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PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG 
 
 
Møtedato:  Mandag, 22. august 2022 klokken 12.00 – 14.30 
Møtested: Møterom Skogheim, Oppeid 
Saksnr.: 15/22-24/22   
 
 
Til stede:  Forfall: 
May Valle, leder       Ingen 
Johnny Langmo, nestleder  
Asbjørn Ellingsen, medlem     
Päivi Alanen, medlem 
Hanne Sofie Juntunen Jenssen, medlem 
 
 
Varamedlemmer: 
Ingen 
 
Øvrige: 
Kommunalleder Gunnar Solstrøm (sak 16/22) 
Kommunalleder Ann Elise Os (sak 17/22) 
Leder HR og lønn Beate Bye Strand (sak 18/22) 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst (Teams)  
Kontrollutvalgsekretariatet: Lars Hansen og Ronny Seljeseth 
 
 
Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.   
 
Til eventuelt: Utvalgsleder bebudet sak under eventuelt i forbindelse med at det er kommet en 
henvendelse til kontrollutvalget.   
 
Merknader: 
Det fremkom ikke merknader. 
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15/22       Godkjenning av protokoll fra møte 25. mai 2022 
 Godkjenning av protokoll fra møte 14. juni 2022 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. mai 2022 godkjennes. 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. juni 2022 godkjennes. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. mai 2022 godkjennes. 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. juni 2022 godkjennes. 
 
 
 
16/22 Oppfølgning av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Vertskommunesamarbeid om 

barnevernstjenesten 
 
Kontrollutvalget fikk notat fra administrasjonen: Redegjørelse til møtet i kontrollutvalget den 
22.08.22, med administrasjonens skriftlige tilbakemelding om oppfølgning av 
forvaltningsrevisjon Vertskommunesamarbeid om barnevernstjenesten 
 



Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 46/2021 Rapport 
forvaltningsrevisjon: Vertskommunesamarbeid om barnevernstjenesten 
 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer …………………….  

 
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. 
 

Omforent forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 46/2021 Rapport 
forvaltningsrevisjon: Vertskommunesamarbeid om barnevernstjenesten 
 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen har gjennomført 
oppfølgingsmøter med vertskommunen der tematikken fra forvaltningsrevisjonen 
blant annet har vært berørt. Samarbeidsavtalen er under revidering. Det er hittil 
ikke laget skriftlige rutiner for tiltak for å forebygge omsorgssvikt og 
adferdsproblemer. 

 
3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i et senere møte i 2023.  
 
4. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notatet Redegjørelse til møtet i kontrollutvalget 

den 22.08.22, oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 46/2021 Rapport 
forvaltningsrevisjon: Vertskommunesamarbeid om barnevernstjenesten 
 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen har gjennomført 
oppfølgingsmøter med vertskommunen der tematikken i forvaltningsrevisjonen 
blant annet har vært berørt. Samarbeidsavtalen er under revidering. Det er hittil 
ikke laget skriftlige rutiner for tiltak for å forebygge omsorgssvikt og 
adferdsproblemer. 

 
3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i et senere møte i 2023. 
 
4. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notatet Redegjørelse til møtet i kontrollutvalget 

den 22.08.22, oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 



17/22 Oppfølgning av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og 
styring/sykefraværsoppfølging (2. gangs behandling) 

 
Kontrollutvalget fikk i forkant av møtet tilsendt brev datert 18.8.2022 fra administrasjonen 
med dennes skriftlige tilbakemelding om oppfølgning av forvaltningsrevisjon Ledelse / 
sykefraværsoppfølgning. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 
oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 22/2021 Rapport 
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging 
 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer ……………………. 

 
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. 

 
Omforent forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 
oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 22/2021 Rapport 
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging 
 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det jobbes systematisk og godt med 
punktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og at kommunestyrets vedtak i stor grad 
er fulgt opp.  

 
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt brev datert 18.8.2022 fra administrasjonen, 

oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Votering: 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 22/2021 Rapport 
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging 
 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det jobbes systematisk og godt med 
punktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og at kommunestyrets vedtak i stor grad 
er fulgt opp.  

 
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt brev datert 18.8.2022 fra administrasjonen, 

oversendes kommunestyret til orientering. 
 

 
 
 



18/22 Nummerert brev nr 2: Manglende signering på skjema RF 1022 til 
Kontrolloppstilling til Skatteetaten 

 
Kontrollutvalget fikk i forkant av møte tilsendt epost datert 16.8.2022 fra kommunedirektør, 
med dennes uttalelse til revisors nummererte brev. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til mottatt nummerert brev nr 2 fra revisor angående manglende 
signering på skjema RF 1022 til Kontrolloppstilling til Skatteetaten 

2. Kontrollutvalget registrerer følgende om administrasjonens oppfølgning av forhold 
revisor har tatt opp i nummerert brev nr 2:…… 

 
Omforent forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til mottatt nummerert brev nr 2 fra revisor angående manglende 
signering på skjema RF 1022 til Kontrolloppstilling til Skatteetaten 

2. Kontrollutvalget registrerer følgende om administrasjonens oppfølgning av forhold 
revisor har tatt opp i nummerert brev nr 2: Bakgrunnen for differansen var to forhold 
som ikke var tatt med i opprinnelig kontrolloppstilling - 1. Utbetalte feriepenger for 
2020 tilhørende Tysfjord kommune, og 2. Premieoversikt for innbetalt pensjon KLP 
og SPK. Kommunedirektør rapporterer at forholdet er korrigert i innsendt skjema 14. 
juni 2022. 

 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget viser til mottatt nummerert brev nr 2 fra revisor angående manglende 

signering på skjema RF 1022 til Kontrolloppstilling til Skatteetaten 
2. Kontrollutvalget registrerer følgende om administrasjonens oppfølgning av forhold 

revisor har tatt opp i nummerert brev nr 2: Bakgrunnen for differansen var to forhold 
som ikke var tatt med i opprinnelig kontrolloppstilling - 1. Utbetalte feriepenger for 
2020 tilhørende Tysfjord kommune, og 2. Premieoversikt for innbetalt pensjon KLP 
og SPK. Kommunedirektør rapporterer at forholdet er korrigert i innsendt skjema 14. 
juni 2022. 

 
 
 

19/22 Plan for eierskapskontroller 2022-2023 
 
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden 
2022-2023 med følgende prioriterte tema: 
 

- Generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal 
avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene 
i kommuneloven §26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med 
sine eierskap.   

 
Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å definere og avgrense konkret 
prosjekt innenfor utvalgt område i planen. 



 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak (innstilling til kommunestyret): 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden 
2022-2023 med følgende prioriterte tema: 
 

- Generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal 
avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene 
i kommuneloven §26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med 
sine eierskap.   

 
Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å definere og avgrense konkret 
prosjekt innenfor utvalgt område i planen. 

 
 
 

20/22 Budsjett for kontroll og tilsyn 2023 
 
Forslag til vedtak: 
Hamarøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 
2023 foreslås budsjettert til kr 944 000.  
  

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 716 000  
Sekretærbistand Kr 163 000 
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 65 000 
Sum Kr 944 000  

 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes 
formannskapet.  
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Hamarøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 
2023 foreslås budsjettert til kr 944 000.  
  

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 716 000  
Sekretærbistand Kr 163 000 
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 65 000 
Sum Kr 944 000  

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

 
 
 



21/22 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen: Etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedr vann, 
avløp og slam i henhold til forskrift om selvkost 

 
Forslag til vedtak: 
Hamarøy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 27. juni 2022 fra revisor etter at denne i 
samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor 
det er undersøkt etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedr vann, avløp og slam i 
henhold til forskrift om selvkost 
 
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og registrerer at uttalelsen ikke gir 
grunnlag for videre oppfølgning fra utvalgets side 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Hamarøy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 27. juni 2022 fra revisor etter at denne i 
samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor 
det er undersøkt etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedr vann, avløp og slam i 
henhold til forskrift om selvkost 
 
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og registrerer at uttalelsen ikke gir 
grunnlag for videre oppfølgning fra utvalgets side 

 
 

 
22/22 Revisors vurdering av egen uavhengighet 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Hamarøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 
20. juni 2022 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan 
endre vurderingen av uavhengighet. 

 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget i Hamarøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 
20. juni 2022 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan 
endre vurderingen av uavhengighet. 
 
 
 
23/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 
 
Revisor orienterte: 

• Forvaltningsrevisor: 
o Neste prosjekter under planlegging: selskapskontroll ihh til sak 19/22. 
o Ansatt ny forvaltningsrevisor, jurist, starter i høst.    



 
Sekretariatet orienterte: 

• Om dokumenter vedlagt saken: 
• Protokoll fra representantskap Salten kontrollutvalgservice og Salten 

kommunerevisjon 
• Epostutveksling delingsoppgjør 
• Forum for kontroll og tilsyn: Veileder - Handtering av henvendelser til 
• kontrollutvalget 
• Høring Endringer i kommuneloven. Vurderes ikke å ha spesielt stor 

betydning for kontrollutvalg.  
 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
24/22 Eventuelt 
Kontrollutvalget fikk i forkant av møte tilsendt epost fra en pårørende datert 18.8.2022 om 
påstått systemsvikt i hjemmetjenesten. Henvendelsen ble besluttet tatt opp som sak under 
Eventuelt.  
 
