunen svarte på undersøkelsen. I ett tilfelle er det samme person som både er styrer ved en 
barnehage i kommune, og rektor ved en skole. Vedkommende har svart på undersøkelsen som rektor ved en av 
kommunens skoler, da det ikke var mulig å velge at man både var rektor og barnehagestyrer.   

Innledningsvis ble respondentene bedt om å krysse av på det alternativt som best beskrev deres stilling/rolle. Figur 
1 viser tallet på respondenter fordelt på de ulike stillingskategoriene/rollene som respondentene kunne velge 
mellom. Som det går frem av figuren svarer den største andelen av respondenter at de enten er saksbehandler, 
helsesykepleier og/eller koordinator. Videre fordeler respondentene seg likt på ledere ved skoler, barnehager og 
PPT og kontaktlærere. To pedagogiske ledere svarte også på undersøkelsen. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 
19 kontaktlærere, hvorav ni har svarte på undersøkelsen.  

Figur 1: Respondenter fordelt på rolle/stillingskategori. Nominelle tall. 

 

 

 
1 Spørreundersøkelsen ble sendt ut 25.03.2022 med opprinnelig frist 08.04.2022. Det ble sendt ut flere påminnelser før spørreundersøkelsen 
ble avsluttet 22.04.2022.  
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1.4.4 Analyse av statistikk  

Revisjonen har benyttet tilgjengelig statistikk på området, for eksempel oppvekstprofil levert av 
folkehelseinstituttet (FHI), statistikk fra KOSTRA og rapportering fra kommunen til Utdanningsdirektoratet for å få 
relevant bakgrunnsinformasjon i undersøkelsen.  

1.4.5 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de verifiserte 
intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til rådmann for verifisering, og faktafeil er rettet opp i den endelige versjonen. 
Høringsutkast av rapporten er sendt til rådmann for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved rapporten 
(vedlegg 1). 

1.5 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 kommuneloven, folkehelseloven og særlover for de 
ulike velferdstjenestene (for eksempel opplæringsloven, barnehageloven og barnevernloven) med forskrifter. 
Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i  vedlegg 2. 
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2 Om tjenesteområdet 

2.1 Organisering 

Rødøy kommune er administrativt organisert med rådmann som øverste leder for tre etater med hver sin 
etatsleder, i tillegg til stabsfunksjoner og NAV. De tre etatene er oppvekst- og kulturetaten, helse- og 
omsorgsetaten og teknisk etat. Organiseringen går frem i figuren under.  

Figur 2: Organisering - Rødøy kommune 

 

Det forebyggende arbeidet knyttet til barn og unge er et samarbeid mellom ulike etater og sektorer. Det blir både 
i intervju og i spørreundersøkelsen vist til at det viktigste forebyggende arbeidet skjer i hverdagen i barnehagene 
og på skolene, i samarbeid med helse- og omsorgsetaten i kommunen. Videre pekes det på at det i tillegg blir 
etablert samarbeid med andre aktører ved behov. Figuren under viser hvordan oppvekstsektoren i kommunen er 
organisert.  
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Figur 3: Organisasjonskart - oppvekst Rødøy kommune 

 

 

Oppvekst- og kulturetaten i Rødøy kommune har ansvar for drift og undervisning i grunnskole og voksenopplæring, 
samt drift av musikkskole, skolefritidsordning (SFO) og barnehage. Oppvekts- og kultursjefen er leder av etaten, 
og administrerer etaten som består av seks skoler, fire barnehager, musikkskolen og en stilling som 
folkehelsekoordinator. Det er et SFO-tilbud ved fire av skolene. 

2.1.1 Interkommunale samarbeid  

Rødøy kommune er tilsluttet flere interkommunale samarbeid knyttet til oppvekstsektoren.2 Rødøy kommune 
kjøper pedagogisk- psykologiske tjenester fra PPT Rana. PPT Rana er eid av Rødøy kommune, Nesna kommune, 
Hemnes kommune, Rana kommune og Nordland fylkeskommmune. I tillegg har Rødøy kommune og Bodø 
kommune fra 01.01.2021 etablert en felles barneverntjeneste. Bodø kommune administrerer denne tjenesten i 
følge informasjon på Rødøy kommunes nettside.  

2.1.2 Skoler i Rødøy kommune  

Skoleåret 2021/2022 går det 141 elever på skoler i Rødøy kommune. Elevene er fordelt på seks skoler. Elevtallet 
på skolene varierer fra 56 elever på den største skolen til tre elever ved den minste skolen. Samtlige skoler har 
elever både på barnetrinnet og ungdomstrinner skoleåret 2021/2022. Tabellen under viser elevtallet på skolene i 
kommunen.  

Tabell 1: Skoler i Rødøy kommune - antall elever inneværende skoleår3 

Skolenavn Antall elever innværende skoleår 

Gjerøy skole 3 elever4 

 
2 Rødøy kommune samarbeider også med Lurøy kommune og Træna kommune om kommunepsykolog. Kommunepsykologen har totalt på 
de tre kommunene en 50 prosent stilling. Revisjonen får opplyst at kommunepsykologen ikke arbeider med barn og unge i Rødøy kommune.  
3 Kilde: Rødøy kommune  
4 I kommunestyremøte 28.04.2022 i sak 24/2022 ble det vedtatt å legge ned driften ved Gjerøy skole skoleåret 2022/2023. I påvente av det 
pågående tilflytningsprosjektet på Gjerøy vil ny drift vurderes første kvartal 2023.  
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Jektvik skole 41 elever 

Nesøy skole  14 elever 

Rødøy skole  15 elever  

Tjongsfjord skole 56 elever 

Øresvik skole  12 elever  
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3 Forebyggende arbeid  

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har Rødøy kommune etablert et systematisk og planmessig forebyggende arbeid rettet mot 
barn og unge?  
 
Under dette: 

• Har Rødøy kommune etablert mål og planer for forebyggende arbeid for barn og unge? 

• Har Rødøy kommune et tilfredsstillende system for å kartlegge og sikre seg oversikt over oppvekstsvilkår 
og helsesituasjonen blant barn og unge? 

3.2 Revisjonskriterier 

3.2.1 Internkontroll  

I § 25-1 i kommuneloven går det frem at kommunedirektøren har ansvar for internkontrollen i kommunen og at 
internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 
Ved internkontroll etter § 25-1 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  
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

3.2.2 Kommunens ansvar for forebyggende tjenester 

Etter folkehelseloven § 4 første ledd skal kommuner fremme befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og 
miljømessige forhold. Videre skal kommunen bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 
bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å verne befolkningen mot faktorer som kan ha negativ 
innvirkning på helsen. § 5 i folkehelseloven setter krav til at kommunen skal ha nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Oversikten skal 
baseres på:  

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,  
b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og  
c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens 

helse  

Det fremgår av § 5 andre ledd at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringer i 
kommunen, under dette konsekvenser og årsaksforhold. Det blir understreket at kommunen særskilt skal være 
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 
sosiale helseforskjeller.  

1. januar 2022 ble endringer i barnevernloven iverksatt i forbindelse med iverksettelse av barnevernreformen, 
ofte referert til som oppvekstreformen. Formålet med reformen er blant annet å styrke kommunen sitt 
forebyggende arbeid og arbeidet med tidlig innsats for barn i risiko.  

Etter barnevernloven § 3-1 skal kommunen fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn 
og unge blir utsatt for omsorgssvikt eller utvikler adferdsvansker. Videre går det frem at kommunen skal sørge for 
å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. § 3-1 gir kommunen plikt til å vedta en plan for kommunen sitt 
forebyggende arbeid.5 Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og 
deles mellom etatene i kommunen, og hvordan de skal samarbeide. Barneverntjenesten skal sette inn tiltak tidlig 
for å forebygge alvorlig omsorgssvikt og atferdsvansker. 

 
5 Det er per april 2022 ikke etablert føringer nasjonalt for når kommunene sin plan for forebyggende arbeid skal/bør være ferdigstilt.   
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Også andre særlover stiller krav til kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Se kap. 4.2 og 
vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Mål og planer for forebyggende arbeid  

3.3.1 Datagrunnlag 

Rødøy kommune har utarbeidet flere dokumenter som omhandler mål og planer for forebyggende arbeid for barn 
og unge i kommunen. I kommuneplanens samfunnsdel 2020-20326, er det utarbeidet seks mål med tilhørende 
handlingspunkter som fremgår av kapitelet oppvekst, livsmestring og kvalitet. Under overskriften dette skal Rødøy 
kommune oppnå går følgende mål frem:  

• Barn og unge skal oppleve gode overganger mellom barnehage, grunnskole og videregående skole.  

• De som jobber med barn og unge skal ha høy kompetanse innen sine fagfelt.  

• Vi skal ha gode læringsarenaer i Rødøy. 

• Barn og unge skal ha kompetanse som fremmer god fysisk og psykisk helse, og som gir muligheter for å 
ta ansvarlige livsvalg. 

• Barn og unge skal erfare at de blir lyttet til og har reell innflytelse. 

• Barn og unge skal være kjent med hele kommunen og med hverandre. 

For hvert mål er det utarbeidet en beskrivelse av tiltakene som er iverksatt under overskriften dette gjør vi for å 
få det til. Her går det blant annet frem at elevene i kommunen får mulighet til å bli godt kjent med neste trinn/nivå 
før de starter, at kommunen videreutvikler helsefremmende skoler og barnehager samt at kommunen har gode, 
levende skole- og folkebibliotek i hele kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel vektlegger videre at Rødøy 
kommune har et desentralisert skole- og barnehagetilbud og at det må legges til rette for at det skal kunne 
arrangeres felles kultur- og idrettsaktiviteter, og sørge for at barn og unge har mulighet til å ha tett kontakt med 
hverandre.   

Videre er det utarbeidet en kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv for 2020-20237. Her går det blant 
annet frem at trivsel og god helse for alle i Rødøy kommune er kommunens overordnede mål. Tidligere har planens 
overordnede mål vært trivsel og god helse for alle i Rødøy kommune, med spesielt fokus på barn og unge. Det 
fremgår av planen at det gjennom medvirkningsprosessen har kommet innspill om at de voksne og de gamle også 
har utfordringer, og at fokuset derfor har blitt noe endret. Det går videre fram at også ungdomsrådet har pekt på 
at møteplasser og tilbud som går på tvers av generasjoner bør være i fokus.  

Videre blir det i kommunedelplanen vist til regional folkehelseplan for Nordland 2018-2025 der Rødøy kommune 
er en del av samarbeidet. Et mål for folkehelsearbeidet i Nordland er at barn og ungdom er rustet til å mestre livets 
utfordringer.  

Det er utarbeidet en virksomhetsplan for barnehagene i Rødøy kommune for perioden 2018-20218. I 
virksomhetsplanen går det frem at formåle i Rødøys kommunale barnehager er at barna får oppleve den gode 
barndom gjennom omsorg, danning, lek og læring og at alle barn skal være inkludert i felleskapet, ut fra sine 
forutsetninger og behov.  

Det har også blitt utarbeidet andre detaljerte planer for skoler og barnehager i kommunen. Blant annet er det 
utarbeidet en plan for overgangen mellom barnehage og skole i Rødøy kommune9 og en tiltaksplan for trygt 
skolemiljø.10   

I intervju går det frem at Rødøy kommune på revisjonstidspunktet ikke har utarbeidet en overordnet kommunal 
plan for oppvekstsektoren. Revisjonen får opplyst at det i hovedsak er kommuneplanens samfunnsdel som dekker 
det systematiske og planmessige forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunen, i tillegg til de 
sektorspesifikke planene for skolene og barnehagene. Ledere og ansatte innenfor helsesektoren oppgir i intervju 
at de også arbeider etter kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv. Det blir vist til at det i påvente av ny 
oppvekstplan blir arbeidet gjennom året med ulike forebyggende tiltak og aktiviteter som gjennomføres hvert år. 
Det er ikke utarbeidet et skriftlig årshjul for disse aktivitetene, men det fremgår i intervju at de ansatte i kommunen 

 
6 Rødøy kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2023. Vedtatt i K-SAK 095/2019. 
7 Rødøy kommune. Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2020-2032. Vedtatt 18.12.2019 i k-sak 098/2019.  
8 Rødøy kommune. Barnehager - virksomhetsplan 2018 – 2021. Ikke datert.  
9 Rødøy kommune. Plan for overgang barnehage – skole i Rødøy kommune. Ikke datert.  
10 Rødøy kommune. Tiltaksplan for trygt skolemiljø. Ikke datert. 
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er kjent med hvilke forbyggende tiltak som skal gjennomføres på ulike tidspunkt. Eksempel på denne type 
aktiviteter er Camp Gjerøy og 10. klassetreff (se kap. 3.4).  

Det blir av flere vist til at ansatte i kommunen arbeider etter en målsetning om at det skal være gode tjenester til 
barn og unge i kommunen. Det blir pekt på at det er behov for noe mer skriftlige, operasjonaliserte og konkrete 
mål for at de ansatte kan arbeide mot mer konkrete felles må.  

I spørreundersøkelsen fikk respondentene spørsmål om de opplever at Rødøy kommune har tydelige mål for det 
forbyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Som figuren under viser, svarer 14 respondenter i stor grad 
og 12 respondenter svarer i noen grad på dette spørsmålet.  Samtidig viser svarene at målene for det 
forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen ikke oppleves tydelig for alle, da én respondent svarer i liten 
grad og fire respondenter svarer vet ikke.  

Figur 4: Tydelige mål for det forbyggende arbeidet – alle respondenter  

 

I intervju blir det vist til at det av flere oppleves som hensiktsmessig og nødvendig å utarbeide en detaljert 
oppvekstplan i Rødøy kommune, da en slik plan vil legge til rette for bedre oversikt og oppfølging av tiltakene 
isolert og sett opp mot hverandre. Dette blir også bidra til å operasjonalisere og konkretisere mål for arbeidet med 
barn og unge. Videre blir det pekt på at en skriftlig plan vil bidra til å systematisere og synliggjøre det forebyggende 
arbeidet knyttet til barn og unge ovenfor det politiske nivået i kommunen. Det blir i intervju vist til at politikerne 
på nåværende tidspunkt får noe begrenset informasjon via årsrapporten til kommunen. Det blir også påpekt at 
økt grad av skriftliggjøring vil trolig også synliggjøre det kommunale arbeidet knyttet til forebygging overfor 
foreldrene i kommunen, og kan potensielt bidra til økt foreldreengasjement. 

Revisjonen får opplyst at ledere og ansatte i Rødøy kommune i februar 2022 deltok på «kick-off» for 
oppvekstreformen (også referert til som barnevernsreformen) i regi av barneverntjenesten i Bodø, og at dette 
utgjorde starten på arbeidet med utarbeidelse av en plan for oppvekst. Det blir vist til at arbeidet med 
oppvekstplanen skal ses i sammenheng med kommunens arbeid med kvalitetsreformen «leve hele livet». Pr. juni 
2022 er arbeidet med utarbeidelse av planen starte. Det er det etablert en plangruppe for utarbeidelse av 
oppvekstplan og første møte i denne gruppen er gjennomført. Mandatet til denne gruppen er samle innspill fra 
de ulike aktørene om områdene som skal berøres i planen og utarbeide et helhetlig forslag plandokument. 
Kommunens folkehelsekoordinator leder for denne gruppen. Videre har det blitt gjennomført et 
informasjonsmøte med rektorer, styrere i barnehagene, barnevernleder og leder for helsetjenestene. Både 
arbeidsgruppen og kommunens ledergruppe for oppvekst har analysert resultater fra UngData-undersøkelsen og 
tilstandsrapporten for grunnskolen. Videre er det planlagt et møte i arbeidsgruppen 31. august der det skal 
utarbeides spørsmålene for innspill til arbeidet med planen. Det ble fattet et oppstartvedtak for dette arbeidet i 
kommunestyret 28. april 2022.11 

På revisjonstidspunktet arbeides det med sak til politisk behandling vedrørende oppstart av planarbeidet der 
formålet med planen, medvirkning, arbeidsform og tidsramme blir vedtatt og det skal nedsettes en arbeidsgruppe. 
Oppvekst- og kultursjef opplyser i intervju at det vil bli lagt opp til involvering av alle aktører som er knyttet til 
arbeidet med barn og unge i kommunen i arbeidet med ny oppvekstplan. Dette inkluderer barnehagene, skolene, 
barnevernet, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomskoordinator. Ungdomsrådet og representanter for 

 
11 Rødøy kommune. Planprosess – oppvekstplan for Rødøy kommune. Datert 15.03.2022.  
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Utdanningsforbundet vil også bli bedt om å komme med innspill. Det opplyses videre om at befolkningen i Rødøy 
generelt vil bli invitert til å komme med innspill til oppvekstplanen gjennom lokalutvalgene i kommunen.  

3.3.2 Vurdering 

Rødøy kommune har utarbeidet flere ulike planer og mål for sitt forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. På 
revisjonstidspunktet var det ikke utarbeidet en egen samlet plan for oppvekstsektoren i Rødøy kommune, men 
undersøkelsen viser at kommunen har startet opp arbeidet med å utarbeide en egen plan for oppvekstsektoren i 
tråd med krav om dette i barnevernloven § 3-1. Undersøkelsen viser videre at kommunen har utarbeidet mål for 
det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunen, men at det er behov for ytterligere 
konkretisering og operasjonalisering av målene. Revisjonens vurdering er at utarbeidelsen av en felles 
oppvekstplan vil kunne bidra til å systematisere og synliggjøre kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn 
og unge. Revisjonen mener det i forbindelse med planarbeidet er viktig at Rødøy kommune sikrer at målsetninger 
blir tilstrekkelig operasjonaliserte, og at det etableres tiltak for å følge opp de ulike målsetningene. Videre vil 
revisjonen presisere viktigheten av at det etableres systemer for jevnlig evaluering og oppfølging av mål og tiltak. 

 

3.4 Kartlegging av oppvekstsvilkår og helsesituasjonen blant barn og unge 

3.4.1 Datagrunnlag 

Rødøy kommune gjennomfører flere faste undersøkelser av oppvekstsvilkår og helsesituasjon blant barn og unge. 
Blant annet blir UngData-undersøkelsen12 gjennomført hvert tredje år. Ungdata er en barne- og 
ungdomsundersøkelse som dekker helheten i barne- og ungdomsliv gjennom spørsmål om foresatte, venner, 
skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. På ungdomstrinnet gis det også spørsmål om rusmidler, 
seksualitet, risikoatferd og vold. Revisjonen får opplyst at det tidligere har vært elever på 8.-10. trinn som har svart 
på UngData-undersøkelsen i Rødøy kommune. Fra 2022 skal denne også distribueres til elever på 5.-7. trinn. 
Hensikten er å sikre sammenlignbart datagrunnlag for hvordan elevene har det når de går over til ungdomstrinnet. 
I sist UngData-undersøkelse i Rødøy kommune deltok 54 elever i undersøkelsen, noe som tilsvarer en deltakelse i 
undersøkelsen på 92 prosent. 

Videre blir Elevundersøkelsen gjennomført årlig på skolene i kommunen og gir elevene anledning til å si sin mening 
om læring og trivsel i skolen. I Rødøy kommune gjennomføres Elevundersøkelsen for elever fra 5. – 10. trinn.  

Revisjonen får opplyst at ansatte i helsetjenesten som arbeider med barn og unge har ulike faglige verktøy for å 
kartlegge sårbarheter i oppveksten til barn og unge. Blant annet har ansatte opplæring i Tidlig inn13, der målet er 
å gi gravide og småbarnsfamilier hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. 
Revisjonen får opplyst at det er helsesykepleier og jordmor som benytter opplæringen i Tidlig inn mest, da disse 
har faste møter med målgruppen. Videre skal ASQ:SE innføres på helsestasjonen i kommunen for 2- og 4 åringer. 
ASQ:SE er et verktøy for å kartlegge barns utvikling. Revisjonen får i intervju opplyst at alle 2-åringer og 4-åringer 
i Rødøy kommune i 2021 fikk tilbud om å delta i ASQ:SE i forbindelse med kontroller. I tillegg har en ansatt på hver 
skole og hver barnehage i kommunen gjennomført foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS).14  

Rødøy kommune bruker også data fra Folkehelseprofilen15 som bakgrunn for kommunedelplan for folkehelse, 
idrett og friluftsliv. Folkehelseprofilen viser hvordan Rødøy kommune scorer på indikatorer som oppvekst og 
levevilkår, helserelatert atferd og helsetilstand. Noen av nøkkeltallene sammenlignes med nøkkeltall i fylket og 
nasjonale tall. I kommunedelplanen er det blant annet vist til at folkehelsearbeidet i Rødøy kommune er 
innarbeidet i tilbudet rettet mot barn og unge og i forholdsvis liten grad er tilpasset den voksne befolkingen. Det 
blir blant annet persistert at overgangen fra grunnskole til videregående skole er spesielt viktig å følge opp, blant 
annet fordi det ikke finnes videregående skoler i Rødøy kommune.    

I spørreundersøkelsen fikk alle respondentene spørsmål om hvorvidt de opplever at kommunen har tilstrekkelig 
oversikt over oppvekstsvilkår og helsesituasjonen blant barn og unge i Rødøy kommune. 

 
12 UngData blir gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tid. Høgskole i Oslo og Akershus) og 
sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus). Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med kommunen, som står for den 
praktiske gjennomføringen på skolene. Helsedirektoratet finansierer UngData som et gratistilbud til alle kommuner i Norge.  
13 Opplæringsprogrammet Tidlig inn tilbys av regionale opplæringsteam, sammensatt av KORUS, RBUP/RKBU, RVTS og Bufetat. Målgruppen 
er helsesykepleier, jordmødre, fastleger, deres ledere og andre kommunalt ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.  
14 COS (trygghetssirkelen) er en veiledningsmodell som er bygget opp for å analysere, samt tolke barns atferd, følelser og behov.  
15 https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/ Folkehelseprofilen  

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
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Som figuren under viser, svarer et flertall av respondentene ja på dette spørsmålet og ingen respondenter svarer 
nei. Endel respondenter indikerer også at det er et forbedringspotensial, ved at de svarer delvis.  

Figur 5: Oversikt over oppvekstsvilkår og helsesituasjon blant barn og unge i Rødøy kommune - alle respondenter 

 

Videre ble respondenter som svarte delvis bedt om å utdype hvorfor de opplever at kommunen kun delvis har 
tilstrekkelig oversikt over oppvekstsvilkår og helsesituasjonen blant barn og unge i Rødøy kommune. Et 
gjennomgående svar er at respondentene opplever at kommunen har god oversikt over barn og unges 
oppvekstsvilkår og helsesituasjon, men at det blant annet med fordel kunne vært mer systematikk i hvordan 
kartleggingsarbeidet gjennomføres og hvordan data brukes i videre analyser og som grunnlag for iverksetting av 
tiltak. En annen respondent peker også på at tjenestetilbudet har vært redusert de to siste årene på grunn av 
covid-19-pandemien og at man derfor ikke har helt oversikt på tidspunktet for revisjonen.  

Flere av de intervjuende peker på at det tidvis er utfordrende at datasett fra kartleggingsarbeidet er for små. Det 
vises til at det for eksempel ved bruk av Ungdata ikke alltid er mulig å sammenligne de ulike skolene. Det opplyses 
om at de ansatte da må arbeide med et resultat som representerer kommunen som helhet og at tiltakene dermed 
ikke blir målrettet satt inn mot eventuelle spesifikke skole(r) med svakere resultat, fordi kommunen ikke har 
mulighet til å analysere resultatene på skolenivå. Det understrekes at kommunen likevel, og på bakgrunn av 
størrelsen på kommunen, opplever å ha en god oversikt over status ved de ulike skolene. I intervju blir det videre 
gitt uttrykk for at informasjonen kommunen samler inn gjennom de ulike undersøkelsene i all hovedsak oppleves 
som tilstrekkelig, og at det gir nyttig informasjon om barn og unges oppvekstsvilkår i Rødøy kommune. 

Det blir videre vist til at Rødøy kommune i senere tid har utarbeidet enkelte forebyggende tiltak på bakgrunn av 
informasjon som har kommet frem gjennom undersøkelsene.  Det blir kommentert at det de siste årene har vært 
et økt fokus på å aktivt bruke undersøkelsene i det forebyggende arbeidet. Helse- og omsorgssjefen viser til at 
undersøkelsene blant annet har gitt kommunen innsikt i at barn og unge ønsker økt samvær med andre på egen 
alder. For å imøtekomme dette har kommunen iverksatt tiltak som legger til rette for at barn og unge får flere 
møteplattformer i tillegg til de større og faste arrangementene. Det har blant annet blitt arrangert flere sporadiske 
arrangementer for barn og unge i kommunen, som ungdomstreff og juniortreff på tvers av skolene i kommunen. I 
intervju får revisjonen opplyst at det samtidig ofte oppleves som krevende å iverksette hensiktsmessige tiltak, og 
at en hovedutfordring i så henseende er at kommunen er liten og at det mangler ressurser til å sikre at det som 
blir vurdert å være gode tiltak og prosjekter blir gjennomført i kommunen.   

I tillegg til de ulike undersøkelsene som gjennomføres jevnlig, blir det av flere vist til at mye av kartleggingen av 
oppvekstsvilkår og helsesituasjon blant barn og unge i realiteten blir gjort i hverdagen på skolene og i barnehagen, 
av ansatte på helsestasjonen og barne- og ungdomskoordinator. Videre blir det både i intervju og 
spørreundersøkelsen vist til at kartleggingen av barn og unges oppvekstsvilkår blir gjennomført gjennom faste 
arrangement for barn og unge i kommunen. Revisjonen får opplyst at det i Rødøy har blitt etablert flere 
møteplasser for barn og unge i kommunen, der ulike andre aktører også deltar. Det arrangeres Camp Gjerøy16 for 
alle elever i 5. trinn og 6. trinn i Rødøy kommune hvert år. Hensikten med arrangementet er å legge til rette for at 
barna skal bli bedre kjent med hverandre, utvikle et større jevnaldringsnettverk, og knytte bånd på tvers av bosted, 
samt å skape et utgangspunkt for positivt samspill mellom elever og voksne på en nøytral arena. I tillegg til lærere 
fra alle skolene deltar helsesykepleier, barne- og ungdomskoordinator, kulturkonsulent og representanter fra 

 
16 Rødøy kommune. Camp Gjerøy. Ikke datert.  

17

9

0

5

0

5

10

15

20

25

30

35

Ja Delvis Nei Vet ikke

Opplever du at kommunen har tilstrekkelig oversikt over oppvekstsvilkår og 
helsesituasjonen blant barn og unge i Rødøy kommune? (n=31)



Forvaltningsrevisjon av samhandling i tjenestetilbud til barn og unge og kompetanse i grunnskolen i Rødøy kommune | Forebyggende arbeid 

 

20 
 

barnverntjenesten på gjennomføringen av leiren. Videre arrangerer Rødøy kommune 10. klassetreff17 for alle 
elever ved 10. trinn i kommunen. De fleste ungdommene fra Rødøy må flytte på hybel for å ta videregående 
utdanning. Hensikten med treffet er blant annet å styrke samholdet på alderstrinnet, og gjøre ungdommene kjent 
med hjelpeapparatet som finnes i og utenfor kommunen. Arrangementet er lagt til skoletiden og går over én dag. 
Helsesykepleier, barne- og ungdomskoordinator, innleid kokk/ernæringsfysiolog og en foredragsholder om aktuelt 
tema (økonomi, jus, nettvett, psykisk helse etc.) deltar. I intervju trekker flere respondenter frem møtene med 
barn og unge gjennom 10. klassetreffet og Camp Gjerøy som svært verdifullt for kartlegging av oppvekstsvilkår.  

3.4.2 Vurdering 

Det er revisjonen sin vurdering at Rødøy kommune har etablert hensiktsmessige systemer for å sikre seg oversikt 
over oppvekstsvilkår og helsesituasjon blant barn og unge, blant annet gjennom aktiv bruk av ulike undersøkelser. 
Det pekes også på flere arenaer der relevante aktører møter barn og unge og som brukes som viktige arenaer for 
innhenting av informasjon. Etter revisjonens vurdering synes det blant relevante tjenester å være høy bevissthet 
om bruk av ulike møtepunkt for barn og unge også som kilder til informasjon. Revisjonen vurderer det videre som 
positivt at det i undersøkelsen blir vist til konkrete tiltak som har blitt iverksatt som følge av resultater i 
gjennomførte undersøkelser.  

Revisjonen merker seg at kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv viser til at mye av arbeidet i 
kommunen på dette området er innrettet mot barn og unge. Revisjonen vil presisere viktigheten av at kommunen 
har systemer for jevnlig vurdering av forhold som medfører eventuelle endringer i helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i kommunen. Blant annet som grunnlag for iverksetting målrettede forebyggende tiltak rettet 
mot barn og unge. 

Samtidig fremgår det av undersøkelsen at det er enkelte utfordringer knyttet til datakvaliteten for noen av kildene 
kommunen har tilgang til. Revisjonen merker seg også at en del respondenter mener det er et potensiale for mer 
systematiske analyser av tilgjengelige data, og at man i enda større grad kan vurdere behov for tiltak spesifikt med 
grunnlag i slike analyser. Revisjonen mener basert på dette at kommunen bør vurdere om det er potensiale for å 
benytte tilgjengelig informasjon enda mer systematisk som grunnlag for å vurdere behov for forebyggende tiltak 
rettet mot barn og unge i kommunen. 

 
17 Rødøy kommune. 10.-klassetreff – psykisk helse Rødøy kommune. Ikke datert.  
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4 Helhetlig og koordinert arbeid 
rettet mot barn og unge 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har Rødøy kommune hensiktsmessige system og en hensiktsmessig organisering av tjenestetilbudet med tanke på 
å sikre et helhetlig og godt koordinert arbeid rettet mot barn og unge?  

Under dette:  

• Er oppgaver og ansvar knyttet til forebyggende arbeid blant barn og unge tydelig fordelt?  

• I hvilken grad er det utarbeidet rutiner og retningslinjer som beskriver de ulike tjenestenes ansvar for å  
a)  Avdekke forhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge?  
b) Drøfte tiltak med/involvere andre relevante tjenester?18  

• I hvilken grad har kommunen etablert system for å sikre tilfredsstillende samarbeid og samordning 
mellom kommunale tjenester i arbeid rettet mot barn og unge?  

 

4.2 Revisjonskriterier 

Etter folkehelseloven § 4 andre ledd skal kommunen fremme folkehelse innenfor de oppgaver og med de 
virkemidlene kommunen er tillagt, under dette lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  

Kommunene står i utgangspunktet fritt til å organisere tjenesteapparatet slik de selv mener er mest 
hensiktsmessig, men de har ansvar for å samordne sine tjenester. § 3-4 i helse- og omsorgstjenesteloven stiller 
krav til at det skal legges til rette for samhandling mellom ulike deltjenester i kommunen19 og med andre 
tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven.  

Det fremgår av § 3-2 i barnevernsloven at barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser blir ivaretatt 
også av andre offentlige organ. Videre går det frem at  

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som 

den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den 

kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet.  

Opplæringsloven setter i § 15-8 krav til at skolen skal samarbeide med relevante kommunale velferdstjenester om 
vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker. Plikten 
gjelder både i enkeltsaker og samarbeid utover oppfølgingen av konkrete elever.  

§ 13-5 i opplæringsloven setter videre krav til at skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang 
fra barnehage til skole og skolefritidsordning (jf. § 2 a. i barnehageloven). Det fremgår at samarbeidet skal bidra 
til at barna får en trygg og god overgang, og at det skal utarbeides en plan for overgangen. § 15-3 beskriver videre 
skolens opplysningsplikt til barnevernet, samt oppmerksomhetsplikten som sier at ansatte i skolen i sitt arbeid skal 
være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.  

I lovvedtak 143 (2020-2021) ble det i juni 2021 vedtatt av Stortinget å innføre endringer i 14 lover, knyttet til blant 
annet innføring av samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester og innføring av rett til 
barnekoordinator. Noen av lovene som får endringer er barnevernloven20, familievernkontorloven21, 

 
18 Denne underproblemstillingen besvares som del av problemstillingen I hvilken grad har kommunen etablert system for å sikre 
tilfredsstillende samarbeid og samordning mellom kommunale tjenester i arbeid rettet mot barn og unge?  
19 Begrepet «deltjenester i kommunen» viser til andre velferdstjenester som kommunen har ansvar for, for eksempel kommunalt barnevern 
og grunnskole. Prop.100 L (2020-2021). Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). 
Kunnskapsdepartementet.   
20 Ny § 3-2 om samarbeid og samordning og § 3-2 a. om rett til individuell plan   
21 Ny § 1a. om samarbeid og samordning,   
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opplæringsloven22, barnehageloven23, helse- og omsorgstjenesteloven24 og integreringsloven25. Lovendringene vil 
blant annet medføre at skolefritidsordningen og PP-tjenesten blir inkludert i samarbeidsbestemmelsene i 
opplæringsloven og at de ulike velferdstjenestene plikter å samarbeide med andre velferdstjenester når det er 
nødvendig for å gi tjenestemottakeren et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Videre innebærer lovendringene 
en plikt til å samarbeide utover oppfølgingen av konkrete tjenestemottakere, slik at tjenesten selv og de andre 
tjenestene kan ivareta sine oppgaver etter lov og forskrift. Lovendringen trer i kraft 1. august 2022. 

I forarbeid til lovendringene26 blir det vist til et behov for en bedre og sterkere samordning av tjenester til barn og 
unge. Det blir påpekt at ulike velferdstjenester per i dag har ulike samarbeidsplikter og at noen velferdstjenester, 
for eksempel skolefritidsordningen, ikke er omfattet av eksisterende samarbeidsplikter. Proposisjonen viser videre 
til at tverrsektorielt samarbeid mellom ulike kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å sikre god kvalitet og sammenheng i tjenestene til barn og unge med 
sammensatte vansker og lidelser.  

I den nasjonale veilederen for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge27 blir det gitt en sterk anbefaling om at 
kommunen sin ledelse bør sørge for at relevante enheter der ansatte møter barn og unge i sitt daglige arbeid har 
rutiner for hvordan de ansatte kan handle på bakgrunn av en bekymring for barn og unge. Det blir videre pekt på 
at rutinene bør være kjent for blant annet ansatte i barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester som har 
regelmessig oppfølging av barn og unge, helse- og omsorgstjenester som har ansvar for voksne som har barn (barn 
som pårørende) og tjenester som av ulike grunner har oppfølgingsansvar for foreldre og eventuelt familier (f.eks. 
NAV). Veilederne setter videre krav til hvilke punkt som burde inngå i rutinene, blant annet systematisk 
observasjon og dokumentasjon av vedvarende tegn og signal som gir grunnlag for bekymring.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Ansvarsfordeling knyttet til forebyggende arbeide blant barn og unge mellom tjenestene  

4.3.1 Datagrunnlag 

Det er utarbeidet flere sektorspesifikke dokument der oppgaver og ansvar knyttet til forebyggende arbeid blant 
barn og unge i Rødøy kommune går frem. Blant annet er det utarbeidet et dokument som beskriver hvem som 
gjør hva ved skolefravær i kommunen.28 Her går det blant annet frem retningslinjer for når foreldre skal kontaktes 
og når det skal iverksettes tiltak. Videre inneholder dokumentet kontaktinformasjonen til en rekke aktører som 
BUP, barneverntjenesten, helsesøster og barne- og ungdomskoordinator. Det er også utarbeidet en handlingsplan 
for registrering og oppfølging av fravær29 og en mal for kartleggingssamtale ved bekymring for fravær.30 Videre er 
det utarbeidet et «informasjonsdokument» som kort beskriver hva som er de to helsesykepleierne og barne- og 
ungdomskoordinator i kommunen sin kompetanse, og hvordan de er tilgjengelige for elevene på skolen.  

Utover de sektorspesifikke dokumentene er det ikke utarbeidet overordnede skriftlige retningslinjer eller 
prosedyrer som beskriver ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til forebyggende arbeid blant barn og unge i Rødøy 
kommune. Det er heller ikke gjennomført risikoanalyser knyttet til samhandling/samordning mellom ulike 
tjenester som er rettet mot barn og unge.  

I intervju med oppvekst- og kultursjef går det frem at det ikke har blitt prioritert å utarbeide overordnede skriftlige 
rutiner for fordeling av ansvarsområder i oppfølgingen av barn og unge. Bakgrunnen for dette er at de ulike 
situasjonene vil kreve ulike tiltak og dermed ulik tilstedeværelse av ansatte og aktører. Videre blir det i intervju 
pekt på at det ikke er utarbeidet tydelige oppgavebeskrivelser for hver stilling, da de ulike stillingene i kommunen 
som knytter seg til forebygging og arbeid med barn og unge er definert gjennom lovpålagte oppgaver. Andre 
påpeker i intervju at ansatte i en liten kommune tidvis får flere ad-hoc-oppgaver eller at bemanningen i enkelte 

 
22 §3-6, nytt andre ledd om tverrfaglig samarbeid i oppfølgingstjenesten, ny § 4A-14 om samarbeid og samordning, § 15-3 om 
opplysningsplikt til barnevernet, § 15-4 om opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten og § 15-8 om 
samarbeid og samordning   
23 Ny § 2 b om samarbeid og samordning og § 45 om opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten   
24 § 3-4 om kommunens plikt til samarbeid og samordning, § 6-2 om krav til avtalens innhold, ny § 7-2 a. om barnekoordinator   
25 § 41, § 48 første ledd, ny § 50 om samarbeid og samordning   
26 Prop.100 L (2020-2021). Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). 
Kunnskapsdepartementet.   
27 Helsedirektoratet. Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Nasjonal veileder. Sist faglig oppdatert 3. desember 2019.  
28 Rødøy kommune. Skolefravær. Hvem gjør hva? Ikke datert.  
29 Rødøy kommune. Handlingsplan for registrering og oppfølging av fravær. Ikke datert.  
30 Rødøy kommune. Mal for kartleggingssamtale ved bekymring for fravær. Ikke datert. 
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tjenester blir midlertidig omorganisert.31 Dette gjør at ansatte bidrar der det er behov. Det blir videre vist til at 
man over år i en stilling sannsynligvis får flere og flere oppgaver, men ikke nødvendigvis flere ressurser til å 
gjennomføre oppgavene, og at det trolig ville vært hensiktsmessig å gjøre en vurdering med jevne mellomrom av 
hvor de ulike oppgavene burde ligge. Det er for eksempel ikke utarbeidet en skriftlig beskrivelse av stillingen som 
barne- og ungdomskoordinator i kommunen.  

I intervju blir det vist til at ansatte i Rødøy kommune i de fleste saker likevel opplever at de har oversikt over hvem 
de skal kontakte dersom de har en bekymring for et barn eller en ungdom. Blant annet blir det vist til at barne – 
og ungdomskoordinatoren og helsesykepleierne i kommunen har ansvar for skoler i hver sin skolekrets. Det 
innebærer at de ansatte ved skolene henvender seg til faste personer ved bekymring knyttet til barn og unge. 
Flere viser i intervju til at bekymringer knyttet til barn og unge ofte først oppstår på skolene i kommunen før 
eventuelle andre aktører blir involvert. For å minske sårbarheten ved fordeling av skolekretsen, er det etablert 
praksis at barne- og ungdomskoordinator og helsesykepleierne overlapper for hverandre i de ulike skolekretsene 
ved sykemelding og annet fravær.  