Omforent forslag til vedtak: 
Henvendelsen tar opp forhold som er naturlig for kontrollutvalget å avdekke nærmere. 
Administrasjonen kalles inn til neste møte 29.09.22 for en nærmere redegjørelse om rutiner.  
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Brevet tar opp forhold som er naturlig for kontrollutvalget å avdekke nærmere. 
Administrasjonen kalles inn til neste møte 29.09.22 for en nærmere redegjørelse om rutiner.  
 
 
 
 
 
 
Oppeid, den 22. august 2022 
 
 
Ronny Seljeseth 
Seniorrådgiver 
Salten kontrollutvalgservice 
 
 
 
Utskrift sendes: 
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer 
Hamarøy kommunestyre, ordfører og kommunedirektør 
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1 Økonomisk situasjon 

1.1 Driftsregnskapet, investeringsoversikt, forpliktende plan 

Den økonomiske rapporteringen er for 2. tertial 2022 (pr 31.08) 

Rapporten viser regnskapstall for perioden mot budsjett. Det er foretatt periodiseringer i 
regnskapet unntatt avskriving, skatt- og rammetilskudd. Det tas forbehold om usikre inntekter og 
utgifter.  

I tillegg legges det fram oversikt med status for Tiltaksplan (forpliktelse) 2022 samt status for de 
vedtatte investeringer og bruk av midlene pr 2. tertial i 2022. 

Regulering av årets budsjett vil også bli lagt fram til politisk behandling. 

1.2 Kommentarer til rapporten 

Økonomisk oversikt viser merforbruk etter periodiseringer for den aktuelle perioden i forhold til 
opprinnelig budsjett . 

Tiltak i Forpliktende plan er i egen oversikt under pkt 4 i rapporten. Tiltak nr 24 og 25 er fortsatt 
ikke på plass. Det er store utfordringer med å ta ned driften som planlagt. Det gjelder 
utfordringer med rekruttering da mange stillinger står vakant samt et økt behov innenfor 
tjenesteområdet helse og omsorg. Dette medfører store utgifter med innleie av personell fra 
vikarbyrå.   

Det høye forbruket på hjemmetjeneste, miljøtjenesten samt institusjon har økt også i 2. tertial.  

Disse områdene har en økt utgift på til sammen ca 21,8 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. 
Nedtrekk i budsjett av vakante stillinger har ikke vært mulig å realisere, og behovet for 
tjenestene har medført økt innleie fra vikarbyrå. Det er innført økt grunnbemanning på 
sykehjem, men det har vært og er fremdeles utfordrende å få rekruttert personell.  

For hjemmetjenesten har økte utgifter også en sammenheng med økte driftsutgifter på 
bilparken. 

For legetjenesten har merforbruket i 2. tertial hatt mindre økning enn 1. tertial. Merforbruket i 2. 
tertial har økt med knappe 0,9 mill. kr. 

Sykefraværet gir også økte kostnader. For 2. tertial så ser vi en reduksjon av sykefraværet i 
forhold til 1. tertial.  

 

I 2022 er dethoved tildeling i Havbruksfondet. Det er pr. i dag ikke avklart hva kommunen vil få i 
inntekt fra fondet, men auksjonen ga et vesentlig lavere omsatt volum enn prognosene var. 
Inntekten vil uavkortet gå til å dekke inn en stor andel av merforbruket.  

Pr 2. tertial har kommunen et netto merforbruk på ca 26,9 mill. kr. Av dette utgjør merutgifter til 
helse og velferd på ca 23,6 mill. kr. Netto merforbruk til inndekning er på ca 17 mill. kr.  

Investering: Forberedende arbeid med bygging av heldøgns omsorgsboliger og helsehus pågår. 
En stor andel av byggekostnadene er planlagt finansiert gjennom staten tilskuddsordninger for 
slike tiltak. I forslaget til statsbudsjett kan det se ut til at tilskuddsmidlene ikke blir bevilget i 
2023, og vil da få konsekvenser for byggingen av både heldøgns omsorgsboliger og helsehus 
(institusjon). 
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Kommunedirektøren innførte innkjøpsstopp i juli i år med bakgrunn i de store 
budsjettoverskridelsene som var på det tidspunktet. Innkjøpsstoppen skulle ha en preventiv 
effekt på bruk av midler som ikke gikk utover liv og helse. I løpet av de siste månedene ser vi en 
effekt av dette ved at utgiftsøkningen har stagnert og enhetene gjort hva de kunne for å 
redusere forbruket.  

1.3 Rammeområdene 

 

Netto utgift T2 2022 

 

 

   

1. Administrasjon:  

Er i balanse, men har økte utgifter med bl.a kommuneplanens samfunnsdel som vil bli finansiert 
inn. 

 

2. Oppvekst:  

Viser et mindreforbruk som i all hovedsak skyldes lønnsrefusjoner.  

 

3. Pleie og omsorg:  

Stort merforbuk på hjemmetjeneste, sykehjem og miljøtjeneste. Merforbruket her ca 21,2 mill.  
og som reduseres med ca 0,6 mill. kr mindreforbruk på annet område. 

                     

4. Familie og helse:  

Har et merforbruk på ca 2,4 mill. kr. Dette er i all hovedsak legetjenesten og miljøtjenesten, og 
der merforbruket er redusert fra 1. tertial. 

  

5. Næring og kultur:  

Viser et lite mindreforbruk.  

 

6. Teknisk enhet:  

Driften er i balanse, men viser en svikt i inntekter på ca 1,4 mill.- kr som i all hovedsak er 
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redusert leieinntekt på utleieboliger samt lavere inntekt på gebyrer byggesak.   

 

7. Nav:  

Er i balanse, og vil for året i sin helhet ha en reduksjon i utgiftene på ca 0,9 mill. kr. 

 

9.Finans:  

Avskrivninger er ikke inntektsført. Hverken utgift eller inntekt er tidsavgrenset. Konsesjonsavgift 
og skatt/rammer er ikke tidsavgrenset. Her vil det bli økte rente og avdragsutgifter pga 
delingsoppgjøret, samt at rentenivået har økt fra opprinnelig budsjett.  

Utifra prognosene vil inntekter på salg av konsesjonskraft være større enn budsjett. 
Hovedinntekten kommer i de fire siste månedene i år. Havbruksfondet er ikke i budsjettet, og vil 
komme som en ekstrainntekt i regnskapet.  

Økte inntekter for hele året vil gi inndekning for store deler av merforbruket i driften, og vil 
framkomme i sak for budsjettregulering.  
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2 Drift 

2.1 Økonomisk oversikt drift 

Økonomisk oversikt drift T2 2022 
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2.2 Fraværsoversikt 

 

Fraværsoversikten viser en nedgang i forhold til 1. tertial i år og en økning i forhold til samme 
periode i fjor. 

Snitt fravær 2. tertial er totalt 10,21 % mot 7,84 % i samme periode i fjor. Korttidsfraværet har 
økt fra et snitt på 1,72 % til 2,33 % mens langtidsfraværet har økt fra 6,12 % til 10,21 % i forhold 
til fjoråret.   

Økningen på langtidsfraværet er større enn tidligere år, mens korttidsfraværet har en mindre 
økning. Det skyldes covid-19, influensasesong samt et noro-virus som har vært i vinter og som 
har medført ekstra fravær i 1. tertial.  
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3 Investeringer 
 

Oversikt investering T2 2022 

Investeringer på VA blir i all hovedsak gjennomført i løpete av høsten. Låneopptak startlån er 
gjennomført samt pliktig kjøp av andeler i Kommunal Landspensjonskasse.  

For de store investeringsprosjektene i heldøgns omsorgsboliger og helsehus, er det utgifter til 
planlegging som er bokført. Byggestart blir ikke i 2022 slik det opprinnelig var planlagt.  

 

 

 

Besluttende 
organ Formål Sak nr Dato Annet, Finansiering Beløp

Brukt pr 
30.04.22

Brukt pr 
30.08.22

KommunestyretFra budsjett 78/21 30.11.2021
         " Vann anlegg Låneopptak 3 555 000        44 753      441 874      
         " Avløpsanlegg Låneopptak 3 741 250        225 000    556 638      
         " Industrikai Drag, containerhavn, fase I kfond 6 mnok og invest fond 1,635 mnok, tilskudd11 170 000      62 780      225 052      
         " Omsorgsboliger Låneopptak/tilskudd (ikke bevilgningi 2022)65 992 300      146 608    260 115      
         " Helsehus/Sykehjem; spes sykehjem Låneopptak/tilskudd -                   143 055    603 425      
         " Byggeplan - gang og sykkelvei langs kommunal vei, Drag Tilskudd og eget arbeid 300 000           -            -              
         " Lån til videreutlån (Startlån) fra Husbanken Låneopptak 4 000 000        -            4 000 000   
         " EK KLP Investeiringsfond 1 100 000        -            969 683      
         " Asfaltering kommunal vei 50/22 16.06.2022 Kraftfond 1 500 000        1 361 717   
         " Reguleringsplan bygninger Skutvik *2) ikke bevilget pt 85 000      85 000        
         " Prosjektering infrastruktur boligfelt Hamnbakken 15/21 29.04.2021 *1) Investeringsfond -                   -              
Sum vedtatte investeringer i 2022 Totalt finansbehov 91 358 550      707 196    8 503 504   

*1) Hamnbakken ikke ferdigstillt pr 31.12.2021 og ikke bevilgning for 2022
*2) Regulering Skutvik ikke ferdig, og ikke bevilget i 2022.
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4 Forpliktende plan 

 

 

 

Forpliktende plan - Hamarøy kommune 2022-2025
 Iht budsjettvedtak KST sak 169/2020 den 16.12.2020 og intern ombytting av tiltak.