Samtidig blir det også pekt på at det i noen saker kan være noe tilfeldig hvilke aktører som først blir kontaktet og 
når de blir kontaktet angående eventuelle bekymringer for barn og unge. Alle revisjonen har intervjuet opplyser 
at bekymringer for barn og unge blir drøftet i kommunens tverrfaglige team (mer om dette i kap. 4.5).  

I spørreundersøkelsen fikk alle respondentene spørsmål om hvorvidt de opplever at det er tydelig hvilke tjenester 
som har ansvar for forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i Rødøy kommune. Som det går frem i Figur 6 
svarer ett flertall på 20 av 31 respondenter ja på spørsmålet. Samtidig er det også rundt en tredjedel av 
respondentene som svarer delvis på spørsmålet. 

Figur 6: Ansvar for forebyggende arbeid - alle responder 

 

Videre fikk respondentene spørsmål om hvorvidt de opplever at det er en tydelig ansvarsfordeling mellom de ulike 
tjenestene i kommunen, når det gjelder forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Som Figur 7 viser er det 
her noe mer variasjon i svarene. Også på dette svarer flertallet av respondentene ja på spørsmålet, men denne 
andelen er likevel noe mindre enn på spørsmålet over.  

 
31 Det blir for eksempel vist til at helsesykepleier under covid-19 ble tatt ut fra ordinær tjeneste på skolene for å bistå med vaksinering i 
kommunen.  
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Figur 7: Ansvarsfordeling for forebyggende arbeid - alle respondenter 

 

Respondentene som svarte nei eller delvis på dette spørsmålet ble bedt om å utdype svaret sitt i fritekstfelt. Flere 
peker på at de opplever at det i utgangspunktet er en tydelig ansvarfordeling, men at det den planlagte 
utarbeidelsen av en plan for oppvekst i kommune vil føre til en enda tydeligere ansvarsfordeling. Flere 
respondenter viser til at det på grunn av situasjonen knyttet til covid-19 har vært utfordrende å følge opp 
ansvarsfordelingen i praksis da enkelte aktører har vært omdisponert og at ansvaret derfor har blitt mer utydelig.  

4.3.2 Vurdering 

Det er revisjonens vurdering at Rødøy kommune ikke i tilstrekkelig grad har sikret en tydelig fordeling av oppgaver 
og ansvar for forebyggende arbeid blant barn og unge i kommunen. Selv om det i en kommune av Rødøys størrelse 
kan være enkelt å ha oversikt og dialog på tvers av tjenestene, og ansatte i tjenestene i hovedsak viser til at 
ansvarsfordelingen er tydelig, mener revisjonen det foreligger en risiko for at det ikke alltid er tydelig hvem som 
har ansvar for ulike oppgaver. Spesielt merker revisjonen seg at det ikke foreligger noen beskrivelse av hvilket 
ansvar og hvilke oppgaver som ligger til barne- og ungdomskoordinator i kommunen. Revisjonen mener at Rødøy 
kommune, i forbindelse med pågående utviklingsarbeid knyttet til oppvekstreformen, bør sikre at det utarbeides 
en skriftlig oversikt over de ulike tjenestenes ansvar knyttet til barn og ungdom i kommunen. Dette for å sikre at 
oppfølgingen av det forebyggende arbeidet i kommunen blir ivaretatt og at kommunen etterlever kravene i 
regelverket om samarbeid mellom de ulike velferdstjenestene. Som del av internkontrollen bør det også 
gjennomføres jevnlige risikovurderinger av dette arbeidet, som grunnlag for å vurdere blant annet om ansvar og 
oppgaver er tilstrekkelig tydelig fordelt. 

 

4.4 Ansvar for å avdekke forhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak   

4.4.1 Datagrunnlag 

Det er ikke utarbeidet overordnede skriftlige rutiner og retningslinjer for hvordan ulike kommunale tjenester skal 
arbeide for å avdekke forhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i Rødøy 
kommune. Revisjonen får opplyst at de ansatte i kommunen forholder seg til lovverk og til nasjonale veiledere 
rettet mot helsestasjon, skolehelsetjenesten, skoler og barnehager.32 For eksempel skal alle ansatte på skolene i 
kommunen være kjent med kravet om å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot 
krenkelser, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det opprettes også aktivitetsplaner i disse sakene, blir 
det opplyst. I kommunens handlingsplan for registrering og oppfølging av fravær går det også frem at prinsippet i 
skolene skal være å «være tidlig på banen». Planen ramser opp aktuelle tiltak som kan iverksettes ved fravær fra 
skolen. Blant annet kan skolen bruke helsesøster til å skaffe legeerklæring og varsle barnevernet ved bekymring 
for omsorgssvikt. 

I intervju blir det vist til at det blir opplevd som utfordrende å skriftliggjøring samtlige prosesser, da det legges mye 
skjønn i hver enkelt vurdering som gjøres for å avdekke forhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak 
rettet mot barn og unge. Ansatte i kommunen har gjennom sin utdannelse kompetanse knyttet til hvordan de skal 
avdekke ulike forhold rundt barn og unge. For eksempel har helsesykepleier COS-sertifisering for å kunne tilby 
foreldreveiledning og denne sertifiseringen inkluderer verktøy for å avdekke sårbarheter.  

 
32 Eksempler på dette er Helsedirektoratets retningslinje for skolehelsetjenestens arbeid på skoler.  
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I intervju med helse- og omsorgssjef går det også frem at det lave befolkningstallet i Rødøy kommune gjør at de 
ansatte arbeider tettere på barn og unge enn i større kommuner. Risikoen for at forhold i kommunen knyttet til 
helse- og oppvekstsvilkår blant barn og unge ikke blir avdekket, blir derfor vurdert som lav. Oppvekt- og kultursjef 
forteller i intervju at han opplever at det er etablert en kultur for å være «føre var», og at de ansatte i kommunen 
varsler sine overordnende eller annen passende instans dersom de ser tegn til at barn eller unge i kommunen har 
behov for ekstra oppfølging. 

Flere av personene revisjonen har intervjuet viser også til eksempler på at utfordringer har blitt drøftet og at det 
har blitt satt inn tiltak når det har blitt avdekket utfordringer i oppvekstmiljøet. Som nevnt i kap. 3.4.1 ble det 
iverksatt tiltak når UngData- undersøkelsen avdekket lav score på trivsel. I tillegg blir det vist til kommunen i flere 
år har satt i verk flere tiltak knyttet til enkeltelever med skolevegring blant annet i form av hjemme- og 
fjernundervisning.  

I spørreundersøkelsen fikk alle respondentene spørsmål om i hvilken grad de opplever at Rødøy kommune klarer 
å avdekke forhold som kan indikerer behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i kommunen. Som 
Figur 8 viser, er det et klart flertall som svarer i stor grad på spørsmålet.  

Figur 8: Avdekke forhold som kan indikere behov forebyggende tiltak - alle respondenter 

 

Respondentene som svarte i noen grad fikk oppfølgingsspørsmål om de i fritekstfelt kunne utdype hvilke typer 
utfordringer eller problemstillinger de opplever som særlig utfordrende å avdekke, og hvilke følger dette eventuelt 
får for det forebyggende arbeidet (n=10). To av respondentene viser til at det er behov for ha å mer fokus på 
sunne matvaner og fedme blant barn. Én respondent skriver at spredt bebyggelse generelt kan gjøre det 
utfordrende å avdekke en del problemstillinger. En annen respondent viser til at det kan være utfordringer knyttet 
til nettundervisning og problematikk tilknyttet dette som ikke blir avdekket. Videre skriver en respondent at det 
kan være utfordrende å avdekke om familier kan ha behov for veiledning og samtaler, uten at saken er en utpreget 
og alvorlig barnevernssak.  

Videre fikk respondentene spørsmål om de i sin arbeidssituasjon har tilgang til verktøy (prosedyrer, oppslag og 
veiledere mv.) som tydeliggjør hvilke forhold, signal osv. som kan indikere behov for ulike tiltak på individ- eller 
gruppenivå. Et tydelig flertall svarte ja på dette spørsmålet. Samtidig er det også enkelte respondenter som ikke 
mener at dette fullt ut er tilfelle..  
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Figur 9: Verktøy for kartlegging - alle respondenter 

 

Respondentene fikk også spørsmål om hvorvidt de opplever at det er tydelig hva de skal se etter (f.eks. 
urovekkende fravær, tegn på vold og overgrep, psykiske helseutfordringer og rusproblematikk) som kan indikere 
behov for forebyggende tiltak på individ- eller gruppenivå. Som Figur 10 viser svarer et stort flertall av 
respondentene ja også på dette spørsmålet. Andelen som svarer delvis er noe mindre enn ved spørsmålet over.  

Figur 10: Indikasjon på behov for tiltak på individ- eller gruppenivå - alle respondenter 

 

 

4.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Rødøy kommune kun i begrenset grad har etablert rutiner og retningslinjer som beskriver 
ansatte sitt ansvar for å avdekke forhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. 
Undersøkelsen viser at det er etablert skriftlig rutiner innenfor noen områder, som skolefravær. Revisjonen merker 
seg at man grunnet kommunens størrelse opplever at risikoen for manglende avdekking av forhold som krever 
tiltak, anses som lav. Revisjonens vurdering er likevel at manglende skriftliggjøring av ansvar og oppgaver medfører 
en viss risiko for at forhold som kan indikere behov for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge ikke blir 
avdekket og fulgt opp på et tidlig tidspunkt. Revisjonen vil særlig peke på at en viss grad av skriftliggjøring kan bidra 
til å gjøre arbeidet mindre personavhengig, og dermed redusere risikoen for uklarheter eller mangelfull praksis for 
eksempel ved utskifte av nøkkelpersonell i tjenestene.  

 

4.5 System for å sikre samarbeid og samordning33  

4.5.1 Datagrunnlag 

Både i intervju, spørreundersøkelsen og i oversendt dokumentasjon går det frem at kommunens tverrfaglige team 
er den viktigste arenaen for samordning og samarbeid mellom kommunale tjenester i arbeidet rettet mot barn og 

 
33 I dette kapitelet svarer vi også på problemstillingen «I hvilken grad er det utarbeidet rutiner og retningslinjer som beskriver de ulike 
tjenestenes ansvar for å drøfte tiltak med/involvere andre relevante tjenester? 
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unge. I saksdokument34 for opprettelse av teamet går det frem at det tverrfaglige teamet ble opprettet i 2012. 
Målet med å opprette teamet var å øke synlighet, informasjon og bevissthet rundt alles ansvar for barn og unges 
oppvekst, sikre utveksling av informasjon og avklare behov for nødvendige tiltak. Det går videre frem at teamet 
skal ha særlig fokus på utsatte barn og unge og skal forebygge og minske utfordringer/vanskelige oppgaver i 
forhold til fysisk, psykisk og sosial helse som kan oppstå. I vedtaket for fastsettelse av det tverrfaglige teamet går 
det frem at teamet skal bestå av representanter fra oppvekst (representanter fra skole og barnehage, helsesøster, 
barne- og ungdomskoordinator, spesialpedagogisk arbeidsgruppe, barnevern/NAV og frisklivssentral). I intervju 
går det frem at det tverrfaglige teamet i praksis består av barne- og ungdomskoordinator, en representant for 
barnevernet, leder for barnehagene, leder for helsetjenesten35 og oppvekstsjef. I tillegg deltar 
folkehelsekoordinator, lærere og andre ved behov. Det tverrfaglige teamet møtes fast en gang i måneden. 

I intervju får revisjonen videre opplyst at det tverrfaglige teamet arbeider både på systemnivå og med enkeltsaker. 
I enkeltsakene innhentes samtykke fra foresatte slik at teamet kan gjøre en felles vurdering av hvilke tiltak som er 
hensiktsmessige for barn i enkeltsaker. Oppvekst- og kultursjef forteller i intervju at Rødøy kommune lenge har 
arbeidet aktivt med å sikre bedre samarbeid mellom tjenestene og at arbeidet i det tverrfaglige teamet er et godt 
verktøy i dette arbeidet. Utover det tverrfaglige teamet blir det også gjennomført samarbeidsmøter i mindre 
skalaer. For eksempel får revisjonen opplyst at helsesykepleierne og barne- og ungdomskoordinator samarbeider 
om «åpen dør» på skolene. Her får barn og unge et tilbud om å snakke med enten helsesykepleier eller barne- og 
ungdomskoordinator. Helsesykepleierne og barne- og ungdomskoordinator gjennomfører et felles 
planleggingsmøte en gang i halvåret for å sikre best mulig samordning. Disse aktørene samarbeider også tett med 
folkehelsekoordinator om ulike tiltak rettet mot barn og unge.  

Det er utarbeidet skriftlige planer for mer sektorspesifikke samarbeid. Rødøy kommune har utarbeidet en plan for 
overgang mellom barnehage og skoler i Rødøy kommune.36 Videre deltok Rødøy kommune i perioden 2018-2021 
i et samarbeid om folkehelse med Nordland fylkeskommune.37 I forbindelse med dette samarbeidet ble det, som 
nevnt i kap. 3.4, også ansatt en folkehelsekoordinator i Rødøy kommune. Videre får revisjonen opplyst at det er 
inngått en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune38 som skal sikre et hensiktsmessig og systematisk 
samarbeid mellom grunnskolen i de tre samarbeidskommunene og Meløy videregående skole. 

Revisjonen får også opplyst at samarbeidet med ulike aktører som er tilknyttet arbeidet med barn og unge Rødøy 
kommune via interkommunale samarbeidsavtaler fungerer godt. Rødøy kommune har samarbeidsavtale med PP-
tjenesten i Rana kommune. Revisjonen får opplyst at det er fire faste saksbehandlere, samt leder for PPT, som 
arbeider med saker fra Rødøy kommune. I intervju med oppvekst- og kultursjef går det frem at Rødøy opplever å 
få bistand fra PPT ved behov. I spørreundersøkelsen skriver også flere av respondentene at det er tett dialog 
mellom skole og PPT og at ansatte ved skolene har gode muligheter for å ta kontakt med PPT ved behov. En 
respondent skriver samtidig at det er lang ventetid for hjelp fra PPT. 

Det er Bodø kommune som leverer barneverntjenester til Rødøy kommune. Det ble inngått en samarbeidsavtale 
01.01.2021. I intervju blir det vist til at samarbeidet med barnverntjenesten er godt. Det blir samtidig påpekt i et 
intervju at det er behov for å sikre et tettere samarbeid med barneverntjenesten når det gjelder forebyggende 
arbeid knyttet til f.eks. temadager og undervisning av personell.  

I intervju får revisjonen opplyst at Rødøy kommune har hatt flere saker over en relativt kort periode hvor det har 
vært behov for samarbeid mellom skole, BUP og PPT. Utfordringene hos de barna sakene gjelder har vært 
vedvarende over lengre tid, og man ser også en tendens til lignende utfordringer hos andre unge i kommunen. I 
disse sakene har det vært utfordrende å iverksette treffende tiltak.  

I intervju får revisjonen videre opplyst at barne- og ungdomskoordinator i Rødøy kommune har etablert et tett 
samarbeid med Rødøy kommune sitt ungdomsråd. Arbeidet er rettet mot ulike aktiviteter og arrangementer for 
barn- og unge som for eksempel Ungdommens kulturmønstring (UKM) og arrangering av ungdomskvelder.   

Rødøy kommune er tilknyttet BUP i Rana. Det blir opplyst at kommunen i hovedsak får rask hjelp av 
spesialhelsetjenesten når de etterspør bistand knyttet til barn og unge. Samtidig kommenterer en respondent i 
spørreundersøkelsen at ventetiden for kontakt med BUP oppfattes som lang. Videre i intervju går det fram at 

 
34 Rødøy kommune. K. sak 26/2012 – fastsettelse av tverrfaglig team – rettet mot barn og unge». Datert 26. mars 2012.  
35 Revisjonen får opplyst at leder for helsetjenesten ikke møtte til møter i det tverrfaglige teamet under perioden med covid-19-pandemi. 
Dette skyldes at leder for helsetjenesten måtte prioritere andre oppgaver under pandemien.  
36 Rødøy kommune. Plan for overgang barnehage – skole i Rødøy kommune.  
37 Rødøy kommune. Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018 – 2021 – Tilsagnsbrev for 2019 – Rødøy kommune. 
38 Rødøy kommune. Samarbeidsavtale mellom Meløy kommune, Rødøy kommune, Gildeskål kommune og Meløy videregående kommune 
2019-2022.  
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kommunen tidligere hadde en egen kontaktperson i BUP og at dette ble opplevd som svært hensiktsmessig. Det 
blir imidlertid opplyst at ordningen med egen kontaktperson har opphørt og at samarbeidet dermed har blitt mer 
utfordrende, særlig med hensyn til mulighet til å få kontakt med BUP og å få informasjon. Ansatte i Rødøy 
kommune opplever at en konsekvens av dette er at det er lite dialog og tilbakemeldinger til kommunen etter at 
barn og unge er videreformidlet til BUP. Det blir i intervju vist til at ved at kommunens ansatte ikke blir løpende 
orientert om status/avslutning av behandlingen, er det en løpende risiko for at man ikke klarer å følge opp 
ungdommene som er ferdige med samtaler hos BUP så raskt som man skulle ønske.  

I spørreundersøkelsen fikk alle respondentene spørsmålet om hvorvidt de opplever at det er etablert et 
systematisk samarbeid mellom ulike tjenester/avdelinger/områder i Rødøy kommune for å sikre koordinerte og 
helhetlige tjenester til barn og unge. Som Figur 11 viser, svarer et klart flertall av respondentene ja på dette 
spørsmålet, samtidig som det også er enkelte som svarer at dette bare delvis er tilfelle. 

Figur 11: Systematisk samarbeid for å sikre koordinerte og helhetlige tjenester til barn og unge - alle respondenter 

 

Respondentene fikk også spørsmål om hvilke møteplasser/samarbeidsarenaer som er etablert for å sikre 
samarbeid og samordning mellom ulike tjenester. Omtrent alle respondentene i spørreundersøkelsen viser i denne 
forbindelse til at møtene i det tverrfaglige teamet er viktig. Videre skriver et flertall at ansvarsgrupper og jevnlige 
besøksdager på skolene og barnehagene er viktige. Noen respondenter skriver også at det er en lav terskel for å 
ta kontakt med andre aktører for å drøfte ulike situasjoner.  

I intervju får revisjonen opplyst at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner eller retningslinjer som sier noe om når 
kommunalt ansatte skal involvere andre tjenester, ut over det som fremgår direkte av regelverket. Dette blir 
vurdert i hvert enkelt tilfelle i hver enkelt sak. For eksempel blir BUP involvert dersom barn og unge i Rødøy 
kommune har behov for oppfølging av psykiater eller psykolog. 

Samtidig svarer litt over halvparten av respondentene i spørreundersøkelsen ja på spørsmål om hvorvidt det ved 
deres arbeidsplass er utarbeidet retningslinjer og/eller rutiner som beskriver tjenestens ansvar for å drøfte tiltak 
med/involvere andre relevante tjenester. Se Figur 12 under.  