Nr Ansv Tiltak 2022 2023 2024 2025 Totalt

1 GS Innhavet Ungdomsskole 750 000            1 500 000      1 500 000      1 500 000      5 250 000         

2 GS Innhavet Oppvekstsenster (barnetrinnet) -                   -                -                -                  -                     

3 KLM Reduksjon drift av svømmehall Innhavet 205 000           205 000        209 000        209 000         828 000            

4 GS Bibliotek Drag filial, redusert drift 500 000            500 000         500 000         500 000         2 000 000         

5 Aah Drift kirken- Tysfj. og Hamarøy menighetsråd 240 000            240 000         240 000         240 000         960 000            

6 AEO Reduksjon helsetjenester i hjemmet 780 000           780 000        780 000        780 000         3 120 000         

7 AEO Drift institusjon (Helsehus) -                   -                3 000 000    3 000 000      6 000 000         

8 AEO Drift ett legekontor -                     -                  -                  -                  -                     

9 AEO Drift ett legekontor (Helsehus) -                     -                  -                  -                  -                     

10 GS Musikk og Kulturskolen 2,0 årsverk, høst 2021 -                     -                  -                  -                  -                     

11 KLM Leieinntekter Hamarøyhallen med flere 600 000            600 000         600 000         600 000         2 400 000         

12 AEO Reduksjon institusjon 50 % 360 000            360 000         360 000         360 000         1 440 000         

13 KLM Turstier,vedlikehold 127 700            127 700         127 700         127 700         510 800            

14 KLM  Veivedlikehold -                     -                  -                  -                  -                     

15 KLM Privatisering av kommunale veier, redusert vedl.hold 250 000            250 000         250 000         250 000         1 000 000         

16 KLM Avhending av bygg, reduserte driftsutgifter 200 000            200 000         200 000         200 000         800 000            

17 KLM Reduksjon av 2,2 årsverk samfunnsutvikling 1 275 000         1 275 000      1 275 000      1 275 000      5 100 000         

18 KF Reduksjon av 0,5 årsverk 335 000            335 000         335 000         335 000         1 340 000         

19 GS Sommerstengt barnehage og SFO (Fellesferie) 185 000            185 000         185 000         185 000         740 000            

20 GS Reduksjon av 1,0 årsverk lærerstilling Oppeid Skole 700 000            700 000         700 000         700 000         2 800 000         

21 AEO Effekt bygging av nye omsorgsenheter- permanent flytting -                     2 500 000      3 000 000      3 000 000      8 500 000         

22 AEO Vakans - enhetslederstilling 1 år 950 000            -                  950 000            

23 KF Salg av IT-tjeneste 2021 -                  -                     

24 KF Rekruttering og sykefraværsprosjekt i helse, red kjøp 1 500 000         1 500 000      1 500 000      1 500 000      6 000 000         

25 OBP Gjennomgang av hele org mhp reduksjon i drift 4 300 000         5 900 000      7 900 000      7 900 000      26 000 000      

26 AEO Reduksjon hjemmetjeneste nord/sør og miljøtjenesten -                     -                  -                  -                  -                     

Totalt mindreforbruk i perioden 13 257 700      17 157 700   22 661 700   22 661 700   75 738 800      
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5  Vedlegg 

Budsjettavvik pr 31.08.2022 
Forslag til budsjettregulering: 

 

Budsjettregulering 1- Hamarøy kommune -DRIFT 2022
Inntekt Utgift

1. Sentraladministrasjon 600 000-                    816 332                

Tilskudd politiske parti, 2020, 2021 og 2022 66 332                   

Kommuneplan, samfunnsdel, kostraanalyse, finansiert via skjønnsmidler 600 000-                    600 000                

Forlik KOFA, og juridisk bistand 150 000                

2. Oppvekst og undervisning 2 000 000-                 6 942 000             

Endring inntekt/utgift, flyktningetjenesten 2 000 000             

Reduksjon inntekt gratis SFO 1. trinn fra 1. aug (RBN) 342 000                

Refusjoner lønn 2 000 000-                 

Barnevern 4 600 000             

3. Pleie, omsorg, rehabilitering 4 353 000-                 16 853 000           

Sykehjemmet, innleie vikarer 4 200 000             

Sykehejmmet, økte lønnsutgifter vikarer 3 100 000             

Hjemmetjenesten, redusert lønnsutgift

Hjemmetjenesten, innleie av vikarbyrå 9 300 000             

Tilleggsutbet ress.krevende brukere fra KMD Prop. 1 S (2021-2022) 1 600 000-                 

Intern omregulering, personell 253 000-                    253 000                

Økt inntekt ress. Brukere, rekalkulert 2 500 000-                 

4. Familie og helse -                             5 900 000             

Miljøtjenesten, økte lønnsutgifter 900 000                

Miljøtjenesten, innleie vikarer 800 000                

Legetjenesten, innleie vikarer 4 200 000             

5. Kultur og næring -                             -                         

6. Tekniske tjenester 3 700 000-                 3 702 000             

Tilskudd til regulering, bolig- og næringsbygg i HK, finansiering Kraftfond 2 000 000-                 2 000 000             

Mulighetsstudie Brannordning, vedtak sak kst 94/21, finansiering Kraftfond 150 000-                    150 000-                

Brannutsyr Drag, nyanskaffelser ifm ny kommune 302 000                

Modulbygg, skjønnsmidler 1 550 000-                 1 550 000             

7. NAV 900 000-                    -                         

Mindreforbruk 900 000-                    

8. Finansområdet 47 099 000-               10 512 000           

Økt rammetilskudd jfr korr statsbudsjett 1 134 000-                 

Økt skatteanslag jfr korr statsbudsjett 1 334 000-                 

Endring i RNB,  ramme, nedjusteres 4 400 000             

Endring i RNB, skatte inntekt, økt og omfordelt skatt til ramme. 8 200 000-                 

Statlige tilskudd flyktninger 6 431 000-                 

Redusert eiendomsskatt kraft, iht skatteetaten 412 000                

Økte avdrag etter delingsoppgjør 3 850 000             

Økte renteutgifter (økning rente og delingsoppgjør) 1 850 000             

Salg konsesjonskraft 10 000 000-               

Havbruksfondet 20 000 000-               

Sum inntekter/utgifter 59 552 000-               44 725 332           

Budsjettkorrigeringer  pr 2. tertial 2022, merforbruk (eller mindref) 14 826 668-               

Opprinnelig budsjett,  kto  153000 880 1 793 748-                 

Nytt budsjettert mer/mindreforbruk til inndeking,  kto 153000 16 620 416-               

Budsjettregulering 1- Hamarøy kommune INVESTERINGER 2022
Lånebeløp/fond Inntekt/Utgift

Investeringer

Asfaltering Fyrveien, Tranøy, dekkes av kraftfond 50/22 1 361 717-                 1 361 717             

Reguleringsplan byggninger Skutvik 85 000-                       85 000                   

Sum 1 446 717-                 1 446 717             









Til kontrollutvalget Hamarøy  

 

Undertegnede ber kontrollutvalget vurdere det undertegnede og hennes familie oppfatter som 
systemsvikt i hjemmetjenesten i Hamarøy kommune. 

Det vises til gjentatte henvendelser til kommunen gjennom samarbeidsmøter (referatført), 
telefonsamtaler med ansatte, koordinatorer og avdelingsleder for hjemmetjenesten, samtale med 
kontorleder på legekontoret og eposter til kommunens postmottak (ikke besvart).  

Siden 2020 har vi hatt avtale med hjemmetjenesten, som ledsager vår far til legebesøk, om at de skal 
påse at han får betalt egenandelen i betalingsautomaten. Dette fungerer svært dårlig, til tross for 
gjentatte forsikringer fra kommunens ansatte om at det skal fungere. Etter et telefonmøte med 
kontorleder på legekontoret på Oppeid i forrige uke, gikk hun gjennom betalingen for 2021 og 2022. I 
følge kontorleder er det pr. 1. august 2022 ikke betalt for vår fars legebesøk i automaten en eneste 
gang i år. Systemet med hjelp til å betale har altså sviktet 100 prosent inneværende år. I fjor er det 
betalt i automaten noen ganger. Vår far har ofte behov for legebesøk, tidvis flere ganger i uka. Når 
systemet med å få hjelp fra ledsager til å betale i automaten svikter klarer ikke han å håndtere 
fakturaer, purringer og inkassokrav som kommer i posten. Undertegnede har fra inkassobyrået som 
krever inn pengene for kommunen, fått tilsendt oversikt over fakturagebyrer og inkassokrav som er 
påført vår far de siste årene – til sammen beløper dette seg til mange tusen kroner. 

Vår opplevelse er at de ulike enhetene i Hamarøy kommune peker på hverandre, og ingen tar et 
samlet ansvar for det som ikke fungerer. Kommunalleder for helse- og velferd uttaler i AN 16.8.22 at 
kommunen har en god praksis med å bistå alle som ber om hjelp med betalingen på legekontoret. 
Vår familie har en annen opplevelse. Vi ser det derfor formålstjenlig å be kontrollutvalget føre tilsyn 
med administrasjons, etter vår mening, manglende systemkontroll. 

Som supplement til ovenstående vedlegges lenke til Avisa Nordland som omtaler saken i to 
omganger: 

https://www.an.no/betalingslosningen-hos-legen-koster-john-84-tusener-svikter-gang-etter-
gang/s/5-4-1636282 

https://www.an.no/datteren-fortviler-systemet-har-sviktet-hundre-prosent/s/5-4-1640348 

 

Vennlig hilsen 

Line Holand 
Hans Nordahls gate 48 
0481 Oslo  
Telefon 911 22 947 

 

 

https://www.an.no/betalingslosningen-hos-legen-koster-john-84-tusener-svikter-gang-etter-gang/s/5-4-1636282
https://www.an.no/betalingslosningen-hos-legen-koster-john-84-tusener-svikter-gang-etter-gang/s/5-4-1636282
https://www.an.no/datteren-fortviler-systemet-har-sviktet-hundre-prosent/s/5-4-1640348


Til                                                                                                       

Salten Kontrollutvalgservice 

v/ Ronny Seljeseth 

Hamarøy 31.10.2022. 

 

Viser til Innkalling til møtet i Hamarøy kontrollutvalg; datert 20.09.2022, samt varsel om 

utsettelse av møtetidspunkt, datert 26.09.2022.  

Saken gjelder: 

1) oppfølging av bistand fra hjemmetjenesten 

2) rutiner for besvarelser på henvendelser til kommunen 

Bakgrunn for saken er henvendelse fra en pårørende til kontrollutvalget pr. epost 18.8.2022. 

Kommunalleder for helse og velferd og Postmottak mottok et tilsvarende brev pr epost den 

19.8.2022. Brevet ble besvart av undertegnede 19.8.2022. 

- Bruker har ikke vedtak om følge/ledsager til legekontoret; det er ikke en lovpålagt 

oppgave. Men i noen tilfeller gjør vi avtale med bruker om følge til legekontoret når vi 

vet at det behov for hjelp til å komme seg dit, og det er ikke pårørende som kan bistå. 

Vi har gjort avtale om ledsager for gjeldende bruker. Avtalen er ført opp i fagsystemet, 

slik at hjemmetjenestene er oppmerksomme på det. 

 

- Avtalen går ut på at bruker blir hentet i sitt hjem og fulgt til legekontoret, samt skal 

følge med at han går til betalingsautomaten for å betale. I tillegg har vi notert i 

fagsystemet på legekontoret at vedkommende må ha hjelp til betaling. Til tross for 

etablerte og kjente rutiner, har det beklagelig vis hendt flere ganger at det ikke har 

blitt fulgt. Når systemet ikke registrerer betaling etter legebesøk, går det ut en 

tekstmelding til det telefonnummeret som knyttet til personen, men betalingslenke. 

Blir ikke denne betalt (kostnadsfritt) inne fristen, utstedes en faktura.  

Det er videre en rekke av uheldige hendelser som har ført til at brukeren har fått 

mange krav i posten. 

Oppsummert: 

o Vi skulle påsett at han betalte hver gang. 

o Kommunen tar ikke inn posten, og har ikke rett til å åpne privat post.  

Det er enten pårørende, verge eller en annen tillitsperson som har ansvar hvis 

man ikke håndterer dette selv. 

o Kommunen tar likevel ansvar for at det har blitt en stor økonomisk belastning, 

med begrunnelse i at vi har gjort en avtale om bistand og ikke fulgt opp. 

Avdelingsleder for hjemmetjenesten har i dialog med Line Holand gjort en 

sammenstilling og avregning på det totale beløpet for bruker i 2020, 2021 og 

2022; totalt kr 4 170,30 (datert pr epost 20.09.2022). Kommunen tar det 

økonomiske ansvaret for hele summen. 

 

- Det er veldig beklagelig at det oppleves som at Hamarøy kommune ikke tar et samlet 

ansvar. Vi har en klar forpliktelse til å hjelpe både brukere og pårørende, og hvis 

ansvaret er uavklart skal det fastsettes så snart som mulig.  



Generelt gjelder at klage på en tjeneste skal rettes til den enheten som har fattet 

vedtak om tjenesten; i Hamarøy kommune er det Tildelingskontoret.  

For dette spesifikke tilfellet der det er gjort en avtale om ledsager til legekontoret og 

ikke et enkeltvedtak, kan klagen rettes til hjemmesykepleien eller Tildelingskontoret.  

Ønsker / forbedringsforslag tas opp med hjemmetjenesten enten ved avdelingsleder 

eller koordinatorer/primærkontakt. Det er en godt etablert rutine for alle mottakere av 

hjemmetjenester. 

Det er tydelig at det ikke har fungert tilfredsstillende for denne brukeren og dens 

pårørende. Det beklager vi, og det har gjennom høsten vært flere samhandlingsmøter 

mellom pårørende og avdelingsleder Grete Prestegård med mål om å rette opp på de 

mangler som er meldt inn. 

  

- Kommunen skal overholde Forvaltningsloven § 11 vedrørende svartid. 

Det følger av første ledd at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken 

«uten ugrunnet opphold». Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig 

vurdering både av forsinkelsens lengde og årsaken til forsinkelsen. I Hamarøy 

kommune praktiserer vi inntil 3 uker svarfrist for saksbehandler. Videre er det praksis 

at vi gir et foreløpig svar hvis vi ser at det vil ta lenger tid å behandle henvendelsen. 

 

«Etter forvaltningsloven § 11 a annet ledd skal forvaltningen, dersom det må ventes 

at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, snarest mulig 

gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke 

kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar 

kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. For saker som gjelder 

enkeltvedtak, er det i tredje ledd presisert at det skal gis foreløpig svar etter annet 

ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av én måned».  

 

Det etterspørres hvilke rutiner vi har for å påse at henvendelser til kommunen blir 

besvart innenfor fristene.  

For henvendelser som gjøres direkte via mail har vi ikke rutiner som direkte påser at 

det blir overholdt, men en klar forventning om at det gjøres ihht lovverket. Ansatte 

som mottar henvendelser direkte fra bruker/pårørende, skal enten svare på det selv 

eller videreformidle til riktig person. Dette er en tillitsbasert form for ledelse, og vi har 

ikke skriftliggjort oppfølgingsansvaret. Men det kan nevnes at alle ledere i kommunen 

er i gang med innføring av Kommunedirektørens internkontroll, og her vi alle rutiner 

gjennomgås. 

 

Henvendelser som kommer via Postmottak derimot registreres direkte inn i 

kommunen sentrale arkiv, og blir systemisk fulgt opp. 

 

 

 

Oppeid, 31.10.2022 

Ann-Elise Os 

Kommunalleder helse og velferd 









   
   
 

 Postadresse: Epostadresse: Telefon:  Organisasjonsnummer: 
Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy postmottak@hamaroy.kommune.no   
Besøksadresse: Web adresse: 75765000 970542507 
Marie Hamsuns vei 3 www.hamaroy.kommune.no/   

Sensitivity: Internal

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE 
c/o Gildeskål kommune Inndyrveien 72 
8140 INNDYR 

 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/610-77 Trine Olvik 01.11.2022 

  

MELDING OM POLITISK VEDTAK - Vedtak Plan for eierskapskontroller 2022-
2023 - oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden 
2022-2023 med følgende prioriterte tema: 

Generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal 
avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene i 
kommuneloven §26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med sine 
eierskap.  

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å definere og avgrense konkret 
prosjekt innenfor utvalgt område i planen.  

 

Kommunestyrets behandling av sak 76/2022 i møte den 27.10.2022: 

Behandling 
Saken diskuteres før votering. 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

Med hilsen 

 

Trine Olvik 
Utvalgssekretær 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 

http://www.hamaroy.kommune.no/
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Eierskapskontroll  Kontr. dato: sign: Side: 
1 av 4 

 

  
1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon) 

 
Kommentar: På bakgrunn av overordnet analyse og plan for eierskapskontroll for Hamarøy kommune 
har Salten kommunerevisjon levert forslag til prosjektplan for «Eierskapskontroll» i Hamarøy 
kommune. 
 
 
  

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

 
Kommentar: 
Formålet med prosjektet er å avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som 
tilfredsstiller kravene i kommuneloven §26-1 med særlig fokus på om kommunen har et avklart 
formål med sine eierskap. 