Figur 12: Beskrivelser av tjenestens ansvar for å drøfte tiltak med/involvere andre - alle respondenter 
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De som svarte ja eller delvis på spørsmålet i Figur 12, fikk videre spørsmål om disse rutinene og retningslinjene ble 
fulgt i praksis (n=26). Her svarte 22 av 26 respondenter ja og tre respondenter svarte delvis.39  

Videre fikk alle respondentene spørsmål om i hvilken grad de opplever at det er etablert et godt samarbeid i 
enkeltsaker som krever oppfølging fra flere tjenester. Som Figur 13 viser svarer kun et mindretall av 
respondentene at dette i stor grad er tilfelle. Et klart flertall av respondentene mener at det i noen grad er etablert 
et godt samarbeid i enkeltsaker.  

Figur 13: Samarbeid i enkeltsaker - alle respondenter 

 

På spørsmål om hvorvidt respondentene i spørreundersøkelsen opplever at det er noen tjenester som ikke er 
tilstrekkelig tilgjengelig for samarbeid og samordning i oppfølgingen av barn og unge i kommunen, er det noen få 
respondenter som svarer ja. Den største andelen mener at dette ikke er tilfelle, men det er også en vesentlig andel 
som mener at det delvis er tilfelle at enkelte tjenester ikke er tilstrekkelig tilgjengelig.  

Figur 14: Tjenesters tilgjengelighet - alle respondenter 

 

De som svarte ja eller delvis (n=12) ble bedt om å utdype dette i et fritekstfelt. Noen av respondentene skriver at 
lang ventetid hos andre aktører som PPT og BUP kan være utfordrende. Det blir også kommentert av flere av 
respondentene at de oppfatter at kommunen ikke har tilstrekkelig kapasitet når det gjelder helse- og 
omsorgstjenester rettet mot barn og unge.  En respondent skriver også at meldinger til barneverntjenesten kunne 
vært unngått dersom kartlegging og hjelp hadde funnet sted på et tidligere tidspunkt. Videre viser en respondent 
til at det på grunn av koronasituasjonen har gått lang tid mellom hvert besøk av helsesøster og barne- og 
ungdomskoordinator på grunn av omprioriteringene som ble gjort i forbindelse med koronasituasjonen.  

Videre fikk respondentene spørsmålet hvordan de opplever terskelen for å ta kontakt med andre tjenester om de 
har spørsmål eller er usikre på håndtering av enkeltsaker. Som figuren under viser svarer nesten alle respondenter 
at de opplever terskelen som lav.   

 
39 En respondent svarte vet ikke. 
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Figur 15: Terskel for å kontakte andre tjenester - alle respondenter 

 

I flere av intervjuene revisjonen har gjennomført går det også frem at terskelen for å kontakte andre tjenester er 
lav. I tillegg til spørsmålene over fikk også alle respondenter i spørreundersøkelsen, unntatt barneverntjenesten, 
spørsmål om hvorvidt de opplever at det er tydelig hvilke forhold som utløser meldingsplikt til 
barneverntjenesten.40 18 respondenter (64 prosent) svarte ja på dette spørsmålet, ni respondenter (32 prosent) 
svarte delvis og én respondent (4 prosent) svarte nei.  

4.5.2 Vurdering  

Rødøy kommune har etablert en samarbeidsstruktur og møteplass for ulike tjenester som arbeider opp mot barn 
og unge gjennom etablering av det tverrfaglige teamet til kommunen. Det er også etablert skriftlig rutiner for 
overgang fra barnehage til skole i kommunen og overgang fra grunnskolen til en videregående skole i Meløy 
kommune.  

Samtidig viser svar i spørreundersøkelsen som er gjennomført, at en god del ansatte mener det er rom for 
forbedring når det gjelder samarbeid i enkeltsaker som krever oppfølging fra flere tjenester. Basert på det som 
kommer frem i undersøkelsen, mener revisjonen det er viktig at samarbeidet og samhandlingen både i enkeltsaker 
og på systemnivå jevnlig blir gjennomgått og evaluert, for å sikre at utfordringer og mangler blir avdekket, og at 
tiltak for å forbedre samhandling og samarbeid blir satt i verk både på systemnivå og i den enkelte sak. Det bør 
etter revisjonens vurdering etableres faste rutiner for slike gjennomganger og evalueringer, for å sikre at 
utfordringer og mangler blir avdekket og håndtert. 

Når det gjelder samarbeidet med BUP, vil revisjonen presisere viktigheten av at kommunen i dialogen med 
helseforetaket tar opp de utfordringer som kommer frem i undersøkelsen, slik at kommunen og helseforetaket 
samarbeider om å vurdere om det er behov for å iverksette tiltak. 
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5 Kompetanse i grunnskolen  

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har Rødøy kommune tilstrekkelig kompetanse i grunnskolene?  

Under dette: 

• I hvilken grad har undervisningspersonale i grunnskolene formell kompetanse i samsvar med krav i 
opplæringsloven?  

• Er det etablert tilfredsstillende system for kartlegging av kompetansebehov i grunnskolen?  

• I hvilken grad tilrettelegger kommunen for kompetanseutvikling for de ansatte i grunnskolen?  

• Hvilke konsekvenser har eventuelt fravær av undervisningspersonell i grunnskolen (mister f.eks. elever i 
grunnskolen undervisningstimer og/eller spesialundervisning)?  

 

5.2 Revisjonskriterier 

Kapittel 10 i opplæringsloven omhandler personalet i skolen. § 10-1 slår fast at  

Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk 

kompetanse. Departementet gir nærmare forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsetjast i 

undervisningsstillingar på ulike årstrinn og i ulike skoleslag.  

Det fremgår av opplæringsloven § 10-2 første ledd at ansatte som skal undervise, må ha relevant kompetanse i de 
fagene de skal undervise i.  

I Kap. 14 i forskrift til opplæringsloven fremgår konkrete krav til kompetanse ved ansettelse og undervisning.   

I tredje ledd i opplæringsloven blir det vist til at kravene om relevant kompetanse ikke er gjeldende for midlertidig 
ansatte. Videre står det at  

Frem til 1. august 2025 har den som har fullført allmennlærarutdanninga, og den som før 1. januar 2014 oppfylte krava for 

tilsetjing i undervisningsstilling, dispensasjon frå krav som er gitt i medhald av andre ledd. 

Skoleeigar kan, så langt det er nødvendig, fråvike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i tilfelle der skolen ikkje 

har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det må takast stilling til dette for kvart skoleår. 

I veiledningsmateriale utarbeidet av Utdanningsdirektoratet går det fram at dersom det ikke er mulig å få tak i 
lærere som fyller kompetansekravene, kan skolene ansatte midlertidig med hjemmel i opplæringsloven § 10-6. 
Den midlertidige stillingen kan ikke vare lengre enn til 31. juli. Videre kan det tilsettes lærere som ikke fylle 
kompetansekravene på følgende vilkår:  

• Når det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravene, kan skolen tilsette en søker som er i gang med relevant 

utdanning. 

• Personen blir tilsatt på det vilkåret at utdanningen blir fullført. 

• Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler hvor lenge tilsettingen på vilkår skal vare. 

• Dersom søkeren ikke fullfører utdanningen, gjelder reglene i arbeidsmiljøloven § 14-9 om avslutning av 

arbeidsforhold ved midlertidig tilsetting. 

I forskrift til opplæringsloven § 14-2 siste ledd går det fram følgende informasjon om kvalifikasjoner for 
undervisning på barnetrinnet:  

For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet krevst det at vedkommande har 

minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. Dei som før 1. januar 2014 hadde tilfredsstillande kompetanse etter 

dagjeldande krav for tilsetjing i undervisningsstilling, eller som har fullført tidlegare allmennlærarutdanning etter 1. januar 

2014, har fram til 1. august 2025 dispensasjon frå dette kravet, jf. opplæringslova § 10-2 tredje ledd andre punktum. 

Vider går følgende fram i forskrift § 14-3 om kvalifikasjoner for undervisning på ungdomstrinnet:  
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For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande 

har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dei som før 1. januar 2014 hadde tilfredsstillande kompetanse etter 

dagjeldande krav for tilsetjing i undervisningsstilling, eller som har fullført tidlegare allmennlærarutdanning etter 1. januar 

2014, har fram til 1. august 2025 dispensasjon frå dette kravet, jf. opplæringslova § 10-2 tredje ledd andre punktum. 

For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for 

faget. Dette gjeld ikkje for valfaga, utdanningsval og arbeidslivsfag. For dei som før 1. januar 2014 hadde tilfredsstillande 

kompetanse etter dagjeldande krav for tilsetjing i undervisningsstilling, eller har fullført tidlegare allmennlærarutdanning 

etter 1. januar 2014, gjeld ikkje kravet om 30 relevante studiepoeng i andre fag. 

 

§ 10-8 i opplæringsloven setter videre krav til at kommunene sikrer rett og nødvendig kompetanse i skolene:  

Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal sørgje for at lærarar, rektorar 

og andre tilsette i skolen får høve til å utvikle seg fagleg og pedagogisk så dei kan vere på høgd med utviklinga i skolen og 

samfunnet. 

Opplæringsloven § 10-1 setter krav til at personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling (jf. § 10-1 og § 10-6) 
kan hjelpe til i opplæringen dersom de får nødvendig veiledning. Det blir videre påpekt at 

Slik hjelp må berre skje på ein slik måte og i eit slikt omfang at eleven får forsvarleg utbytte av opplæringa. Personale som 

ikkje er tilsett i undervisningsstilling, skal ikkje ha ansvaret for opplæringa. 

Kapittel 2 i opplæringsloven beskriver i § 2-1 barn og unges plikt til grunnskoleopplæring og rett til 
grunnskoleutdannelse. § 2-3 spesifiserer innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen, og at kommunen selv 
avgjør hvordan timer utover minstetimetallet skal brukes.  

I læreplanen blir det videre spesifisert hvor mange timer undervisning elever på barnetrinnet og ungdomstrinnet 
skal ha i de ulike fagene. For eksempel er det anført i læreplanen at elever på 1.-4. trinn totalt skal ha 560 timer 
med matematikk, elever på 5.-7. trinn skal ha 328 timer og ungdomstrinnet (8.-10.trinn) skal ha 313 timer.41 

Kapittel 5 i opplæringsloven omhandler spesialundervisning, og det blir i § 5-1 slått fast at  

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til 

spesialundervisning 

Spesialundervisning er en individuell rett som skal sikres gjennom enkeltvedtak på bakgrunn av en sakkyndig 
vurdering. Enkeltvedtaket gir eleven rett på et visst timetall spesialundervisning, og skal også blant annet ta stilling 
til organisering og innhold.  

Vikarordning og tilstedeværelse av lærer er tema som tas opp i forbindelse med det pågående arbeidet med ny 
opplæringslov. I NOU 2019:23 Ny opplæringslov viser opplæringslovutvalget mellom anna til følgende: 

Det er et viktig premiss for at elevene skal få en god opplæring, at de som er ansvarlige for å gi opplæringen, har tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet til å utføre oppgaven. Utvalget foreslår derfor at det innføres et krav i loven om at opplæringen må 

forberedes, gjennomføres og følges opp av en lærer, og at en lærer som hovedregel må være til stede sammen med elevene 

i opplæringssituasjonen. For å bidra til å innfri denne hovedregelen foreslår utvalget også å lovfeste en plikt for kommunen 

og fylkeskommunen til å sikre at skolene har tilgang til nok lærerressurser til å dekke opp vanlig fravær gjennom en forsvarlig 

vikarordning. [1] 

Forslag til ny opplæringslov var høsten 2021 på høring. I høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet[2] går det 
fram at departementet viderefører opplæringslovutvalget sitt forslag om å innføre krav om forsvarlig vikarordning. 
Departementet presiserer likevel at en vikarordning kan være forsvarlig selv om ikke alle vikarer er lærere og 
oppfyller kompetansekrav i lov og forskrift. Videre viser departementet til følgende: 

Departementet vil framheve at et krav om forsvarlig vikarordning henger sammen med kravene til kommunene og 

fylkeskommunene om å tilby forsvarlig opplæring, og er en forutsetning for å kunne oppfylle dette. Et lovkrav om forsvarlig 

vikarordning kan bidra til å løfte kommunenes og fylkeskommunenes bevissthet om vikarordningen og elevenes rett til 

forsvarlig opplæring.[3] 

 
41 Utdanningsdirektoratet. Innføring av nye læreplaner. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-
lareplaner/  
[1] NOU 2019:23. Ny opplæringslov. Trykt 12/2019. Tilgjengeleg frå: NOU 2019: 23 (regjeringen.no) 
[2] Kunnskapsdepartementet: Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven. Høringsnotat. 26. august 2021. 
[3] Kunnskapsdepartementet: Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven. Høringsnotat. 26. august 2021. Side 495. 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A710-2
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-lareplaner/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-lareplaner/
https://www.regjeringen.no/contentassets/3a08b44df1e347619e32db47d13ac0cd/no/pdfs/nou201920190023000dddpdfs.pdf
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Departementet har ikke tatt stilling til om det skal stilles krav om at en lærer som hovedregel skal være til stede i 
opplæringssituasjonen, sånn som det gikk frem av opplæringslovutvalget sitt forslag til ny opplæringslov. I 
høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet går følgende fram: 

Departementet ser at opplæringslovutvalgets forslag om å lovfeste et krav om at en lærer som hovedregel må være til stede 

sammen med elevene i opplæringssituasjonen, sammen med et tydeligere krav om at bare lærere kan forberede og følge 

opp opplæringen, kan gi bedre forutsetninger for at elevenes rett til vurdering og forsvarlig opplæring blir oppfylt. Spesielt 

kan slike krav ha positiv effekt for elever som får individuelt tilrettelagt opplæring.[4] 

 

Samtidig blir det vist til at det om dette er forhold som bør tas inn som lovkrav er spørsmål departementet 
fremdeles vurderer, og som departementet derfor har valgt å legge frem som et åpent spørsmål til 
høringsinstansene. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Kompetanse blant undervisningspersonale  

5.3.1 Datagrunnlag 

I dokumentet kompetanse for kvalitet – plan for etter- og videreutdanning av lærere, skoleledere i perioden 2016-
20204243 går det frem Rødøy kommune ønsker å følge opp det nasjonale målet om kvalifiserte lærere i alle fag 
innen 2025. 

I forbindelse med revisjonen har Deloitte mottatt en oversikt over formalkompetansen til ansatte ved alle skolene 
i kommunen pr. januar 2022.44 I denne oversikten går det frem at det varierer hvilken type formell kompetanse 
det er behov for ved skolene. Som tabellen under viser, mangler fire av de seks skolene i kommunen tilstrekkelig 
formell kompetanse i faget mat og helse. To av skolene oppgir å mangle formell kompetanse i kroppsøving. Videre 
oppgis det at kommunen mangler formell kompetanse knyttet til norsk, engelsk og naturfag for 8.-10. klasse ved 
én skole og musikk og programmering ved en annen skole. En av skolene mangler også formell kompetanse i 
samfunnsfag. En av skolene oppgir at de ikke mangler formell kompetanse pr. januar 2022.  

Tabell 2: Manglende kompetanse - skolene i Rødøy kommune 

Skole Fag der skolen oppgir å mangle formell kompetanse  

Skole nr. 1 Mat og helse 

Skole nr. 2 Mat og helse, musikk og samfunnsfag 

Skole nr. 3 Mat og helse, norsk, engelsk, naturfag for 8.-10. trinn og kroppsøving  

Skole nr. 4 Mat og helse  

Skole nr. 5 Mangler ingen formell kompetanse pr. januar 2022 

Skole nr. 6 Musikk, programmering og kroppsøving  

 

Oversikter fra den enkelte skole indikerer at lærere som underviser i fag der skolen mangler formalkompetanse til 
dels kommer inn under unntaksbestemmelser i opplæringsloven ved at de oppfyller kompetansekrav som ble stilt 
før 2014 eller har fullført tidligere allmennlærerutdanning etter 1. januar 2014. Dette bekreftes av oppvekst- og 
kultursjef. Av tilstandsrapport for grunnskolen 2022 går det fram at 97,7% av lærerne i Rødøy kommune hadde 
godkjent utdannelse skoleåret 2021/2022.45  

Revisjonen har sammenlignet egenrapporteringen skolene gjorde i forbindelse med utarbeidelsen av plan for 
kompetanse i 2016, med oversikten skolene utarbeidet i forbindelse med revisjonen i 2022. Vi ser at det ved flere 

 
[4] Kunnskapsdepartementet: Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven. Høringsnotat. 26. august 2021. Side 493. 
42 Rødøy kommune. Kompetanse for kvalitet – plan for etter- og videreutdanning av lærere, skoleledere i perioden 2016-2020. Ikke datert.  
43 Dokumentet bygger på Kunnskapsdepartementet sin strategi for videreutdanning av lærere og skoleledere frem mot 2025: «kompetanse 
for livet».  
44 Rødøy kommune. Kompetanse ved Tjongsfjord skole. Ikke datert; Rødøy kommune. Kompetanseoversikt Rødøy skole. Ikke datert; Rødøy 
kommune. Kompetanse ved Nesøy skole. Ikke datert; Rødøy kommune. Kompetanse ved Jektvik skole. Ikke datert; Rødøy kommune. 
Kompetanse ved Gjerøy skole. Ikke datert. Rødøy kommune. Kompetanse ved Øresvik skole. Ikke datert.  
45 Rødøy kommune. Utdrag fra tilstandsrapport for grunnskolen 2022. Ikke datert.  
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av skolene er vedvarende mangler i formell fagkompetanse. Dette gjelder blant annet innenfor mat og helse og 
kroppsøving.   

Revisjonen får i intervju opplyst at Rødøy kommune har hatt relativ stabil tilgang på undervisningspersonell og 
relevant kompetanse på skolene i kommunen. Skolene i kommunen rapporterer om kompetansebehov til 
oppvekst- og kultursjef. Det er kommunen sentralt som vurderer om det er behov for å lyse ut stilling eller 
videreutdanne ansatte. Ved utlysning av nye stillinger vil rektor ved gjeldende skole alltid ha mulighet til å komme 
med innspill på om annonsens dekker skolens behov. I intervju opplyser oppvekst- og kultursjef at kommunen har 
sett en generell nedgang i antall søkere ved utlysning av undervisningsstillinger i skolen. Oppvekst- og kultursjefen 
opplever at det særlig utfordrende for kommunen å rekruttere undervisningspersonell med kompetanse i 
fremmedspråk som fransk, tysk og spansk. På bakgrunn av dette har Rødøy kommune, i samarbeid med Nord 
universitet, initiert et fjernundervisningsprosjekt. Prosjektet fikk bevilget 3,5 millioner NOK fra forskingsrådet og 
kommunen har hatt samarbeid to rådgivere fra Nord universitet som støtte for gjennomføring av prosjektet. 
Oppvekst- og kultursjefen har inntrykk av at prosjektet har hatt stor merverdi for både elever og ansatte. 

I spørreundersøkelsen går det fram at det er ulike grunner til at ikke alle ansatte oppfyller formelle 
kompetansekrav. Blant annet er det få kvalifiserte søkere på ledige stillinger og ansatte uten formell kompetanse 
er ansatte i en liten stillingsprosent i et kortere vikariat. Videre er noen ansatte ved skolene i kommunen i ferd 
med å gjennomføre utdannelse for å møte formelle kompetansekrav.   

Videre får revisjonen opplyst at i de tilfellene kommunen må bruke personell uten formell kompetanse i et fag de 
underviser i, blir vedkommende ansatt for ett år om gangen. Revisjonen får opplyst at fagene matematikk, norsk 
og engelsk har blitt prioritert i videreutdanningen av lærere, men det har også blitt gitt tilbud om videreutdanning 
i øvrige fag det undervises i på grunnskolen. Det blir videre gjort en avveining hvert år over hvor mange som skal 
få tilbud om videreutdanning, da det må skaffes vikarer for de som har permisjon. I slike tilfeller kan det være at 
kommunen må sette inn vikar uten formell kompetanse.  

5.3.2 Vurdering 

Det mangler undervisningspersonell med formell kompetanse til å undervise i enkelte fag ved flere av 
grunnskolene i kommunen. Undervisningspersonell opplyses imidlertid å komme inn under dispensasjonen fra 
kompetansekravene jf. opplæringsloven § 10-2 andre ledd. Videre pekes det på at undervisningspersonell uten 
formell kompetanse ikke blir fast ansatt og at det ved utlysning av stillinger er fokus på de fag kommunen mangler 
kompetanse i. Basert på disse opplysningene er det revisjonens vurdering at kommunen pr. i dag oppfyller krav i 
opplæringsloven med forskrifter når det gjelder kompetansen til personalet i skolen. Revisjonen vil likevel 
presisere viktigheten av at det jobbes systematisk med å sikre tilstrekkelig formell kompetanse i fag fram mot 1. 
august 2025 når det ikke lengre gis dispensasjon fra krav til relevant kompetanse i undervisningsfag.   

 

5.4 System for kartlegging av kompetansebehov og tilrettelegging for kompetanseutvikling i grunnskolen46 

5.4.1 Datagrunnlag 

I dokumentet Kompetanse for kvalitet - plan for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i perioden 2016-
202047 er det utarbeidet ni punkter under overskriften kommunes ansvar. Blant annet skal kommunen kartlegge 
behov for videreutdanning på den enkelte skole, prioritere lærere som ikke oppfyller kompetansekravene når 
søknader om videreutdanning skal behandles, og motivere skoleledere og lærere til å delta i 
videreutdanningsprogram. Videre skal kommunen samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene, universitetene 
og høyskoler om å utvikle gode studietilbud med utgangspunkt i skolens behov. Satsingsområder i planperioden 
fremgår. Blant annet skal engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk være særlig prioritert i strategiperioden slik at 
kommunen skal kunne oppfylle kompetansekravene til undervisning i disse fagene. Videre stilles det også krav til 
relevant kompetanse for å undervise i alle fag i grunnopplæringen: naturfag, samfunnsfag, KRLE, kunst og 
håndverk, mat og helse, kroppsøving, musikk og fremmedspråk. Det foreligger ikke en oppdatert plan etter 2020 
og det foreligger ikke en status på satsingsområdene og om det har blitt gjort endringer i planperioden og om 
satsingene er de samme.  

 
46 I dette kapittelet svarer vi på to av underproblemstillingene som omhandler kompetanse i grunnskolen: b) Er det etablert tilfredsstillende 
system for kartlegging av kompetansebehov i grunnskolen? og c) I hvilken grad tilrettelegger skolen for kompetanseutvikling for de ansatte i 
grunnskolen?  
47 Rødøy kommune. Kompetanse for kvalitet. Plan for etter- og videreutdanning av lærere, skoleledere i perioden 2016 – 2020. Ikke datert.  
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Det opplyses i intervju at kommunen har en årlig gjennomgang av både kortsiktige og langsiktige 
kompetansebehov ved skolene. I intervju med oppvekst- og kultursjef blir det opplyst at datagrunnlaget for 
gjennomgangen av kompetansebehovet er basert på selvrapportering fra skolene. Det er rektor ved de respektive 
skolene som har ansvar for å melde inn kompetansebehovet til sentraladministrasjonen i kommunen, som videre 
gjør en helhetsvurdering av behovet for å lyse ut nye stillinger eller videreutdanne ansatte. Ved utlysning av nye 
stillinger vil rektor ved gjeldene skole alltid ha mulighet til å komme med innspill på om annonsen dekker skolens 
behov. Videre opplever oppvekst- og kultursjef at utdanningspersonell i kommunen er fremoverlente og 
interesserte i å ta videreutdanning hvert år.  

I spørreundersøkelsen ble alle kontaktlærere og rektorer spurt om hvorvidt de opplever at skolen har et system 
for å fange opp kompetansebehov, og om avdekkede behov blir tilstrekkelig fulgt opp. Alle respondentene med 
unntak av én svarer i stor grad på dette spørsmålet.  

Figur 16: Skolens kartlegging av kompetansebehov nå og i nærmeste fremtid - rektor og kontaktlærere 

 

Revisjonen får opplyst at Rødøy kommune er medeier i RKK Salten – Regionalt kontor for kompetanseutvikling 
Salten. Dette er et samarbeid som har til hensikt å bidra med kompetanseutvikling i kommunene, og RKK Salten 
har bl.a. ansvar for koordineringen av den statlige satsingen DEKOM, som bidrar til finansiering av etter- og 
videreutdanning av personell i skole. Videre får revisjonen opplyst i intervju at kompetanseutviklingen er en del av 
den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet (KFK). KFK er et samarbeid mellom kommune og stat for 
videreutdanningstilbud for lærere og skoleledere. Gjennom denne deltagelsen har Rødøy kommune lagt til rette 
for videreutdanning av lærere i kommunen. Lærere som gjennomfører videreutdanning får velge mellom å motta 
stipend eller bli frikjøpt i 37,5 prosent av sin stilling, samt dekket eventuelle utgifter ved reise og opphold og annet 
nødvending undervisningsmateriell. Kommunen har gjennom ordningen også mottatt støtte for å dekke kostander 
for å leie inn vikar.  

I spørreundersøkelsen ble kontaktlærere bedt om å ta stilling til påstander om kompetanseutvikling og 
kompetanseheving. Som det går frem i Figur 17 svarer alle at de er enig i påstanden det blir i stor grad lagt til rette 
for kompetanseutvikling for de ansatte i grunnskolen. Syv respondenter svarer også enig og to respondenter svarer 
delvis enig i påstanden jeg får tilbud om den kompetansehevingen jeg har behov for. Videre er det mer spredning 
i svarene rundt påstanden kompetanseutvikling er alltid tema i medarbeidersamtalen jeg har med nærmeste leder.  

Figur 17: Påstander om kompetanseutvikling – kontaktlærere 
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Kontaktlærerne ble også bedt om å ta stilling til påstanden jeg har ikke tid til å gjennomføre kurs eller andre 
kompetansehevende tiltak i min arbeidshverdag. Svarene går frem i figuren under. Ingen av de ni respondentene 
svarer enig eller vet ikke, mens to respondenter svarer henholdsvis delvis uenig og uenig. Flertallet på fem 
respondenter svarer at de er delvis enig i at de ikke har tid til å gjennomføre kurs eller andre kompetansehevende 
tiltak..  

Figur 18: Tid til kurs eller andre kompetansehevende tiltak i arbeidshverdagen - kontaktlærere 

 

Revisjonen får også opplyst at alle rektorer skal gjennomføre utdanningen innenfor skoleledelse dersom de ikke 
allerede har gjort det. På revisjonstidspunktet har alle rektorer i kommunen, med unntak av den sist tilsatte, fullført 
rektorutdanning.  

5.4.2 Vurdering  

Undersøkelsen viser at Rødøy kommune har etablert en fast praksis for kartlegging og vurdering av 
kompetansebehov i grunnskolen. Revisjonen merker seg samtidig at det varierer hvorvidt kompetanseutvikling er 
tema i medarbeidersamtaler. Revisjonen mener at det er viktig at kommunen sikrer at medarbeidere får anledning 
til å drøfte egen kompetanseutvikling og kompetansebehov med nærmeste leder og at kommunen burde etablere 
rutiner som tilrettelegger for dette.   

Revisjonen registrerer at kommunens plan for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere gjelder fra 
perioden 2016 – 2020. Revisjonens vurdering er at en oppdatert skriftlig plan er viktig for å sikre systematisk 
kartlegging og planlegging av kompetanseheving i skolene både på kort og lang sikt. Revisjonen mener derfor det 
er viktig at kommunen arbeider for å få på plass en oppdatert plan.  

Videre viser undersøkelsen at de ansatte opplever at kommunen i stor grad tilrettelegger for kompetanseutvikling 
for de ansatte i grunnskolen blant annet gjennom program som DEKOM, REKOM og KFK. Det går likevel frem i 
undersøkelsen at tid til å gjennomføre kurs eller andre kompetansehevende tiltak til dels oppleves å være en 
utfordring. Revisjonen vil understreke viktigheten av at kommunen er obs på denne problemstillingen, og vurderer 
om det er behov for tiltak for å sikre at ansatte får gjennomført relevante kurs eller andre kompetansehevende 
tiltak. 
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5.5 Konsekvenser av fravær av undervisningspersonell  

5.5.1 Datagrunnlag 

Revisjonen får opplyst at det ikke er utarbeidet egne skriftlige rutiner for å sikre undervisningstilbud og 
spesialundervisning ved fravær av undervisningspersonell. Revisjonen får videre opplyst at det er små skoler i 
kommunen og at det derfor er relativt enkelt å holde oversikt over eventuelt fravær av undervisningspersonell og 
hvordan fraværet blir løst med hensyn til gjennomføring av undervisningen.   

I intervju med oppvekst- og kultursjef går det frem at Rødøy kommune har lavt korttidssykefravær og at behovet 
for korttidsvikarer derfor er lavt. Videre får revisjonene opplyst at etablert praksis i Rødøy kommune er at det alltid 
settes inn vikarer ved fravær av undervisningspersonell, så lenge det er mulig å oppdrive vikar. Den geografiske 
plasseringen av kommunen og skolene i kommunen legger en naturlig begrensing på hvorvidt det er mulig å hente 
inn vikarer på kort varsel. I de tilfellene der det ikke er mulig å få tak i vikar, er praksis for skolene i kommunen å 
slå sammen klasser. Oppvekst- og kultursjef opplyser at sammenslåtte klasser ikke skaper optimale 
undervisningsforhold for elevene, men at det samtidig er en bedre løsning enn lærerløse timer. Siden det er få 
elever ved hver skole er det også mulig å tilpasse timeplanene sånn at det er mulig å samkjøre undervisningsfagene 
mest mulig. Dette innebærer at man kan gjøre endringer i timeplanen ved fravær av undervisningspersonell, sånn 
at elevene har fag der faglærer er til stede og at man kan ta igjen undervisning i fag der lærer ikke er til stede, når 
faglærer er tilbake.  

I spørreundersøkelsen fikk kontaktlærere og rektorer spørsmål om hvor ofte noen situasjoner knyttet til fravær av 
lærere oppstår. Figur 19 viser blant annet at et flertall av kontaktlærere og rektorer svarer at det som oftest blir 
satt inn vikar når lærer er fraværende. Videre svarer ti kontaktlærere og rektorer at undervisningen aldri blir avlyst 
og tre svarer at dette skjer sjeldent.  

Figur 19: Situasjoner der lærer er fraværende – kontaktlærere og rektorer 

 

Videre fikk rektorer og kontaktlærere spørsmål om hvor ofte blir klassen slått sammen og elevene må arbeide 
selvstendig når lærer er fraværende forekommer. Svarene fremgår i figuren under, og viser noe mer spredning i 
svarene enn i figuren over. Fire av respondentene svarer at det aldri skjer at elevene må arbeide selvstendig når 
lærer er fraværende, og seks respondenter svarer sjeldent. Videre svarer ni respondenter at det av og til 
forekommer at klasser blir slått sammen når læreren er fraværende.   

4

0

9

0
1

00

3

0

10

0 0
0

2

4

6

8

10

12

Når lærer er fraværende, blir det satt inn vikar
(n=14)

Når lærer er fraværende, blir det undervisningen
avlyst (n=14)

Hvor ofte forekommer følgende situasjoner:

Alltid Som oftest Av og til Sjeldent Aldri Vet ikke



Forvaltningsrevisjon av samhandling i tjenestetilbud til barn og unge og kompetanse i grunnskolen i Rødøy kommune | Kompetanse i grunnskolen 

 

38 
 

Figur 20: Situasjoner når lærer er fraværende – kontaktlærere og rektor 

 

I intervju med oppvekst- og kultursjef går det frem at han er kjent med at det forekommer tilfeller hvor vikarer i 
spesialundervisning ikke har spesialpedagogisk kompetanse. Det blir samtidig opplyst at det ved fravær av 
undervisningspersonell i ordinær undervisning ikke forekommer at personell hentes fra spesialundervisning for å 
dekke ordinær undervisning med hele klassen.  

I spørreundersøkelsen fikk rektorene ved skolene48 i kommunen spørsmål om hvor ofte det forekommer at 
spesialundervisning ikke blir gjennomført på grunn av fravær blant personalet, og hvor ofte elever med vedtak om 
spesialundervisning har timer med assistent i stedet for pedagog på grunn av fravær blant personalet. Som figuren 
under viser, er det to av skolene som inneværende skoleår ikke har elever med vedtak om spesialundervisning. De 
øvrige rektorene svarer i all hovedsak at dette skjer sjeldent. Én rektor svarer også at det at elever med vedtak om 
spesialundervisning har timer med assistent i stedet for pedagog på grunn av fravær blant personalet skjer av og 
til.  

Figur 21: Hyppighet av manglende spesialundervisningstimer - rektorer49 

 

 

 
48 Rektor ved en av skolene svarte ikke på denne delen av spørreundersøkelsen  
49 Det er seks rektorer i kommunen som har svart på spørreundersøkelsen, men ikke alle rektorene har svart på alle spørsmål 
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5.5.2 Vurdering  

Undersøkelsen viser at det ved fravær av undervisningspersonell i grunnskolen i Rødøy kommune blir satt inn 
vikar. Det går samtidig frem at det er utfordringer med å skaffe vikarer på grunn av geografiske forhold. 
Konsekvensene når det ikke er mulig å skaffe vikar, er vanligvis at klasser slås sammen for å sikre at elevene får 
undervisning. Svarene i spørreundersøkelsen bekrefter også at undervisningen sjeldent eller aldri blir avlyst når 
lærer er fraværende.  Revisjonen mener undersøkelsen viser at Rødøy kommune har etablert en praksis som sikrer 
at lærers fravær i minst mulig grad får konsekvenser for elevene, og at praksisen er i tråd med 
opplæringslovutvalgets vektlegging av at elevene alltid bør ha en lærer til stede i opplæringssituasjonen. 
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6 Budsjettering og økonomistyring i 
skolesektoren  

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har kommunen hensiktsmessige system og rutiner for å sikre realistisk budsjettering og god økonomistyring 
innenfor skolesektoren?  

Under dette: 

• Hvilke konsekvenser har eventuelle innsparinger i budsjett innen skolesektoren for elevene i 
grunnskolen?  

6.2 Revisjonskriterier 

Kommuneloven § 14-1 slår fast følgende:  

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.  

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for 

lokalsamfunnets eller regionens utvikling. 

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell 

risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. 

 

I kommuneloven § 14-4 økonomiplan og årsbudsjett går det blant annet frem at økonomiplan og årsbudsjett skal 
settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. 

I kommunal– og regionaldepartementets veileder for økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner50 går 
det frem at  

Realistisk planlegging stiller krav til at det gjennomføres grundige analyser av nåsituasjonen, de langsiktige konsekvenser av 

endringer i befolkingen og behov for tjenester mv., lokalpolitiske mål for utviklingen av kommunen, samt konsekvensen av å 

videreføre tiltak som er vedtatt i årsbudsjettet. Analysearbeidet er nødvendig for å legge til rette for gode beslutninger. 

Det blir også vist til at  

Ved utarbeidelse av utgiftsanslag og budsjett- og planrammer må oppdatert kunnskap om tjenesteområdenes ressursbruk 

og behov legges til grunn. For å få et anslag på fremtidig ressursbehov må det også tas høyde for historiske avvik mellom 

budsjett og regnskap, og identifisere hva som er årsakene til avvik fra budsjett. 

 

Videre må kommunens økonomiplan sette mål og rammer for utvikling av kommunes tjenestetilbud med 
utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon og realistiske forventinger til fremtidige økonomiske rammer.  

I veilederen vises det også til eksempler på årshjul for prosessarbeidet knyttet til økonomiplanlegging. Her blir det 
blant annet vist til at enhetene i kommunene skal arbeide med budsjett, økonomi og tiltaksplaner.  

I Rødøy kommunes eget økonomireglement51 går det frem at Rødøy kommune skal utarbeide samordnede og 
realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling. Videre slår 
økonomireglementet fast at Rødøy kommune skal forvalte sin økonomi på en forsvarlig og effektiv måte, og legge 
til rette for en best mulig utnyttelse av kommunens samlede ressurser. De folkevalgte skal sikres pålitelig og 
tilstrekkelig styringsinformasjon som grunnlag for sine beslutningsprosesser.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 
50 Kommunal- og regionaldepartementet. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner. Veileder. Desember 2013. 
okonomiplanveileder_krd_nett.pdf (regjeringen.no) 
51 Rødøy kommune. Økonomireglement. K-sak 004/2021. Vedtatt 25.02.2021 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/komm/okonomiplanveileder_krd_nett.pdf
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6.3 Realistisk budsjettering og økonomistyring  

6.3.1 Datagrunnlag 

I økonomireglementet til Rødøy kommune52 går det frem at kommunedirektøren eller den kommunedirektøren 
bemynder, gir fullmakt til å disponere bevilgningene i budsjett i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak, der 
ikke annet er bestemt gjennom lov, instruks eller reglement.  

I delegeringsreglementet til Rødøy kommune er ansvaret til toppledere53 i organisasjonen beskrevet. Blant annet 
går det frem at toppledere har ansvar for disponering av etatens budsjett, fastsatt som nettorammer i 
kommunestyrets budsjettvedtak. Videre skal retningslinjer for økonomistyring, fastsatt i økonomireglement for 
Rødøy kommune følges. Toppleder har innenfor sitt arbeidsområde myndighet til å  

• Utarbeide forslag til økonomiplan og årsbudsjett. 

• Utarbeide økonomiske statusrapporter som viser avvik mellom budsjett og regnskap for driftsutgifter og 
inntekter. Rapportene legges frem for kommunedirektøren, i henhold til årshjul for rapportering.  

• Fordele og omdisponere bevilgede beløp (nettorammer) innenfor alle enheter videre på arter. 
Administrativ fordeling av budsjettmidler på arter kan likevel ikke gjennomføres dersom fordelingen er i 
strid med prioriteringer og forutsetninger fra kommunestyret. 

• benytte økte inntekter til finansiering av andre driftsutgifter utover vedtatte nettorammer. 
Merinntektene kan enkeltvis ikke overstige kr 50.000 per enhet.  

Det er ikke etablert skriftlige rutiner for utarbeidelse av budsjett innenfor skolesektoren i Rødøy kommune. For 
kommunen foreligger det et årshjul54 der frist for ulike oppgaver knyttet til utarbeidelse av budsjettet for 2020 blir 
beskrevet. I dokumentet går det også frem hvem som er ansvarlig for de ulike prosessene. Revisjonen får opplyst 
at rådmann i kommunen årlig gjennomgår budsjettprosessen med etatsjefene. 

I intervju med oppvekst- og kultursjef får revisjonen bekreftet at det hovedsakelig er oppvekst- og kultursjef som 
utarbeider budsjettene for skolene i Rødøy kommune hvert år. Revisjonen får opplyst at det varierer hvor detaljert 
de ulike kostnadene innenfor skolesektoren blir vurdert i utarbeidelsen av budsjett. Driftsutgifter som skolebøker, 
inventar og annet utstyr blir fastsatt basert på fjorårets regnskap. Videre blir det gjort en vurdering av hver enkelt 
skole sitt behov for ansatte i perioden januar til juni og for neste skoleår i perioden august til desember. Det blir 
blant annet kartlagt om det er elever ved enkelte skoler som har spesielle behov som fører til økning i budsjettet. 
Oppvekst- og kultursjef opplyser om at det kan dukke opp behov underveis i skoleåret som ikke har blitt tatt høyde 
for i budsjettet. Eventuelle overskridelser på den enkelte enhet oppstår også dersom det f.eks. er behov for økt 
bemanning eller om lønnsoppgjørene blir høyere enn forventet. 