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

 
3.1. Problemstilling 1 
 
Har Hamarøy kommune eierskapsmeldinger i samsvar med kommuneloven § 26-1 og gjeldende 
anbefalinger om eierstyring? 
 
Vurderinger i forhold til: 

• Kommunens eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. 
• Eierskapsmeldingens innhold 
• Kommunens prinsipper for eierstyring 
• Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter  

som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
• Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser  

i virksomheten. 
• Eierskapsmeldingens tilgjengelighet 
• Kommunens systematiske rapportering om tilstanden for selskapene. 

 
4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av 

vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, 
fagteori og kommunale planer mv.  

Kilder: 
• Kommuneloven 
• Hamarøy kommunes eierskapsmelding 
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• KS Folkevalgtprogram 2019-2023 Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
• NUES Eierstyring og selskapsledelse, 14. oktober 2021  
• Veiledninger  

 
 

Operasjonaliserte kriterier:  
 
• Kommunen skal minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som  

skal vedtas av kommunestyret. 
• Eierskapsmeldingen skal minimum inneholde: 

o kommunens prinsipper for eierstyring 
o en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter  
som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
o kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser  
i virksomheten. 

• Eierskapsmeldingen bør være kommunisert og tilgjengelig for de selskapene der  
kommunen har eierskap. 

• Kommunen bør utarbeide en årlig rapport om tilstanden for selskapene. 
 

 
 

5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger 
              (Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig  
               kompetanse? Relevant? 
 
Kommentar: 
 

• Dokumentgjennomgang  
o styredokumenter. 
o eierskapsmelding. 

 
Eventuelt intervju sentrale personer med ansvar for å følge opp ovenfor folkevalgte 
styrerepresentanter. 
  
 

 
 

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

 
Kommentar: 



SALTEN  Kommune/Etat/Institusjon:  År: Arkiv: 

KOMMUNEREVISJON Hamarøy kommune  2022 3. Planl. 
av prosj 

Utført dato: sign: 02.11.2022 
Navn: Bjørn Vegard Gamst 

Eierskapskontroll  Kontr. dato: sign: Side: 
3 av 4 

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

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

 
Kommentar:  

- Prosjektplan til KU – nov 2022 
- Oppstart – vinter 2023 
- Dokumentgjennomgang – vinter 2023. 
- Endelig utarbeidelse av rapport – vinter vår 2023. 

 
 
 
 

8. Revisors uavhengighet 
 
Kommentar:  

 
Ansvarlig revisor og utførende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon av kommuner §15. 
 
Sted/dato: Bodø/02.11.2022. 
 
 

                                  
Ansvarlig revisor: __________________________________________________ 
 

                                    
Utførende revisor: _________________________________________________ 
 
                                          
Medvirkende revisor: _______________________________________________ 
 
                                           

 
 

9. Ressursbruk 
 
Kommentar:  



SALTEN  Kommune/Etat/Institusjon:  År: Arkiv: 

KOMMUNEREVISJON Hamarøy kommune  2022 3. Planl. 
av prosj 

Utført dato: sign: 02.11.2022 
Navn: Bjørn Vegard Gamst 

Eierskapskontroll  Kontr. dato: sign: Side: 
4 av 4 

 
 
100 timer 

  
 









  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Kontrollutvalget 
Hamarøy kommune, Hábmera suohkan 

 

Årsrapport til kommunestyret, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(jnr 22/1135 ark 415 1.5) 
 
 

 
 

 



  
 

1.0 Innledning 
 
Kontrollutvalget er i samsvar med kommunelovens § 23-1 oppnevnt av kommunestyret for å 
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. 
Utvalgets arbeid foregår innenfor rammen av  

• Kommunelovens kapittel 23 Kontrollutvalgets virksomhet,  
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
• Utvalgets virksomhetsplan 

 
Gjennom uttalelser til kommunens og det kommunale foretakets årsregnskap, og innstillinger 
i saker om forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte 
sakene. Utvalget legger i tillegg frem for kommunestyret en samlet rapport / fremstilling om 
kontrollutvalgets arbeid det enkelte år. 
 
Hamarøy kommunestyre gjorde i sitt møte 30.06.2022 sak 58/22 nyvalg av medlemmer til 
kontrollutvalget. Fra årsskiftet og frem til denne dato besto utvalget av følgende medlemmer: 
 
Fred-Eddy Dahlberg, leder     
Johnny Langmo, nestleder 
May Valle, medlem  
Asbjørn Ellingsen, medlem      
Hanne Sofie Juntunen Jenssen, medlem 
 
Fra 30.06.2022 har kontrollutvalget bestått av følgende medlemmer: 
 
May Valle, leder 
Johnny Langmo, nestleder 
Päivi Alanen, medlem 
Asbjørn Ellingsen, medlem 
Hanne Sofie Juntunen Jenssen, medlem 
  
Sofie Langbakk, Ingvald Sørensen og Lennart Mikkelsen har alle møtt som vara én gang. Det 
er gjennomført 5 møter i kontrollutvalget i 2022, mens det var planlagt for 6 møter.  
 
 
2.0 Regnskap 
 
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til Hamarøy kommunens regnskap for 2021. Regnskapet 
er avlagt med et netto driftsresultat med kr 17.025.259. Revisors beretning er avgitt uten 
forbehold.  
 
Kommunens ledelse har gitt kontrollutvalget en grundig gjennomgang av regnskap for 
Hamarøy kommune, og har besvart utvalgets spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser 
ligger også revisors beretning, samt ytterligere informasjon fra denne. I kommunestyrets 
behandling av regnskapet er det ikke gjort vedtak som har krevd særskilt oppfølgning fra 
kontrollutvalgets side. 
 
Nummererte brev fra revisor: Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 24-7 gi 
skriftlige meldinger i form av nummererte brev til kontrollutvalget når det avdekkes: 
a. vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 



  
 

b. vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c. vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d. manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e. enhver mislighet 
f. hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller 

fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller 
forskrift skal bekrefte 

g. hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 
 
Kontrollutvalget har i 2022 mottatt ett nummerert brev. Dette gjaldt manglende signering av 
kontrolloppstilling til Skatteetaten, skjema RF-1022 hvis formål er å avstemme om det er 
samsvar mellom registrerte faktiske lønnsutbetalinger og de utbetalinger som er innberettet 
via A-ordningen. Brevet er utstedt som følge av avvik mellom registrerte og innberettede 
beløp. Bakgrunnen for differansen var av administrasjonen opplyst å være to forhold som ikke 
var tatt med i opprinnelig kontrolloppstilling: Utbetalte feriepenger for 2020 tilhørende 
Tysfjord kommune, og premieoversikt for innbetalt pensjon. Administrasjonen har redegjort 
for avvikene til kontrollutvalget og rapportert at forholdet er rettet opp i korrigert innsendt 
skjema. 
 
Etterlevelseskontroll: Revisor har gjennomført sin årlige kontroll av om kommunens 
økonomiforvaltning foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, jfr kommuneloven  
§ 24-9. Tema for kontrollen i 2022 var Selvkost. Revisor har kontrollert om kommunen: 
 
1. Har dokumentasjon av hvordan beregningen av samlet selvkost er gjort 
2. Har benyttet regnskapsførte utgifter eller kostnader og regnskapsførte inntekter som 
beregningsgrunnlag 
3. Har beregnet rente på eventuelle overskudd og underskudd 
4. Har håndtert årets overskudd og underskudd etter regelverket 
  
Revisor konkluderer som følger: Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi 
ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Hamarøy kommune ikke i det 
alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i Kommunelovens Kap. 15 jf Forskrift om 
beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer 
(Selvkostforskriften). Kontrollutvalget konkluderte med dette at uttalelsen ikke gir grunnlag 
for videre oppfølging. 
 
 
3.0 Forvaltningsrevisjon 
 
Kontrollutvalget har utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon, slik det er bestemt i 
kommunelovens § 23-3. Planen gjelder perioden 2020-2023 og er basert på risikovurderinger 
av kommunens virksomhet. Kommunestyret har i 2020 vedtatt planen etter innstilling fra 
kontrollutvalget med følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon: 
 

1. Ledelse og styring, inkludert sykefraværsoppfølgning - 2020 
2. Barnevern – 2021 
3. Eiendomsforvaltning 2022 
4. Samisk språkforvaltning - 2023 

 



  
 

Kontrollutvalget fikk av kommunestyret fullmakt til å foreta endringer i planen ved behov og 
besluttet i september 2021 å bestille en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av Iris Salten 
IKS. Dette medfører en forskyvelse i igangsetting av nye prosjekter fra opprinnelig plan.  
 
Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av 
konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til kommunestyret når det 
legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak kommunestyret fatter 
ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. I 2022 er det gjennomført følgende 
behandlinger og oppfølgningssaker innen forvaltningsrevisjon: 
 
 
Prosjektets navn Behandling i kontrollutvalget 
Ledelse og styring, inkludert 
sykefraværsoppfølgning 

Rapporten konkluderte med at kommunen i noen grad har 
et betryggende system for styring og ledelse i helse og 
velferdssektoren. Og at ledelsen i helse og velferdssektoren 
i liten grad følger opp sine plikter innen 
sykefraværsoppfølging. Revisor har formulert fem 
anbefalinger i rapporten, og utvalget har i sin innstilling til 
kommunestyret trukket frem tre av disse. 
 