Rektorene ved skolene gis mulighet til å komme med innspill gjennom drøftingsrunder der de melder inn 
behovene til skolen der de er rektor. Budsjettet blir justert ved behov etter disse samtalene. Oppvekst- og 
kultursjef opplever har han får den nødvendige informasjonen fra rektorene for å lage realistiske budsjett for 
sektoren. Det blir vist til at rektorene for eksempel varsler om behov for større innkjøp i god nok tid til at det kan 
tas høyde for i budsjettene. Revisjonen får opplyst at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner for denne praksisen.  

Alle skolene i Rødøy kommune rapporterer regnskapet i økonomisystemet Visma. Oppvekst- og kultursjef har 
tilgang til rapportene fra skolene og gjennomgår regnskapet til alle enhetene innenfor sitt ansvarsområde, 
inkludert alle skolene, en gang i måneden. Dersom det er uforutsette høye utgifter knyttet til f.eks. vikarbruk, tar 
oppvekst- og kultursjef kontakt med rektor på skolen for å kartlegge hva de høye utgiftene skyldes. Videre blir det 
gjort en eventuell justering av budsjettet. Dersom det er behov for justeringer er det etablert praksis at rådmann, 
konsulenter og ledere på enhetsnivå blir involvert for å godkjenne og gjennomføre endringene. Før det eventuelt 
blir bedt om budsjettjustering gjøres det en vurdering av den totale rammen for sektoren og hvorvidt den totale 
rammen er tilstrekkelig gjennom budsjettåret.  

I oversendt dokumentasjon går det fram at det for oppvekst- og kultursektoren i Rødøy kommune totalt var et 
merforbruk i 2019 og et mindreforbruk i 2020 og 2021. I oppvekst- og kultursektoren inngår kommunens skoler, 
skolefritidsordning (SFO), barnehager, voksenopplæring, samt musikk- og kulturskole.  

Tabell 3: Oversikt økonomi i kultur- og oppvekstsektoren 2019, 2020 og 2021 

Årstall Resultat for kultur- og oppvekstsektoren  

 
52 Rødøy kommune. Økonomireglement Rødøy kommune. K-sak 004/2021. Vedtatt 25.02.2021.  
53 I delegeringsreglementet omfatter «toppleder» ledere på etatsnivå og andre ledere fra kommunedirektørens ledergruppe.  
54 Rødøy kommune. Tidsplan budsjett. Ikke datert.  
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2021 Mindreforbruk: 1 500 000 kr 

2020 Mindreforbruk: 3 600 000 kr 

2019 Merforbruk: 393 000 kr 

 

Merforbruket i 2019 skyldes økte kostnader gjennom året knyttet til ulike forhold i opplæringen som f.eks. 
spesialundervisning, økte lønnsutgifter som følge av ferdigstilt utdanning, økte utgifter til kommunale avgifter og 
strøm og refusjoner fra NAV ført på feil år (2018, istedenfor 2019). I årsrapporten fra 202055 fremgår det at 
mindreforbruket i 2020 for sektoren totalt blant annet skyldes reduserte utgifter til skyss, reduserte utgifter til 
deltakelse på kurs og konferanser som følge av pandemien, mindre personalbruk enn budsjettert hos noen 
enheter, generelt mindre aktivitet på grunn av covid-19 og at Rødøy kommune har mottatt mer i tilskudd til 
videreutdanning enn budsjettert. 

Videre har revisjonen gjennomgått årsregnskapet til de seks skolene i kommunen. Som tabellen under viser hadde 
skolene samlet sett et mindreforbruk i 2020 og et merforbruk i 2021.  

Tabell 4: Økonomi - skoler i Rødøy 

Årstall Samlet årsresultat skoler i Rødøy kommune 

2021 -1 607.906 kroner 

2020 721.435 kroner  

I årsrapport fra for 202156 går det fram at årsaken til negativt avvik mellom budsjett og regnskap skyldes økt 
ressursbruk på grunn av lønnsrelaterte utgifter. Årsregnskapsdokumentasjonen fra de seks skolene viser at det er 
lønnsrelaterte utgifter som står for størstedelen av overskridelser.  

Revisjonen får opplyst at oppvekst – og kultursjef rapporterer om budsjett og regnskap i skolesektoren til 
rådmannen i forbindelse med tertialrapporter og årsrapporter. Regnskapsresultater gjennomgås med 
enhetslederne i forkant av tertial- og årsrapportering samt ved behov. Denne etablerte praksisen er ikke nedfelt 
skriftlig i rutiner eller retningslinjer i kommunen.  

I intervju går det frem at oppvekst- og kultursjef opplever at dagens budsjett- og økonomistyring fungerer godt 
for skolesektoren i kommunen. Samtidig blir det i intervju pekt på at det hadde vært hensiktsmessig dersom 
rektorene på skolene i enda større grad var involvert i budsjetteringen og økonomistyring. Dette fordi involvering 
er en måte å sikre forståelse for de vedtak som fattes og at vedtak blir fulgt opp.  

6.3.2 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering synes den etablerte praksisen for budsjettering å i hovedsak legge til rette for å sikre 
realistisk budsjettering innenfor skolesektoren i Rødøy kommune. Samtidig merker revisjonen seg at det ikke 
foreligger rutiner som omtaler prosessene knyttet til budsjettarbeidet og økonomistyringen i sektoren, og 
revisjonen mener dette medfører en risiko for at arbeidet blir personavhengig og sårbart. Det er revisjonen sin 
vurdering at kommunen bør sørge for at det utarbeides enkle rutiner og/eller årshjul der sentrale oppgaver og 
prosesser knyttet til utarbeidelse av budsjett og økonomistyring i sektoren omtales. Tidspunkt og omfang av 
involvering av den enkelte rektor kan for eksempel omtales i en slik rutine, i tillegg til en omtale av hvilken 
informasjon som bør legges til grunn og hvilke analyser som bør gjennomføres, for å sikre et realistisk budsjett for 
skolesektoren. Revisjonen mener kommunen bør vurdere å etablere rutiner for noe mer involvering av 
enhetslederne/rektorene i budsjettprosessen, da dette – som omtalt i undersøkelsen – blant annet kan bidra til å 
forankre budsjettet og sikre forståelse for viktigheten av god økonomistyring på ulike nivå i organisasjonen. 
Revisjonen mener også det er viktig at kommunens overordnede årshjul for prosessen oppdateres for hvert år 
eller eventuelt utarbeides slik at prosessen ikke er knyttet til et spesifikt år.  

Revisjonen mener også at kommunen bør vurdere å etablere skriftlige rutiner for iverksetting av 
kostnadsreduserende tiltak i tilfeller der kostnader viser seg å være høyere enn budsjettert. En vurdering av om 

 
55 Rødøy kommune. Årsrapport med årsberetning 2020. Juni 2021.  
56 Rødøy kommune. Årsrapport og årsregnskap 2021. Saksnummer 45/2022 i kommunestyret 13.06.22.  
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det er mulig å iverksette kostnadsreduserende tiltak er etter revisjonens vurdering viktig for å ivareta en god 
økonomistyring innenfor sektoren. 

 

6.4 Konsekvenser for elevene ved innsparing i skolesektoren  

6.4.1 Datagrunnlag 

I intervju med oppvekst- og kultursjef i Rødøy kommune får revisjonen opplyst at det ikke foreligger et formelt 
vedtak om økonomisk innsparing i skolesektoren i kommunen. Revisjonen får videre opplyst at økonomi generelt 
ikke medfører utfordringer for skolene i kommunen og at økonomiske hensyn ikke begrenser kvaliteten på 
undervisningen eller kvaliteten på undervisningsmateriell.  

Oppvekst- og kultursjef viser til at selv om antall elever i kommunen har gått ned de siste årene har det f.eks. ikke 
blitt gjort noen endringer i budsjettpostene for undervisningsmateriell. Det blir også vist til det som regel blir 
bevilget ytterligere midler til skolene, dersom det blir meldt behov for å gå utover de opprinnelige rammene i 
budsjettet. Dette kan f.eks. være om det dukker opp behov for assistentstillinger eller behov for nytt 
undervisningsmateriell. Oppvekst- og kultursjef opplyser at dette skjer innenfor sektorens totale budsjettrammer 
og at det er svært sjeldent at det blir bedt om tilleggsbevilgninger utover etatens vedtatte ramme.  

Samtidig går det frem i intervju at oppvekst- og kultursjef opplever en forventing om at det i fremtiden vil måtte 
være lavere kostnader knyttet til skolesektoren ettersom elevtallet ved skolene i Rødøy kommune synker. Som 
tabellen under viser, har Rødøy kommune høyere driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år 
sammenlignet med andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe.57  

Tabell 5: Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år Rødøy kommune 

Årstall  Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor pr. innbygger 6-
15 år – Rødøy kommune  

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor pr. innbygger 6-
15 år – KOSTRA-gruppe 15 

2021 221 423 kroner  216 224 kroner 

2020 214 333 kroner 194 970 kroner  

2019 209 102 kroner  124 079 kroner 

2018 193 761 kroner 116 641 kroner 

2017 197 455 kroner  111 149 kroner  

 

Det er etter det revisjonen er kjent med ikke gjennomført risikovurderinger innenfor skolesektoren i Rødøy 
kommune som omfatter en vurdering av mulige konsekvenser dersom det i årene fremover skulle bli stilt krav om 
kostnadsreduksjoner innenfor sektoren. Det blir samtidig vist til at det er godt kjent hvilke konsekvenser større 
kostnadsreduksjoner vil medføre. Blant annet framgår det kommunens årsrapport fra 2019 at det er en pågående 
prosess å ta ned utgiftene i tråd med nedgangen i barnetallet i kommunen og at dette er krevende sett i lys av den 
desentralisere skolestrukturen som i seg selv medfører høye kostnader. Kommunens tilstandsrapport viser også 
at elevtallet i kommunen har gått ned, men antallet lærerstillinger er stabilt. 

Lønn er den største budsjettposten i skolesektoren i Rødøy kommune. Det framgår av årsrapporten fra 201958 at 
det er et mål å ta ned antall stillinger noe mer de kommende år, men at det er begrenset hvor mye det kan tas 
ned før en vil merke negative konsekvenser for kvaliteten på opplæringstilbudet og at det derfor vil være aktuelt 
å vurdere alternative løsninger til måten å organisere opplæringen på i Rødøy kommune. Kommunalsjef opplyser 
om at det i årene etter 2019 ikke har vært rom for å gjøre innsparinger på skolene i kommunen blant annet på 
grunn av endrede behov hos enkeltelever Kommunalsjef bekrefter videre at det ikke er rom for å justere ned 
utgiftene til skolene, innenfor dagens skolestruktur, uten at det går utover lovpålagte oppgaver.  

6.4.2 Vurdering 

Skolestrukturen med flere skoler med få elever medfører at Rødøy kommune har høyere utgifter pr. elev enn 
KOSTRA-gruppen. Hovedkostnadene innenfor skolesektoren er lønnsutgifter. Som det går frem i undersøkelsen 

 
57 KOSTRAGRUPPE 15 består av kommuner med 600 til 1999 innbyggere og høye frie disponible inntekter per innbygger 
58 Rødøy kommune. Årsrapport med årsberetning. Juni 2020.  
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synker imidlertid elevtallet og det arbeides med å redusere kostnader i denne forbindelse.  Så lenge 
skolestrukturen skal opprettholdes som i dag, er det likevel begrenset hvor mye for eksempel personalkostnadene 
kan reduseres uten at dette går utover elevenes lovfestede rettigheter og krav til ivaretakelse av personalets 
kompetanse.  
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7 Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen viser at Rødøy kommune har etablert overordnede mål for det forebyggende arbeidet 
rettet mot barn og unge. Det er også etablert hensiktsmessige system for å sikre oversikt over oppvekstsvilkår og 
helsesituasjon blant barn og unge, blant annet gjennom bruk av ulike undersøkelser. På tidspunktet for revisjonen 
var det satt i gang et arbeid for å utarbeide en kommunal plan for oppvekst i tråd med føringer i barnevernloven. 
Revisjonen mener det i forbindelse med planarbeidet er viktig at Rødøy kommune sikrer at målsetninger blir 
tilstrekkelig operasjonaliserte, og at det etableres tiltak for å følge opp de ulike målsetningene. Revisjonen vil også 
presisere viktigheten av at det etableres systemer for jevnlig evaluering og oppfølging av mål og tiltak.  

Videre viser forvaltningsrevisjonen at ansvarsfordelingen mellom ulike tjenester i kommunen i hovedsak oppleves 
som tydelig, og det henvises til at kommunen er liten og oversiktlig. Revisjonen mener likevel at Rødøy kommune 
ikke i tilstrekkelig grad har sikret en tydelig fordeling av oppgaver og ansvar for forebyggende arbeid blant barn og 
unge i kommunen. Det er etter revisjonens vurdering en risiko for at det ikke alltid er tydelig hvem som har ansvar 
for ulike oppgaver, så lenge det i liten grad foreligger skriftlige beskrivelser av ansvar og oppgaver. Som del 
kommunens internkontroll bør det også gjennomføres jevnlige risikovurderinger av arbeidet rettet mot barn og 
unge, som grunnlag for å vurdere blant annet om ansvar og oppgaver er tilstrekkelig tydelig fordelt og for å vurdere 
behov for tiltak. 

Det mangler undervisningspersonell med formell kompetanse til å undervise i enkelte fag ved flere av 
grunnskolene i Rødøy kommune. Det opplyses imidlertid at ansatte som underviser i disse fagene kommer inn 
under dispensasjonen fra kompetansekravene jf. opplæringsloven § 10-2 andre ledd. Basert på foreliggende 
opplysninger er det revisjonens vurdering at kommunen pr. i dag oppfyller krav i opplæringsloven med forskrifter 
når det gjelder kompetansen til personalet i skolen. Samtidig ønsker revisjonen å presisere viktigheten av at det 
jobbes systematisk med å sikre tilstrekkelig formell kompetanse i fag fram mot 1. august 2025 når det ikke lengre 
gis dispensasjon fra krav til relevant kompetanse i undervisningsfag. 

Det foreligger ikke skriftlige rutiner for budsjettarbeid og økonomistyring innenfor skolesektoren, men det er 
etablert en praksis for å sikre realistisk budsjett og god økonomistyring, som blant annet omfatter involvering av 
rektorene i ulike prosesser. Revisjonen mener kommunen bør vurdere å nedfelle etablert praksis i skriftlige rutiner, 
samt å tydeliggjøre gjennom skriftlige rutiner hvilken informasjon og hvilke analyser som må legges til grunn i 
budsjettprosessen for å sikre realistisk budsjett. Revisjonen mener at økt skriftliggjøring vil bidra til å redusere 
risikoen for feil og mangler i arbeidsprosessene, og til at arbeidet i mindre grad blir personavhengig. Revisjonen 
mener også at kommunen bør vurdere å etablere skriftlige rutiner for iverksetting av kostnadsreduserende tiltak 
i tilfeller der kostnader viser seg å være høyere enn budsjettert. En vurdering av om det er mulig å iverksette 
kostnadsreduserende tiltak er etter revisjonens vurdering viktig for å ivareta en god økonomistyring innenfor 
sektoren. 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Rødøy kommune setter i verk følgende 
tiltak: 

1. Sikrer at arbeidet med utarbeidelse av en overordnet plan for oppvekstsektoren i kommunen blir prioritert, 
og at planen blir gjort kjent for alle relevante ansatte. I tilknytning til planarbeidet bør kommunen sikre at det 
blir etablert tydelige mål og tiltak for oppvekstsektoren, samt rutiner for jevnlig evaluering og oppfølging av 
mål og tiltak rettet mot barn og unge.  
 

2. Utarbeider skriftlige beskrivelser av oppgaver, roller og ansvar innenfor forebyggende arbeid rettet mot barn 
og unge.  
 

3. Etablerer rutiner for jevnlig gjennomgang og evaluering av samarbeid og samhandling i tjenester rettet mot 
barn og unge, for å sikre at utfordringer og mangler blir avdekket, og at tiltak for å forbedre samhandling og 
samarbeid blir satt i verk både på systemnivå og i den enkelte sak. 
 

4. Oppdaterer plan for etter- og videreutdanning innenfor skolesektoren, og sikre at denne legger til rette for at 
kompetansekrav for undervisningspersonell som gjelder fra 1. august 2025 blir oppfylt. 
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5. Vurdere å utarbeide skriftlige rutiner/årshjul for utarbeidelse av budsjett og økonomistyring innenfor 
skolesektoren i kommunen. 
 

6. Oppdatere kommunens overordnede årshjul for budsjettprosessen, samt vurdere å etablere skriftlige rutiner 
for iverksetting av kostnadsreduserende tiltak i tilfeller der kostnader viser seg å være høyere enn budsjettert. 
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: Høringsuttalelse
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: Revisjonskriterier 

Internkontroll  

I § 25-1 i kommuneloven går det frem at kommunedirektøren har ansvar for internkontrollen i kommunen og at 
internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 
Ved internkontroll etter § 25-1 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  
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

Kommunens ansvar for forebyggende tjenester 

Etter folkehelseloven § 4 første ledd skal kommuner fremme befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av 
sosiale helseforskjeller og bidra til å verne befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. § 
5 i folkehelseloven setter krav til at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 
de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Oversikten skal baseres på:  

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,  
b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og  
c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens 

helse  

Det fremgår av § 5 andre ledd at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringer i 
kommunen, under dette konsekvenser og årsaksforhold. Det blir understreket at kommunen særskilt skal være 
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 
sosiale helseforskjeller.  

1. januar 2022 ble endringer i barnevernloven iverksatt i forbindelse med iverksettelse av barnevernreformen, 
ofte referert til som oppvekstreformen. Formålet med reformen er mellom annet å styrke kommunen sitt 
forebyggende arbeid og arbeidet med tidlig innsats for barn i risiko.  

1.januar 2022 bel endringer i barnevernloven iverksatt i forbindelse med iverksettelse av barnevernreformen, ofte 

Etter barnevernloven § 3-1 skal kommunen fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn 
og unge blir utsatt for omsorgssvikt eller utvikler adferdsvansker. Videre går det frem at kommunen skal sørge for 
å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. § 3-1 gir kommunen plikt til å vedta en plan for kommunen sitt 
forebyggende arbeid.59 Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og 
deles mellom etatene i kommunen, og hvordan de skal samarbeide. Barneverntjenesten skal sette inn tiltak tidlig 
for å forebygge alvorlig omsorgssvikt og atferdsvansker. 

I opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)60 blir det i kapittel 4.2.1, om styrking av det 
tverrfaglige samarbeidet i barnehage og skole, poengtert at kommunens ansvar for at alle barn og unge får en god 
oppvekst blant annet blir ivaretatt i barnehager og skoler, PP-tjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Det blir påpekt at barn og unge er store deler av dagen i barnehagen og på skolen, og at dette derfor er viktige 
arenaer for å forebygge, oppdage og følge opp psykiske plager og andre utfordringer. I den nasjonale veilederen 
for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge61 blir det gitt en sterk anbefaling om at kommunens ledelse bør sørge 
for at relevante virksomheter der ansatte møter barn og unge i sitt daglige arbeid har rutiner for hvordan de 
ansatte kan handle på bakgrunn av en bekymring for barn og unge. Det blir videre påpekt at rutinene bør være 
kjent for blant annet ansatte i barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester som har regelmessig oppfølging 

 
59 Det er per april 2022 ikke etablert føringer nasjonalt for når kommunene sin plan for forebyggende arbeid skal/bør være ferdigstilt.   
60 Prop.121 S (2018-2019). Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024). Helse- og omsorgsdepartementet. 
61 Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Nasjonal veileder. Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 3. desember 2019. 
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av barn og unge. Veilederen setter videre krav til hvilke punkt som bør inngå i rutinene, blant annet systematisk 
observasjon og dokumentasjon av vedvarende tegn og signal som gir grunnlag for bekymring.  