Kommunestyret behandlet rapporten i sak 22/2021. 
Kontrollutvalget tok så opp spørsmålet om oppfølgning av 
kommunestyrets vedtak i møte i august 2021 og august 
2022. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte 
kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget 
registrerer at det jobbes systematisk og godt med punktene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten og at kommunestyrets 
vedtak i stor grad er fulgt opp. 
 

Vertskommunesamarbeid 
barnevern 

Rapport levert i oktober 2021, behandlet av 
kontrollutvalget november 2021 og av kommunestyret juni 
2022. Rapporten konkluderer med at Hamarøy kommune i 
noen grad følger opp vertskommunesamarbeidet med Bodø, 
og at Bodø kommune i nokså stor grad leverer tjenester i 
henhold til samarbeidsavtalen. På bakgrunn av rapporten 
har revisor gitt 7 anbefalinger. 
 
Kontrollutvalget gjorde en oppfølging av kommunestyrets 
vedtak i sitt møte i august 2022. Kontrollutvalget registrerer 
at administrasjonen har gjennomført oppfølgingsmøter med 
vertskommunen der tematikken i forvaltningsrevisjonen  
blant annet har vært berørt. Samarbeidsavtalen er under 
revidering. Det er hittil ikke laget skriftlige rutiner for tiltak 
for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 
Kontrollutvalget vil komme tilbake til saken i et senere 
møte i 2023. 
 

Iris Salten IKS. Statsstøtte og 
konkurranse ved anskaffelse.  

Tema er utenfor opprinnelig vedtatt plan for 
forvaltningsrevisjon, men kommunestyret har gitt 
kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen ved 



  
 

behov. Hamarøy kontrollutvalg, og kontrollutvalg i en 
rekke andre eierkommuner bestilte en forvaltningsrevisjon 
med tema Statsstøtteregulativ og Anskaffelsesregelverk. 
Rapport levert i januar 2022 og konkluderer at Iris Salten i 
stor grad har sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i 
statsstøtteregelverket og at selskapet i varierende grad har 
tilrettelagt for konkurranse i en spesifikk 
anbudskonkurranse vinteren 2020/21. 
 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte i januar 
2022. Kontrollutvalget innstiller på at rapporten tas til 
etterretning og at kommunestyret ber selskapet merke seg 
rapportens anbefalinger. Rapporten og kontrollutvalgets 
innstilling ventes behandlet av kommunestyret i november 
2022.  
 

Eiendomsforvaltning Rapport levert av Salten Kommunerevisjon mai 2022 og 
behandlet av kontrollutvalget mai 2022. Rapporten 
konkluderer at Hamarøy kommune i liten grad har etablert 
hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt 
og langsiktig vedlikehold av bygninger og at kommunens 
avtaler med boligstiftelsene i stor grad ivaretar kommunens 
behov for rasjonell byggforvaltning. Rapporten kommer 
med fem anbefalinger. 
 
Kommunestyret vedtok følgende i sin behandling i juni 
2022: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er 
forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.  
2. Kommunestyret ber om å få utarbeidet en 
eiendomsforvaltningsplan med fokus på forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse.  
Kommunedirektøren bes merke seg spesielt rapportens 
anbefalinger om: 
a. i samarbeid med kommunestyret utarbeide og vedta mål 
og strategier for eiendomsforvaltningen i kommunen.  
b. prioritere å få på plass systematisk registrering og 
oppdatering av tilstanden på kommunens bygninger.  
c. i samarbeid med politisk nivå utarbeide en langtidsplan 
for eiendomsforvaltningen i kommunen.  
d. utarbeide en rutine for systematisk rapportering om 
tilstanden og vedlikeholdsbehovet til kommunens 
bygningsmasse.  
e. utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en 
felles kommunal plattform for innmelding av brukerbehov 
og tilbakemelding på at disse er utført. 
3. Kommunestyret vil i tillegg trekke frem at 
brukermedvirkning bør komme med som en del av 
kommunens eiendomsforvaltning. 
4. Kommunedirektøren bes om å følge dette opp, og 



  
 

vurdere fremtidig organisering av stiftelsens 
bygningsmasse og annen kommunal bygningsmasse med 
samme formål. Dette vil også være et naturlig tema/punkt i 
kommunens eierskapsmelding. 
 
Vedtaket vil følges opp av kontrollutvalget i 2023. 
  

 
De behandlede rapportene har gitt viktige bidrag til kunnskap om hvordan den kommunale 
forvaltningen fungerer, og har påpekt forbedringsmuligheter for kommunen. 
 
 
4.0 Eierskapskontroll / Selskapskontroll 
 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver ansvar for å påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper, såkalt eierskapskontroll. Planen skal 
baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  
 
Etter innstilling fra kontrollutvalget, behandlet kommunestyret planen under sitt møte i 
oktober sammen med analysedokument som beskriver eierskapene. Det er bestemt å utføre en 
generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal avdekke 
om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene i kommuneloven 
§26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med sine eierskap. 
Kontrollutvalget vil nå gjøre konkret bestilling til forvaltingsrevisor som lager detaljert 
prosjektplan. Endelig rapport fremmes for utvalg og kommunestyre i 2023.  
 
 
5.0 Øvrig kontroll og tilsyn 
 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll 
med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene kan ha 
bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i 
kommunen, saker som er tatt opp i media etc. 
 
I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold, 
regelverk, rutiner, forvaltningspraksis etc. I 2022 gjelder dette bl.a følgende områder: 
 

- Rutine for mottak og behandling av varsel 
- Bistand fra hjemmetjenesten og rutiner for besvarelser på henvendelser til kommunen 
- Status for kommunens økonomi 

 
Kontrollutvalget vil generelt bemerke at kommunedirektør og dennes administrasjon har 
bidratt med gode redegjørelser og besvart utvalgets spørsmål i de sakene som er tatt opp.   
 

 
6.0 Øvrige saker som vedrører utvalget 
 
Budsjettet legger rammer for kontrollutvalgets egen aktivitet og kostnadene til revisjon og 
sekretariat. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollutvalget. Budsjettet ble 



  
 

behandlet av kontrollutvalget i møte 22.08.2022 – sak 20/22. Kontrollutvalgets budsjettramme 
er satt til kr 944.000.  
 
I samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon har kontrollutvalget et påse-ansvar om 
revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor frem en 
erklæring om uavhengighet i forhold til den virksomhet som skal revideres. Denne behandles 
i kontrollutvalget. Revisor holder kontrollutvalget løpende orientert om sitt arbeid. 
 
 
 
 
Oppeid, 10. november 2022 
 
 
 
May Valle (s)    Johnny Langmo (s)   Päivi Alanen (s) 
leder     nestleder    medlem 
 
 
  
Asbjørn Ellingsen (s)   Hanne S. Juntunen Jenssen (s)    
medlem    medlem      
 
 
 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget 
Hamarøy kommune, Hábmera suohkan 

 
Virksomhetsplan 2023 
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INNLEDNING 
Kommunestyrets kontrollansvar er definert i kommuneloven:  

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for å 
kontrollere kommunens virksomhet.  

Kommunestyret kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller 
avgjørelse.  

Kommunestyret kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte organer 
eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. (k.lov § 
22-1).  

Etter bestemmelsen i kommuneloven § 23-1 har kommunestyret valgt et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne. 

Den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget erstatter ikke 
kommunens internkontroll etter kommunelovens kapittel 25, eller 
kommunedirektørens ansvar for internkontroll. 

 

KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 
Nyvalg til kommunens kontrollutvalg ble gjort av kommunestyret i møte den 
30.06.2022, sak 58/2022: 

Medlemmer i kontrollutvalget for resten av perioden er: 

 

Medlem (opposisjonspartiene)   Varamedlemmer           : 

1. May Valle, leder (V)     1. Eirik Valle (H)  

2. Johnny Langmo, nestleder (H)  2. Per Elling Braset-Ellingsen (V) 

3. Päivi Alanen (V)    3. Lisa Knutsen (H)   
       

Medlem (posisjonspartiene)   Varamedlemmer                  

1. Hanne Sofie Juntunen Jenssen (Sp)  1. Ingvald Sørensen (Ap)  

2. Asbjørn Ellingsen (Frp)    2. Ann-Emmy Markussen (Sv) 

       3. Bente M. Ness (Sp) 

 

 

 

 



KONTROLLUTVALGETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER 
 

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal påse at:  

a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak  
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i  
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper 

mv. (eierskapskontroll) 
e) vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir 

fulgt opp.  

Regnskapsrevisjon  
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, 
at regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets 
instrukser og avtaler med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer 
som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.  

Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
administrasjon og av selskapene som kommunen har eierinteresser i. 
Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. 
Planen skal være basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av 
kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i verk vedtak som 
er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.  

Eierskapskontroll  
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap 
gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av 
eierskapskontrollene, planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av 
kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i 
verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter eierskapskontroller.  