Samarbeid og samordning mellom kommunale tjenesteområder 

Etter folkehelseloven § 4 andre ledd skal kommunen fremme folkehelse innenfor de oppgaver og med de 
virkemidlene kommunen er tillagt, under dette lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  

Kommunene står i utgangspunktet fritt til å organisere tjenesteapparatet slik de selv mener er mest 
hensiktsmessig, men de har ansvar for å samordne sine tjenester. § 3-4 i helse- og omsorgstjenesteloven stiller 
krav til at det skal legges til rette for samhandling mellom ulike deltjenester i kommunen62 og med andre 
tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven.  

Det fremgår av § 3-2 i barnevernsloven at barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser blir ivaretatt 
også av andre offentlige organ. Videre går det frem at  

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som 

den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den 

kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet.  

Opplæringsloven setter i § 15-8 krav til at skolen skal samarbeide med relevante kommunale velferdstjenester om 
vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker. Plikten 
gjelder både i enkeltsaker og samarbeid utover oppfølgingen av konkrete elever.  

§ 13-5 i opplæringsloven setter videre krav til at skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang 
fra barnehage til skole og skolefritidsordning (jf. § 2 a. i barnehageloven). Det fremgår at samarbeidet skal bidra 
til at barna får en trygg og god overgang, og at det skal utarbeides en plan for overgangen. § 15-3 beskriver videre 
skolens opplysningsplikt til barnevernet, samt oppmerksomhetsplikten som sier at ansatte i skolen i sitt arbeid skal 
være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.  

I lovvedtak 143 (2020-2021) ble det i juni 2021 vedtatt av Stortinget å innføre endring i 14 lover, knyttet til blant 
annet innføring av samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester og innføring av rett til 
barnekoordinator. Noen av lovene som får endringer er barnevernloven63, familievernkontorloven64, 
opplæringsloven65, barnehageloven66, helse- og omsorgstjenesteloven67 og integreringsloven68. Lovendringene vil 
blant annet medføre at skolefritidsordningen og PP-tjenesten blir inkludert i samarbeidsbestemmelsene i 
opplæringsloven og at de ulike velferdstjenestene plikter å samarbeide med andre velferdstjenester når det er 
nødvendig for å gi tjenestemottakeren et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Videre innebærer lovendringene 
en plikt til å samarbeide utover oppfølgingen av konkrete tjenestemottakere, slik at tjenesten selv og de andre 
tjenestene kan ivareta sine oppgaver etter lov og forskrift. Lovendringen trer i kraft 1. august 2022. 

I forarbeid til lovendringene69 blir det vist til et behov for en bedre og sterkere samordning av tjenester til barn og 
unge. Det blir påpekt at ulike velferdstjenester per i dag har ulike samarbeidsplikter og at noen velferdstjenester, 
for eksempel skolefritidsordningen, ikke er omfattet av eksisterende samarbeidsplikter. Proposisjonen viser videre 
til at tverrsektorielt samarbeid mellom ulike kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å sikre god kvalitet og sammenheng i tjenestene til barn og unge med 
sammensatte vansker og lidelser.  

Det fremgår videre av forarbeidene at formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge 
(og deres familier) gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Det blir skilt mellom hva som ligger til 
samarbeid i enkeltsaker og samarbeid utover oppfølgingen av enkelte barn eller ungdommer:  

 
62 Begrepet «deltjenester i kommunen» viser til andre velferdstjenester som kommunen har ansvar for, for eksempel kommunalt barnevern 
og grunnskole. Prop.100 L (2020-2021). Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). 
Kunnskapsdepartementet.   
63 Ny § 3-2 om samarbeid og samordning og § 3-2 a. om rett til individuell plan   
64 Ny § 1a. om samarbeid og samordning,   
65 §3-6, nytt andre ledd om tverrfaglig samarbeid i oppfølgingstjenesten, ny § 4A-14 om samarbeid og samordning, § 15-3 om 
opplysningsplikt til barnevernet, § 15-4 om opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten og § 15-8 om 
samarbeid og samordning   
66 Ny § 2 b om samarbeid og samordning og § 45 om opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten   
67 § 3-4 om kommunens plikt til samarbeid og samordning, § 6-2 om krav til avtalens innhold, ny § 7-2 a. om barnekoordinator   
68 § 41, § 48 første ledd, ny § 50 om samarbeid og samordning   
69 Prop.100 L (2020-2021). Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). 
Kunnskapsdepartementet.   
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Samarbeid mellom velferdstjenestene i enkeltsaker er viktig for at hjelpen de gir, skal være helhetlig og samordnet. 

Samarbeid i enkeltsaker bidrar til at det enkelte barn eller den enkelte ungdom får den hjelpen han eller hun trenger.  

Samarbeid mellom velferdstjenester utover oppfølgingen av enkelte barn eller ungdommer handler om å ha klare 

samarbeidsstrukturer og tverrsektorielle møteplasser som gjør at de ulike velferdstjenestene får kunnskap om oppgavene til 

andre velferdstjenester, og kunnskap om hvilke tilbud og tjenester de tilbyr.  

 

Videre blir det slått fast at denne typen samarbeid er viktig for at velferdstjenestene skal være i stand til å avdekke 
barn og unges behov for andre tjenester så raskt som mulig, og for at de skal vite hvem som har ansvaret for å gi 
den aktuelle hjelpen. Det blir påpekt på at barn og unges utfordringer kommer til uttrykk på tvers av 
sektorinndelingene og at samarbeid på tvers derfor er nødvendig for at kommunen og de ulike velferdstjenestene 
skal lykkes med det forebyggende arbeidet. 

I den nasjonale veilederen for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge70 blir det gitt en sterk anbefaling om at 
kommunen sin ledelse burde sørge for at relevante enheter der ansatte møter barn og unge i sitt daglige arbeide 
har rutiner for hvordan de ansatte kan handle på bakgrunn av en bekymring for barn og unge. Det blir videre pekt 
på at rutinene burde være kjent for blant annet ansatte i barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester som har 
regelmessig oppføling av barn og unge, helse- og omsorgstjenester som har ansvar for voksne som har barn (barn 
som pårørende) og tjenester som av ulike grunner har oppfølgingsansvar for foreldre og eventuelt familier (f.eks. 
NAV). Veilederne setter videre krav til hvilke punkt som burde inngå i rutinene, blant annet systematisk 
observasjon og ved vedvarende tegn og signal som gir grunnlag for bekymring.  

Kompetanse blant undervisningspersonalet 

Kapittel 10 i opplæringsloven omhandler personalet i skolen. § 10-1 slår fast at  

Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk 

kompetanse.  

Det fremgår av opplæringsloven § 10-2, første ledd, at ansatte som skal undervise, må ha relevant kompetanse i 
de fagene de skal undervise i. I tredje ledd under samme lovparagraf blir det vist til at kravene om relevant 
kompetanse ikke er gjeldende for midlertidig ansatte. Videre står det at  

Frem til 1. august 2025 har den som har fullført allmennlærarutdanninga, og den som før 1. januar 2014 oppfylte krava for 

tilsetjing i undervisningsstilling, dispensasjon frå krav som er gitt i medhald av andre ledd. 

Skoleeigar kan, så langt det er nødvendig, fråvike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i tilfelle der skolen ikkje 

har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det må takast stilling til dette for kvart skoleår 

I forskrift til opplæringsloven § 14-2 siste ledd går det fram følgende informasjon om kvalifikasjoner for 
undervisning på barnetrinnet  

For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet krevst det at vedkommande har 

minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. Dei som før 1. januar 2014 hadde tilfredsstillande kompetanse etter 

dagjeldande krav for tilsetjing i undervisningsstilling, eller som har fullført tidlegare allmennlærarutdanning etter 1. januar 

2014, har fram til 1. august 2025 dispensasjon frå dette kravet, jf. opplæringslova § 10-2 tredje ledd andre punktum. 

Vider går følgende fram i forskrift § 14-3 om kvalifikasjoner for undervisning på ungdomstrinnet:  

For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande 

har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dei som før 1. januar 2014 hadde tilfredsstillande kompetanse etter 

dagjeldande krav for tilsetjing i undervisningsstilling, eller som har fullført tidlegare allmennlærarutdanning etter 1. januar 

2014, har fram til 1. august 2025 dispensasjon frå dette kravet, jf. opplæringslova § 10-2 tredje ledd andre punktum. 

For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. 

Dette gjeld ikkje for valfaga, utdanningsval og arbeidslivsfag. For dei som før 1. januar 2014 hadde tilfredsstillande kompetanse etter 

dagjeldande krav for tilsetjing i undervisningsstilling, eller har fullført tidlegare allmennlærarutdanning etter 1. januar 2014, gjeld ikkje 

kravet om 30 relevante studiepoeng i andre fag. 

§ 10-8 i opplæringsloven setter videre krav til at kommunene sikrer rett og nødvendig kompetanse i skolene:  

Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal sørgje for at lærarar, rektorar 

og andre tilsette i skolen får høve til å utvikle seg fagleg og pedagogisk så dei kan vere på høgd med utviklinga i skolen og 

samfunnet 

 
70 Helsedirektoratet. Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Nasjonal veileder. Sist faglig oppdatert 3. desember 2019.  

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A710-2
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Forskrift til opplæringsloven går i kapittel 14 nærmere inn på særskilte krav til kompetanse for ansatte i 
undervisningsstillinger på barnetrinnet og ungdomsskoletrinnet. Blant annet går det frem at den som skal ansettes 
som underviser på 1. til 4. trinn må oppfylle et av disse kravene: 

a) førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, og minst 60 studiepoeng 

vidareutdanning innretta på undervisning på barnetrinnet 

b) førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplanar, med spesialpedagogisk utdanning 

tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning 

ønskeleg 

c) grunnskolelærarutdanning for 1.–7. årstrinn, jf. nasjonale rammeplanar 

d) faglærarutdanning i praktiske og/eller estetiske fag, jf. nasjonale rammeplanar, eller tilsvarande kompetanse i desse faga. 

Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning 

e) treårig lærarutdanning for tospråklege lærarar. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande 

har minst 30 studiepoeng relevant utdanning 

§ 14A-1 i forskriften setter videre krav til hvor mange elever det maksimalt skal være per lærer i ordinær 
undervisning i grunnskolen: 15 elever per lærer på 1.-4. årstrinn, 20 elever per lærer på 5.-10. årstrinn. 

Opplæringslovens § 10-1 setter krav til at personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling (jf. § 10-1 og § 10-6) 
kan hjelpe til i opplæringen dersom de får nødvendig veiledning. Det blir videre påpekt at 

Slik hjelp må berre skje på ein slik måte og i eit slikt omfang at eleven får forsvarleg utbytte av opplæringa. Personale som 

ikkje er tilsett i undervisningsstilling, skal ikkje ha ansvaret for opplæringa 

Kapittel 2 i opplæringsloven beskriver i § 2-1 barn og unges plikt til grunnskoleopplæring og rett til 
grunnskoleutdannelse. I § 2-2 blir det videre satt krav til omfanget av grunnskoleopplæringen: 

Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret 

§ 2-3 spesifiserer innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen, og at kommunen selv avgjør hvordan timer 
utover minstetimetallet skal brukes.  

I læreplanen blir det videre spesifisert hvor mange timer undervisning elever på barnetrinnet og ungdomstrinnet 
skal ha i de ulike fagene. For eksempel er det anført i læreplanen at elever på 1.-4. trinn totalt skal ha 560 timer 
med matematikk, elever på 5.-7. trinn skal ha 328 timer og ungdomstrinnet (8.-10.trinn) skal ha 313 timer.71 

Kapittel 5 i opplæringsloven omhandler spesialundervisning, og det blir i § 5-1 slått fast at  

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til 

spesialundervisning 

Spesialundervisning er en individuell rett som skal sikres gjennom enkeltvedtak på bakgrunn av en sakkyndig 
vurdering. Enkeltvedtaket gir eleven rett på et visst timetall spesialundervisning, og skal også blant annet ta stilling 
til organisering og innhold. 

Vikarordning og tilstedeværelse av lærer er tema som tas opp i forbindelse med det pågående arbeidet med ny 
opplæringslov. I NOU 2019:23 Ny opplæringslov viser opplæringslovutvalget mellom anna til følgende: 

Det er et viktig premiss for at elevene skal få en god opplæring, at de som er ansvarlige for å gi opplæringen, har tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet til å utføre oppgaven. Utvalget foreslår derfor at det innføres et krav i loven om at opplæringen må 

forberedes, gjennomføres og følges opp av en lærer, og at en lærer som hovedregel må være til stede sammen med elevene 

i opplæringssituasjonen. For å bidra til å innfri denne hovedregelen foreslår utvalget også å lovfeste en plikt for kommunen 

og fylkeskommunen til å sikre at skolene har tilgang til nok lærerressurser til å dekke opp vanlig fravær gjennom en forsvarlig 

vikarordning. [1] 

Forslag til ny opplæringslov var høsten 2021 på høring. I høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet[2] går det 
fram at departementet viderefører opplæringslovutvalget sitt forslag om å innføre krav om forsvarlig vikarordning. 
Departementet presiserer likevel at en vikarordning kan være forsvarlig selv om ikke alle vikarer er lærere og 
oppfyller kompetansekrav i lov og forskrift. Videre viser departementet til følgende: 

 
71 Utdanningsdirektoratet. Innføring av nye læreplaner. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-
lareplaner/  
[1] NOU 2019:23. Ny opplæringslov. Trykt 12/2019. Tilgjengeleg frå: NOU 2019: 23 (regjeringen.no) 
[2] Kunnskapsdepartementet: Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven. Høringsnotat. 26. august 2021. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-lareplaner/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-lareplaner/
https://www.regjeringen.no/contentassets/3a08b44df1e347619e32db47d13ac0cd/no/pdfs/nou201920190023000dddpdfs.pdf
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Departementet vil framheve at et krav om forsvarlig vikarordning henger sammen med kravene til kommunene og 

fylkeskommunene om å tilby forsvarlig opplæring, og er en forutsetning for å kunne oppfylle dette. Et lovkrav om forsvarlig 

vikarordning kan bidra til å løfte kommunenes og fylkeskommunenes bevissthet om vikarordningen og elevenes rett til 

forsvarlig opplæring.[3] 

Departementet har ikke tatt stilling til om det skal stilles krav om at en lærer som hovedregel skal vere til stede i 
opplæringssituasjonen, sånn som det gikk frem av opplæringslovutvalget sitt forslag til ny opplæringslov. I 
høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet går følgende fram: 

Departementet ser at opplæringslovutvalgets forslag om å lovfeste et krav om at en lærer som hovedregel må være til stede 

sammen med elevene i opplæringssituasjonen, sammen med et tydeligere krav om at bare lærere kan forberede og følge 

opp opplæringen, kan gi bedre forutsetninger for at elevenes rett til vurdering og forsvarlig opplæring blir oppfylt. Spesielt 

kan slike krav ha positiv effekt for elever som får individuelt tilrettelagt opplæring.[4] 

Samtidig blir det vist til at det om dette er forhold som bør tas inn som lovkrav er spørsmål departementet 
fremdeles vurderer, og som departementet derfor har valgt å legge frem som et åpent spørsmål til 
høringsinstansene. 

Budsjettering og økonomistyring  

Kommuneloven § 14-1 slår fast følgende angående grunnleggende krav til økonomiforvaltning:  

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.  

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for 

lokalsamfunnets eller regionens utvikling. 

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell 

risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. 

 

Når det gjelder krav til realistisk budsjettføring blir det i kommuneloven § 14-4 økonomiplan og årsbudsjett går 
det blant annet frem at økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. 

I kommunal – og regionaldepartementet sin veileder for økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner72 
går det frem at  

Realistisk planlegging stiller krav til at det gjennomføres grundige analyser av nåsituasjonen, de langsiktige konsekvenser av 

endringer i befolkingen og behov for tjenester mv., lokalpolitiske mål for utviklingen av kommunen, samt konsekvensen av å 

videreføre tiltak som er vedtatt i årsbudsjettet. Analysearbeidet er nødvendig for å legge til rette for gode beslutninger. 

Det blir også vist til at  

Ved utarbeidelse av utgiftsanslag og budsjett- og planrammer må oppdatert kunnskap om tjenesteområdenes ressursbruk 

og behov legges til grunn. For å få et anslag på fremtidig ressursbehov må det også tas høyde for historiske avvik mellom 

budsjett og regnskap, og identifisere hva som er årsakene til avvik fra budsjett. 

 

Videre må kommunens økonomiplan sette mål og rammer for utvikling av kommunes tjenestetilbud med 
utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon og realistiske forventinger til fremtidige økonomiske rammer.  

I veilederen vises det også til eksempler på årshjul for prosessarbeidet knyttet til økonomiplanlegging. Her blir det 
blant annet vist til at enhetene i kommunene skal arbeide med budsjett, økonomi og tiltaksplaner.  

I Rødøy kommunes eget økonomireglement73 går det frem at Rødøy kommune skal utarbeide samordnede og 
realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling. Kommuneloven § 14 -1 andre 
ledd. Videre slår økonomireglementet fast at Rødøy kommune skal forvalte sin økonomi på en forsvarlig og effektiv 
måte, og på den måten legge til rette for en best mulig utnyttelse av kommunens samlede ressurser. De folkevalgte 
skal sikres pålitelig og tilstrekkelig styringsinformasjon som grunnlag for sine beslutningsprosesser.  

I Rødøys kommunes eget økonomireglement går det under overskriften overordnede prinsipper frem at 

 
[3] Kunnskapsdepartementet: Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven. Høringsnotat. 26. august 2021. Side 495. 
[4] Kunnskapsdepartementet: Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven. Høringsnotat. 26. august 2021. Side 493. 
72 Kommunal- og regionaldepartementet. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner. Veileder. Desember 2013.  
73 Rødøy kommune. Økonomireglement. K-sak 004/2021. Vedtatt 25.02.2021 
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• Rødøy kommune skal ha en robust og bærekraftig økonomiforvaltning med et langsiktig perspektiv, for å sikre kommunens 

økonomiske handlingsrom over tid. 

• God økonomistyring skal sikre kvaliteten i tjenestetilbudet. 

• Grundige analyser skal sikre kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. 

• Etablerte kontrollrutiner skal redusere risikoen for avvik fra fastsatte mål og rammer. 

• God internkontroll skal sikre målrettet og kostnadseffektiv drift og etterlevelse av lover og forskrifter. 

• Åpenhet og refleksjon skal bidra til etisk forsvarlige holdninger og handlinger 
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: Sentrale dokumenter og 
litteratur 

Lov og forskrift 

• Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). LOV-2011-06-24-29 

• Kommunal- og distriktsdepartementet. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). LOV-2018-
06-22-83 

• Barne- og familiedepartementet. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV-1992-07-17-100  

• Kunnskapsdepartementet. Lov om grunnskoler og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-1998-
07-17-61 

• Kunnskapsdepartementet. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2021-06-18-127 

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

• Utdanningsdirektoratet. Innføring av nye læreplaner. Sist endret 15.03.2022. 

• Helsedirektoratet. Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Nasjonal veileder. Sist faglig oppdatert 
03.12.2019. 