Budsjett for kontrollarbeidet  
Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og 
kontrollutvalgets egen drift og sender dette til kommunestyret med anbefaling om 
vedtak.  

Rapportering til kommunestyret  
Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  



Uttalelse om årsregnskapet  
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens og kommunale foretak sine 
årsregnskap og årsberetning.   

Annet  
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig. 

 

ANDRE OPPGAVER 

Kontakten med kommunestyret  
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med 
kommunestyret, både gjennom sakene utvalget oversender, gjennom sin årlige 
rapportering og ved andre orienteringer om utvalgets virksomhet.  

Åpenhet 
Kontrollutvalgets møter er åpne og alle har rett til å være til stede under møtene, men 
med de unntak som følger av kommuneloven § 11-5. Åpenhet er viktig, også om 
kontrollutvalgets virksomhet. Innenfor rammen av kommunelov og 
offentlighetslovgivningen, vil utvalget legge til rette for at utvalgets møter i størst 
mulig grad kan gjennomføres som åpne møter. 

Henvendelser fra publikum  
Alle henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, 
som tar stilling til om henvendelsen gir grunnlag for undersøkelser og / eller sak med 
bakgrunn i henvendelsen.  

Oppfølging 
Kontrollutvalget følger opp vedtak som angår utvalgets arbeid, og vurderer om 
sekretariatsbistanden tilfredsstiller utvalgets behov. 

Utvalgets faglige oppdatering  
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger. I 
forbindelse med nyvalg høsten 2023 vil det bli tilbudt folkevalgtopplæring.  

Virksomhetsbesøk 
For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget 
har ressurser og kjennskap til kommunens forvaltning og tjenester. Det kan være 
aktuelt å besøke ulike kommunale virksomheter. Besøkene kan også inkludere 
kommunale foretak og selskap. Virksomhetsbesøkene må tilpasses kontrollutvalgets 
behov og ressurssituasjon. 

Formålet med virksomhetsbesøk er blant annet å: 



• Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgets arbeid kjent i 
kommunen. 

• Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten og om 
sentrale føringer knyttet til for eksempel de etiske retningslinjer er 
kommunisert 

• Fremskaffe informasjon om utvalgte områder som for eksempel HMS, 
offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system 
og rutiner 

• Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyser og planarbeid 

Høring 
Kontrollutvalget har i henhold til kommuneloven en rett og plikt til å gjennomføre 
kontrollmessige undersøkelser og evalueringer innenfor kommunens ansvarsområde. 
Kontrollutvalget kan gjennomføre høringer. Høringer finner sted i forbindelse med 
møter i kontrollutvalget, der kontrollutvalget i møte skaffer seg informasjon i en sak 
ved å be bestemte personer om å uttale seg muntlig, på spørsmål fra medlemmene. 
Hensikten med høring er å skaffe seg direkte informasjon fra aktørene i saken for å 
klarlegge saksforholdet så godt som mulig. 

Kontrollutvalget gjennomfører høring ved behov.  

Rapportering 
Kontrollutvalget utarbeider årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet. 

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller 
rapporteres fortløpende i egne saker til kommunestyret. 

Skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommuneloven § 24-7, kan vurderes særskilt 
rapportert til kommunestyret. 

Høringsuttalelser 
Kontrollutvalget skal i offentlige høringssaker som vedrører kontrollfunksjonen 
spesielt, avgi uttalelse til kommunestyret, i saker der kommunestyret selv avgir 
høringsuttalelse på vegne av kommunen.   

Kontrollutvalgets arkiv 
Kontrollutvalget skal ha eget sak/arkiv system og sekretariatet ivaretar på vegne av 
kontrollutvalget det daglige arkivarbeidet, etter arkivloven med forskrifter. 

 

KONTROLL OG TILSYN- BUDSJETT 2023 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollutvalget. Budsjettet ble 
behandlet av kontrollutvalget i møte 22.08.2022 – sak 20/22. Budsjettet legger 
rammer for kontrollutvalgets egen aktivitet og kostnadene til revisjon og sekretariat. 
Kontrollutvalgets totale budsjettramme er satt til kr 944.000: 



Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 716 000  

Sekretærbistand Kr 163 000 

Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 65 000 

Sum Kr 944 000  

 

PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2023 
Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes når kommunestyrets og 
formannskapets møteplan er vedtatt. Det har tidligere i perioden vært planlagt 3 
møter i halvåret. Dette foreslås nå redusert til 5 møter totalt med 3 på vårparten og 2 
på høsten. 

Kommune- og fylkestingsvalget avholdes 11.september. Møte nr 4 blir det siste 
møtet for eksisterende utvalg og møte nr 5 blir med nytt kontrollutvalg. I slutten av 
november planlegges felles todagers folkevalgtopplæring for alle utvalgene i Salten. 
Dette kommer utenom egen møteplan. 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets årsplan 2023  
Aktiviteter og saker 1 2 3 4 5 
Protokoll X X X X X 
Orienteringer fra revisjon og sekretariat X X X X X 
Oppfølgning av kommunestyrets vedtak forvaltningsrevisjon 
Eiendomsforvaltning 

   X  

Bestilling av forvaltningsrevisjon, språkforvaltning     X 
Rapport eierskapskontroll   X   
Oppfølgning av kommunestyrets vedtak forvaltningsrevisjon 
Vertskommunesamarbeid barnevern 

 X    

Orientering fra revisor om overordnet revisjonsstrategi     X 
Orientering om status for kommunens økonomi X    X 
Uttalelse til kommuneregnskapet 2022   X   
Etterlevelseskontroll X   X  
Redegjørelse fra administrasjonen i aktuelle saker X X X X X 
Orientering om saker fra forrige valgperiode. Utvalgets 
arbeid i kommende periode. 

    X 

Revisors erklæring om egen uavhengighet    X  
Virksomhetsplan 2024     X 
Kontrollutvalgets årsrapport 2023     X 
Møteplan 2023 X     
Møteplan 2024     X 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2024    X  
2-dagers folkevalgtopplæring, november      
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Sammendrag 

 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av systemet for varsling i Bergen kommune. Prosjektet ble bestilt av 
kontrollutvalget i Bergen kommune i sak 27/21 den 7. april 2021. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å 
undersøke ulike forhold knyttet til kommunens system for varsling og omfatter problemstillinger knyttet til både 
implementering av varslingssystemet, de ansattes kjennskap til varslingssystemet og kommunens oppfølging av varsel.  

Undersøkelsen bygger på intervju med lokale varslingsordninger, hovedverneombud, tillitsvalgt og samtaler med varslere. 
Vi har også gjennomført spørreundersøkelse til ledere og ansatte i kommunen, samt gjennomgått system og rutiner og 
et utvalg varslingssaker for å undersøke om krav til prosess er ivaretatt av kommunen.  

Kommunens varslingssystem 

Det er Deloittes vurdering at kommunen har etablert og iverksatt et helhetlig og godt system for varsling. Vi vil fremheve 
følgende: 

• Kommunen har etablert et hensiktsmessig system med tverrfaglige lokale kompetansemiljø i hver 
byrådsavdeling. Deloitte mener det er hensiktsmessig å ha lokale kompetansemiljø som kan kontaktes både av 
saksbehandlere og av ansatte for råd og veiledning i tilknytning til varsling og at dette vil bidra til å sikre både 
kunnskapsbasert råd og veiledning. Organiseringen med lokale varslingsordninger er etter Deloittes vurdering 
også hensiktsmessig med hensyn til å vurdere om innkomne varsel i BkVarsling er varsel etter arbeidsmiljøloven. 
Slike vurderinger kan være krevende og vil i noen tilfeller kreve særskilt kompetanse. Vi ser samtidig at enkelte 
varslingsordninger har hatt få saker og at dette kan gjøre at de som kompetansemiljø får svært begrenset 
erfaring i å vurdere saker. Deloitte mener samtidig at egne miljø i byrådsavdelingen kan bidra til nyttig nærhet 
til dem som søker råd og veiledning og at dette kan bidra til god forståelse av saker og problemstillinger særskilt 
for den enkelte byrådsavdeling.  
 

• Det er positivt at det er tilrettelagt for at det i byrådsavdelingene kan stilles kompetansekrav til medlemmene i 
de lokale varslingsordningene. Undersøkelsen viser også at varsling inngår som del av fast opplæring for ansatte, 
verneombud og ledere. Deloitte registrerer i denne sammenhengen at en ved byrådsleders avdeling er i ferd 
med å utvikle relevante kompetansekrav knyttet til varsling til flere ulike roller knyttet til varsling i kommunen.  

 

• Kommunen har utarbeidet en rekke rutiner og veiledere knyttet til varsling som dekker lovkrav og de aller fleste 
anbefalinger fra Arbeidstilsynet om slike. Deloitte mener rutinene og veilederne er relativt lett tilgjengelige i 
BkVarsling og mener det er positivt at de gjennomgående viser innbyrdes til hverandre ved at det er lagt inn 
lenker til andre relevante dokument.  