• Kommunal- og regionaldepartementet. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner. Veileder. 
Utarbeidet i desember 2013.  

• NOU 2019:23. Ny opplæringslov. Trykt 12/2019.  

• Kunnskapsdepartementet. Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven. Høringsnotat. 26. august 
2021. 

• Prop. 100 L (2020-2021). Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og 
barnekoordinator). Kunnskapsdepartementet.  

• Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 
15.03.2022.  

Dokumenter fra kommunen 

• Rødøy kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2023. Vedtatt i K-SAK 095/2019. 

• Rødøy kommune. Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2020-2023. Vedtatt 18.12.2019 i k-sak 
098/2019. 

• Rødøy kommune. Plan for overgang barnehage – skole i Rødøy kommune. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Tiltaksplan for trygt skolemiljø. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Camp Gjerøy. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. 10.-klassetreff – psykisk helse Rødøy kommune. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Skolefravær. Hvem gjør hva? Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Handlingsplan for registrering og oppfølging av fravær. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Mal for kartleggingssamtale ved bekymring for fravær. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. K. sak 26/2012 – fastsettelse av tverrfaglig team – rettet mot barn og unge». Datert 26. 
mars 2021. 

• Rødøy kommune. Planprosess – oppvekstplan for Rødøy kommune. Datert 15.03.2022. Saksnummer 
1406/2022 

• Rødøy kommune. Plan for overgang barnehage – skole i Rødøy kommune. 

• Rødøy kommune. Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018 – 2021 – Tilsagnsbrev for 2019 – Rødøy 
kommune. 

• Rødøy kommune. Kompetanse ved Tjongsfjord skole. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Kompetanseoversikt Rødøy skole. Ikke datert 

• Rødøy kommune. Kompetanse ved Nesøy skole. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Kompetanse ved Jektvik skole. Ikke datert 

• Rødøy kommune. Kompetanse ved Gjerøy skole. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Kompetanseoversikt ved Øresvik skole. Ikke datert.  
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• Rødøy kommune. Kompetanse for kvalitet. Plan for etter- og videreutdanning av lærere, skoleledere i 
perioden 2016 – 2020. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Økonomireglement Rødøy kommune. K-sak 004/2021. Vedtatt 25.02.2021. 

• Rødøy kommune. Tidsplan budsjett. Ikke datert. 

• Rødøy kommune. Årsrapport og årsregnskap 2021. Saksnummer 45/2022 i kommunestyret 13.06.22. 

• Rødøy kommune. Årsrapport med årsberetning 2020. Juni 2021. 

• Rødøy kommune. Årsrapport med årsberetning. Juni 2020. 

Andre kilder 

• Ungdata.no. Tilgjengelig fra: Hva er Ungdata? - Ungdata 

 

https://www.ungdata.no/hva-er-ungdata/
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Til kontrollutvalget i Rødøy kommune

Vi vil i dette dokumentet redegjøre for våre revisjonsplaner for året 2022. Dokumentet tar for seg de mest sentrale områdene vi vil fokusere på 
gjennom revisjonen. I likhet med tidligere år vil vi oppsummere våre konklusjoner, observasjoner og innspill når revisjonen er gjennomført.

Dette dokumentet inneholder beskrivelse av de vesentligste risikoområder og prosesser, og hva vi fokuserer på ved revisjon av disse. Vårt fokus 
vil være å få gjennomført de revisjonshandlinger vi anser som nødvendige for å kunne bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil 
eller mangler, og for å avgi revisjonsberetninger for kommunen og foretaket. I tillegg avgir vi løpende attestasjonsuttalelser, samt beretning for 
legater, stiftelser mv. etter avtale.

Vi gjennomfører møter med administrasjonen for å oppdatere vår forståelse for Rødøy kommunes interne kontrollstruktur slik at vi kan planlegge 
revisjonen på en tilfredsstillende og effektiv måte.

Revisjonstilnærmingen for 2022 er ikke vesentlig endret fra 2021. Vi vil fokusere våre revisjonshandlinger på vesentlige regnskapsposter samt 
regnskapsposter som innebærer betydelig utøvelse av skjønn eller komplekst regelverk. Vi vil også ha fokus på kommunens budsjettprosess.

Vi vil benytte anledningen til å takke administrasjonen og økonomiavdelingen for nyttige innspill til vår revisjonsplan.

Trondheim, 30. august 2022

Deloitte AS

Harald Halvorsen
statsautorisert revisor

Deloitte AS
Dyre Halses Gt. 1A
PB 5670 Torgarden
7485 Trondheim

Tel: +47 73 87 69 00
www.deloitte.no

http://www.deloitte.no/
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Vesentlige forhold rapportert i 2021

Fra revisjonsrapport nr. 4 til Rødøy kommune

Skriftlige rutiner (gjentatt fra tidligere rapporter)

• Rutiner lønn

• manglende etterkontroll og bestandskontroll

Avstemming av innberettet lønn og regnskap

• ikke dokumentert hva som utgjør forskjellen mellom regnskapsført beløp og innberettet beløp, og vi kan ikke signere på 
kontrolloppstillingen (RF-1022) for 2021

Regnskapsmessig vurdering av balanseposter – dokumentasjon i henhold til bokføringslovens krav

• dokumentasjonskravene i bokføringsloven § 11 er ikke oppfylt, og vi har derfor vurdert det nødvendig å ta forbehold 
knyttet til registrering og dokumentasjon. 

• vi anbefaler økt bruk av standard avstemmingsmaler og skriftlige vurderinger tilknyttet vurderingsposter i balansen.

Regnskapsprosessen og regnskapsavslutningen

Vi anerkjenner at kommunen har begrenset kapasitet i regnskapsavdelingen, noe som har vært en utfordring i 
regnskapsprosessen for 2021. 

Vi anbefaler videre at prosessen rundt årsavslutningen i større grad struktureres, samt at det vurderes å implementere 
kvalitetskontroll av avstemmingene for å sikre at kravene overholdes. 
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Oppsummering revisjon 2021 - revisjonsrapport nr 4 forts.

Budsjett

• årsbudsjettet skal være realistisk og endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 
som årsbudsjettet bygger på skal varsles kommunestyret, som videre skal foreta nødvendige endringer i budsjettet

• I henhold til forskriftens § 4-4 skal merforbruk fra tidligere år dekkes inn av midler på disposisjonsfond. Kommunestyret 
har ikke budsjettert for inndekning av tidligere års merforbruk, og fjorårets merforbruk kommer derfor ikke til inndekning i 
kommuneregnskapet for 2021.

Skille drift og investering

- manglende kunnskap om skillet mellom drift og vedlikehold rundt om i enhetene

Vi anbefaler at det etableres prosjektoversikter som sikrer at utgifter som tilhører tiltak som foregår over lengre tidsrom blir
identifisert og kan vurderes i sammenheng for prosjektet som helhet.

Selvkost

Vi kan ikke se at det er gjort endringer etter vår rapportering i tidligere nummererte brev.  Vi anbefaler at administrasjonen 
tar overnevnte punkter til etterretning og påser at kommunen tilfredsstiller kravene i aktuelle forskrifter og veileder for 
selvkost utgitt av KMD (H-3/14).

Kapitalkonto

- avstemming av kapitalkonto med uforklart avvik

Rødøy kommune
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Oppsummering av revisjonsplanen

– vi retter fokuset vårt mot identifiserte risikoområder i den finansielle rapporteringen

Risikobasert revisjon

• Betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon

• Aktiv støttespiller i videre utvikling av rutiner og prosesser

• Løpende oppdatering og faglig diskusjonspartner
Verdi for Rødøy kommune

• Vi bekrefter at det etter vår vurdering ikke foreligger forhold som kan svekke, påvirke eller reise tvil 
om Deloittes uavhengighet som revisor for Rødøy kommune.

Uavhengighet

• Det er identifisert ulike risikoområder for årets revisjon som vi anser å ha sentral betydning for 
årsregnskapet og virksomheten til Rødøy kommune. Områder som kan nevnes er:

• Budsjett og regnskapsrapportering

• Pensjon

• Avslutning av regnskapet

Vesentlighet

• Vesentlighetsgrensene til både kommunen og foretaket er beregnet på grunnlag av budsjetterte 
driftsinntekter, da vi vurderer det som det beste bildet på den totale rammen som forvaltes av 
kommunen og foretaket. 

• Vesentlighetsgrensen fastsettes skjønnsmessig ut fra våre vurderinger av brukerne av regnskapet.
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel

Vår oppgave

Vi  gjennomfører revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi 
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå 
betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Vi skal avgi en uttalelse: 

• om årsregnskapet til Rødøy kommune er avgitt i samsvar med lov og forskrift og at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med god kommunal regnskapsskikk i Norge.

• at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i 
samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med 
regulert budsjett. 

• at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og i samsvar 
med lov og forskrift. 

• at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Betryggende sikkerhet for at 
årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon



8© 2022 Deloitte AS

Revisjonsomfang og angrepsvinkel (forts.)

Revisjonshandlinger — fokus på kontrollmiljø og internkontroll i arbeidsprosessene

Vår revisjonsberetning bygger på bevis innhentet gjennom en 
kombinasjon av test av kontroller, detaljtester og analytiske handlinger. 

Vår angrepsvinkel vil i størst mulig grad være å teste kontroller og bygge 
på kontrollmiljø og internkontroll i tilknytning til forretningsprosessene. 

Utforme og gjennomføre en 
kombinasjon av analytiske 

substanskontroller og 
detaljtester som er best 
tilpasset de identifiserte 

risikoene

Dersom det anses 
hensiktsmessig, teste 

effektiviteten av 
utvalgte kontroller

Vurdere om 
relevante kontroller 
er hensiktsmessig 

designet og 
implementert

Identifisere 
risikoer og 

kontroller som 
adresserer disse 

risikoene

Opparbeide og oppdatere vår 
forståelse av kommunen og 
dets omgivelser, herunder 
identifisering av relevante 

kontroller



9© 2022 Deloitte AS

Mislighetsansvar og uttalelser fra ledelsen
Nærmere om ansvar

Deres ansvar

− Hovedansvaret for å hindre og oppdage 
misligheter ligger hos ledelsen og styret, 
inkludert etablering og vedlikehold av 
internkontroll knyttet til påliteligheten av 

finansiell rapportering og overholdelse av 
relevante lover og regler. 

Vårt ansvar

• Vi er pålagt å innhente en erklæring fra 
ledelsen vedrørende internkontroll, 
risikovurdering og om ledelsen er kjent med 
eller om det har vært tilfeller av misligheter. 

• Som revisorer innhenter vi en betryggende 
sikkerhet, men ikke en absolutt sikkerhet for 
at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller fe

Karakteristika ved misligheter

• Feilinformasjon i regnskapet kan oppstå 
enten på grunn av misligheter eller feil. 
Misligheter er en bevisst handling begått av 
en eller flere personer innen ledelsen, av 
personer som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll, av ansatte eller av andre, 
som innebærer uredelighet for å oppnå en 
urettmessig eller ulovlig fordel.

• Det er to typer misligheter som er relevante 
for revisor – feil som skyldes uredelig 
regnskapsrapportering og feil som skyldes 
underslag av eiendeler.

Vi vil innhente følgende i uttalelse fra ledelsen:

• Vi bekrefter at vi har påsett at selskapets regnskap og formuesforvaltning av betydning for regnskapet er gjenstand for betryggende kontroll, herunder 
slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller feil.

• Vi bekrefter at ledelsen erkjenner sitt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter.

• Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter. 

• Vi har gitt revisor opplysning om alle eventuelle påstander eller mistanker om misligheter som kan ha påvirket regnskapet og som er kommunisert av 
ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 
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Risikovurderinger og fokusområder for Rødøy kommune

Vi har en risikobasert revisjon, 
hvor vi retter vårt hovedfokus mot 
de områdene vi mener det er 
størst risiko for vesentlige feil i 
den finansielle rapporteringen som 
legges frem for kommunestyret.
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Tidsplan

Aktivitet Tidspunkt Målsetting

Planlegging
• Planleggingsmøter
• Utarbeidelse av revisjonsplan og presentasjon for 

kontrollutvalget

August-september

• Identifisere og avstemme forventninger

• Identifisere og evaluere risikoområder

• Integrere kommunens forventninger 

Interimrevisjon
• Utføre planlagte revisjonshandlinger og avklare 

oppfølgingspunkter
• Oppsummeringsmøter etter interimrevisjon, samt gjennomgang 

av revisjonsrapport

September-oktober

• Vurdere internkontroll

• Evaluere kompetanse og kapasitet i prosess

• Rapportere forbedringsområder

Forberedelse finansiell rapportering
• Planlegging av årsoppgjøret

Desember-januar

• Bidra til økt kvalitet, og innarbeide nye krav

• Følge opp problemstillinger fra interimrevisjon

• Avklare forventninger til dokumentasjon

• Avtale tidsplan og arbeidsdeling

Revisjon av årsregnskap og noter
• Utføre planlagte revisjonshandlinger
• Møter i årsoppgjøret
• Gjennomgang av utkast til revisjonsrapport
• Revisjonsberetning

Februar-april

• Løpende avklaring av problemstillinger

• Kvalitet i finansiell rapportering

• Dele observasjoner knyttet til årsoppgjør

• Oppsummere vesentlige problemstillinger

Kontrollutvalgsmøte og presentasjon av revisjonsrapport
• Deltakelse på møte ved behandling av årsregnskapet

Etter avtale innen 
pålagte frister

• Oppdragsleder deltar på KU-møte for presentasjon av årets resultat av 
revisjonen

Evaluering av revisjon
• Oppsummering med kommunen og evaluering av vår leveranse Mai/juni

• Kontinuerlig forbedring av våre leveranser

• Dialog for styrket samarbeid

Kommunestyremøte
• Deltakelse på kommunestyremøte ved behandling av 

årsregnskapet
Juni

• Oppdragsleder er tilstede i kommunestyremøtet når årsregnskapet og 
revisjonsberetningen behandles for å kunne svare på ev. spørsmål.
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Revisjonsteam

– fokus på kontinuitet og kompetanse innen kommunal revisjon og offentlig sektor

Harald Halvorsen

Tlf: 958 16 905

E-mail: hhalvorsen@deloitte.no

Ansvarlig partner

Lise Kosberg

Tlf: 951 62 046

E-mail: lkosberg@deloitte.no

SeniorAssociate

Jonny I. Rabben

Tlf: 908 53 621

E-mail: jrabben@deloitte.no

Partner Tax & Legal

Ole Jørund Eggan

Tlf: 908 64 057

E-mail: oeggan@deloitte.no

mailto:pforseth@deloitte.no
mailto:lnaustbakk@deloitte.no
mailto:pforseth@deloitte.no
mailto:oeggan@deloitte.no
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Forpliktelser klientservice

Tilgjengelig og 
responstid i 
henhold til 
omforent 
tidsplan

Løpende 
oppdatering 
på status i 

årsoppgjøret

Tilbakemelding 
på 

internkontroll 
og faglig 

diskusjons-
partner

Oppdatering 
på aktuelle 
fagnyheter

Muligheter for 
lokale 

seminarer 
og/eller kursing 
av ansatte etter 

behov
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Trusler 
uavhengighet

Det er ikke identifisert 
trusler mot vår 
uavhengighet. 

Vurdering av uavhengighet

Deloitte har strenge regler for å sikre at vi er uavhengige

• Kommuneloven og revisorloven regulerer lovkravene knyttet til revisors uavhengighet

• For informasjon om våre retningslinjer rundt uavhengighet henviser vi til vår Åpenhetsrapport som er tilgjengelig på www.deloitte.no

Bekreftelse av 
uavhengighet

Vi bekrefter at det etter vår 
vurdering ikke foreligger 
forhold som kan svekke, 
påvirke eller reise tvil om 

Deloittes uavhengighet som 
revisor for Rødøy kommune og 

tilhørende oppdrag. 

Andre tjenester

Vi skal opplyse om hvilke 
andre tjenester enn 

lovpliktig revisjon som er 
levert i løpet av 
regnskapsåret. 

http://www.deloitte.no/
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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/


 

5  

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#!


1 

 

Kommunal- og distriktsdepartementet 

 

 

Høringsnotat 

Endringer i kommuneloven 

 

  



2 

 

1 HOVEDINNHOLDET I HØRINGSNOTATET 5 

2 BAKGRUNN FOR LOVFORSLAGET 6 

3 REGULERINGEN AV ARBEIDSUTVALG 7 

3.1 Innledning 7 

3.2 Gjeldende rett 7 

3.3 Departements vurderinger og forslag 7 

4 ARBEIDSUTVALG FOR MEDVIRKNINGSRÅD 8 

4.1 Innledning 8 

4.2 Gjeldende rett 8 

4.3 Departementets vurderinger og forslag 9 

5 VALG AV VARAORDFØRER 9 

5.1 Innledning 9 

5.2 Gjeldende rett 10 

5.3 Departementets vurderinger og forslag 10 

6 AVSTEMNING VED FORHOLDSVALG 10 

6.1 Innledning 10 

6.2 Gjeldende rett 10 

6.3 Departementets vurderinger og forslag 11 

7 AVSTEMNING VED FLERTALLSVALG 11 

7.1 Innledning 11 

7.2 Gjeldende rett 11 

7.3 Departementets vurderinger og forslag 12 

7.3.1 Skriftlig avstemning ved flertallsvalg 12 

7.3.2 Skriftlig avstemning ved ansettelse 12 

8 SETTEMEDLEMMER 13 

8.1 Innledning 13 



3 

 

8.2 Gjeldende rett 13 

8.3 Departementets vurderinger og forslag 14 

9 OPPRYKK FOR VARAMEDLEMMER – DIREKTEVALGTE 
KOMMUNEDELSUTVALG 15 

9.1 Innledning 15 

9.2 Gjeldende rett 15 

9.3 Departementets vurderinger og forslag 16 

10 FORHOLD SOM GIR GRUNNLAG FOR SUSPENSJON 16 

10.1 Innledning 16 

10.2 Gjeldende rett 17 

10.3 Departementets vurderinger og forslag 17 

11 MØTE-, TALE- OG FORSLAGSRETT I FOLKEVALGTE ORGANER 18 

11.1 Innledning 18 

11.2 Gjeldende rett 18 

11.3 Departementets vurderinger og forslag 19 

12 VEDTAK I SAK SOM IKKE ER OPPFØRT I SAKSLISTEN ELLER HVOR 
SAKSDOKUMENTER IKKE ER SENDT 20 

12.1 Innledning 20 

12.2 Gjeldende rett 20 

12.3 Departementets vurderinger og forslag 20 

13 ANSETTELSE AV KOMMUNALE OMBUD 21 

13.1 Innledning 21 

13.2 Gjeldende rett 21 

13.3 Departementets vurderinger og forslag 22 

14 MINIMUMSAVDRAG PÅ LÅN – FORSKRIFTSHJEMMEL 23 

14.1 Innledning 23 

14.2 Gjeldende rett 23 



4 

 

14.3 Departements vurderinger og forslag 23 

15 NAVN PÅ INTERKOMMUNALE SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN
 24 

15.1 Innledning 24 

15.2 Gjeldende rett 24 

15.3 Departements vurderinger og forslag 25 

16 VARSLING TIL KONTROLLUTVALGET OM MØTER 26 

16.1 Innledning 26 

16.2 Gjeldende rett 26 

16.3 Departementets vurderinger og forslag 26 

17 FORHOLDET TIL LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 27 

18 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 28 

19 MERKNADER TIL ENKELTE AV FORSLAGENE TIL LOVENDRINGER 28 

20 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG 
SVALBARDLOVEN 32 

  



5 

 

 

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.  



7 

 

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 



11 

 

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.   



18 

 

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 
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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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