 

• Deloitte vil også fremheve at det er positivt at kommunen har prøvd å avklare forhold som mange opplever kan 
være vanskelige når det gjelder varslingssaker. Dette gjelder: 

o Forskjellen mellom varsel og avvik som er redegjort for på førstesiden i BkVarsling 
o Grensedragningen mellom varslingssaker og arbeidsmiljøsaker/personalsaker som omtales i eget 

dokument og som finnes tilgjengelig i BkVarsling under dokumenter for saksbehandlere 
 

Deloitte mener at det ikke er rimelig at alle ansatte skal ha inngående kjennskap til hva det vil si å varsle og 
hvordan en går frem. Deloitte mener at kommunens system legger til rette for at ansatte søke hjelp hos 
eksperter i egen byrådsavdeling, eller eventuelt sentral varslingsordning dersom de trenger råd og veiledning. 
Videre har kommunen tilrettelagt med informasjon på kommunens intranett og i BK-Varsling og ved 
varslingsplakater i kommunens enheter.  
 

• Deloitte mener ellers at kommunen har gjort det mulig å varsle anonymt. Dette er gjort ved at kommunen har 
informert om hvordan dette kan gjøres på kommunens intranettsider ved at det er opplyst at varsel kan sendes 
i brev uten avsender, ved epost fra en kryptert avsender eller ringes inn fra hemmelig telefonnummer. Det er 
likevel vår vurdering at det kunne ha kommet tydeligere frem hvem anonyme varsel skal sendes til. Kommunen 
har ikke lagt til rette for at den enkelte ansatte selv kan varsle anonymt i kommunens digitale varslingssystem 
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BkVarsling. Det er imidlertid mulig for ansatte å varsle anonymt via for eksempel verneombud, tillitsvalgt eller 
en annen ansatt som registrerer varselet i Bk-varsling.  På bakgrunn av at ansatte ikke selv kan varsle anonymt i 
den digitale løsningen uten bistand fra tillitsvalgt, verneombud eller en annen ansatt, mener Deloitte at bystyrets 
vedtak i sak 145/18 kun delvis er oppfylt.  

Etter Deloittes vurdering viser også undersøkelsen at det er utfordringer og forbedringsområder som kommunen bør 
følge opp når det gjelder eget varslingssystem. Dette gjelder både informasjon og opplæring og utbedring av rutiner. Mer 
spesifikt vil Deloitte fremheve følgende:  

• Det er en utfordring at mange av kommunens ansatte1 ikke har tilgang til intranett, og dermed ikke har 
kommunens informasjon om varsling og varslingssystem like tilgjengelig som andre arbeidstakere som har 
tilgang til dette. Deloitte vil i denne sammenhengen også peke på at tilgjengeligheten også er noe redusert for 
arbeidstakere som ikke har tilgang til egen PC i sitt daglige arbeid. Kommunen har imidlertid lagt til rette for å 
dele informasjon om varsling til alle medarbeidere ved å utarbeide en varslingsplakat og legge opp til at 
arbeidsplassene skal ha tilgjengelig utskrifter av informasjonen som er finnes i BkVarsling.  
 

• Det er noen områder Deloitte mener at kommunen ikke har fullt ut tilfredsstillende rutiner i samsvar med 
arbeidstilsynets retningslinjer. Det er Deloittes vurdering at kommunens rutiner ikke er tilstrekkelige i henhold 
til disse retningslinjene når det gjelder  

o fremgangsmåte dersom varsler blir utsatt for gjengjeldelse.  
o rollen til AMU i varslingssaker  
o hva som skjer dersom en blir varslet på og hvilke rettigheter en da har 

 

• Deloitte mener kommunens informasjon om varsling ikke kun bør vise til relevant regelverk, og relevante 
kommunale rutiner, men også arbeidstilsynets nettsider som har omfattende omtaler og veiledende tekster og 
videoer om varsling av kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven. Dette er fordi Arbeidstilsynets oppdrag fra 
Stortinget blant annet er å legge premisser for arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i virksomheter i 
Norge. 

 

• Deloitte mener de lokale varslingsordningenes rolle med hensyn til å følge opp saksbehandling av varsel med 
fordel kan omtales tydeligere. I rutinen som omtaler de lokale varslingsordningene står det at varslingsordningen 
skal avslutte saken teknisk og vurdere behov for å kvalitetssikre arbeidet som er gjort i linjen. Det står videre at 
lokal varslingsordning skal etterse fremdrift i saken. Deloitte mener det bør tydeliggjøres/konkretiseres hva som 
her forventes av de lokale varslingsordningene med hensyn til kvalitetssikring og oppfølging av fremdrift og vil 
samtidig peke på at det å gjennomføre kontroller kan bidra til læring og forbedring i konkret oppfølging av saker. 

 

• Ettersom det er ledere i linjen i den enkelte byrådsavdeling som avgjør hvilken opplæring som skal gis og hvilke 
kompetansekrav som skal gjøres tilgjengelig i kompetanseportalen, vil Deloitte peke på at dette kan medføre 
risiko for ulik praksis. Fra byrådsleders avdeling har presentasjoner til opplæring blitt utarbeidet og arbeid med 
opplegg for kompetansekrav pågår. Revisjonen mener det kan være hensiktsmessig med tydelige føringer eller 
anbefalinger med hensyn til hva byrådsavdelingene bør legge til rette av kompetansekrav knyttet til varsling. 

 

Ledernes kjennskap til håndtering av varsel  

Det er Deloittes vurdering at lederne i hovedsak opplever at de har kjennskap til at de kan få ansvar for å saksbehandle 
varsel og at de fleste har kjennskap til system og rutiner og hvor da kan søke råd og veiledning. Dette er basert på svarene 
fra spørreundersøkelsen til ledere i Bergen kommune som viser følgende: 

• De fleste lederne som har svart på undersøkelsen2 kjenner til at de kan få ansvar for å saksbehandle et varsel 
om kritikkverdige forhold 

• Flertallet av ledere som har svart på spørreundersøkelsen kjenner til at de som leder kan søke råd og veiledning 
fra en lokal varslingsordning i sin byrådsavdeling3 

 
1 Gjelder 1797 ansatte per juni 2022. 
2 95 % 
3 60% 
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• De fleste ledere som har svart på undersøkelsen er enige i at de har kjennskap til hvordan varsel skal håndteres,4 
hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres5 og hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer.6 De 
fleste lederne mener også at tilgjengelig veiledning i BkVarsling er tilstrekkelig tilpasset deres behov som leder.7 

Deloitte mener at en bør forvente tilstrekkelig kjennskap til varsling hos ledere til at de kan være oppmerksomme på og 
kjenne igjen mulige varsel om kritikkverdige forhold dersom de mottar dette og i slike situasjoner vet hva de skal gjøre 
med dem. Deloittes vurdering er at undersøkelsen viser at kommunen bør sette i verk tiltak for å sikre at alle ledere har 
tilstrekkelig kunnskap om varsling og hvor de kan få lederstøtte. Dette er viktig ettersom kompetanse og atferd er 
avgjørede for å skape et godt ytringsklima og for at varsel blir håndtert på en god og forsvarlig måte. En av fire ledere 
uenige8 i at de har tilstrekkelig kjennskap til hvordan varsel skal håndteres. Det er noe mindre andel blant de som har 
erfaring med å motta varsel som er uenige, men forskjellen er liten.  

Som nevnt tidligere kan det noen ganger være vanskelig å fastslå om en melding er et varsel om et kritikkverdig forhold. 
Bergen kommunes varslingssystem legger opp til at de lokale varslingsordningene er kompetansemiljø i 
byrådsavdelingene og både leder og ansatte kan rådføre seg med disse og eventuelt sentral varslingsgruppe. Da er det 
viktig at lederne kjenner til at de lokale varslingsordningene finnes og at de kan søke råd og veiledning der i varslingssaker. 
Hele 40 % av lederne som har svart på spørreundersøkelsen opplyser at de ikke kjenner til at de kan søke råd og veiledning 
hos de lokale varslingsordningene. Deloitte mener at dette ikke er tilfredsstillende og at kommunen må sikre bedre 
kjennskap til de lokale varslingsordningene.  

Deloitte mener også at det er en for stor andel av lederne som har svart på undersøkelsen som er uenige i at de vet hvor 
de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres og hvor de kan finne veiledning rutiner og prosedyrer (16 %) og det er også 
en for stor andel av lederne som er uenig i at veiledningen som er tilgjengelig i BKVarsling er tilpasset deres behov (13 
%). Det er verdt å merke seg at andelen ledere som er uenige dessuten er noe høyere hos ledere som har erfaring med å 
håndtere varsel. Svarene i undersøkelsen viser at mange ledere ønsker informasjon om forhold som fremgår av 
kommunens intranettsider og BkVarsling som informasjon om rolle plikter og ansvar og hvordan ledere skal håndtere 
varslingssaker. En del ledere etterlyser imidlertid gjennomgang av eksempler på varslingssaker og kurs og annen 
opplæring i varslingssystemet. Deloitte mener dette understreker viktigheten av at kommunen legger vekt på å sikre 
tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling overfor kommunens ledere. 

Ledere og ansattes bruk, kjennskap til og opplevelse av varslingssystemet 

Undersøkelsen viser at flertallet av ledere og ansatte kjenner til muligheten om å varsle, har stor tillit til kommunens 
håndtering av varsel og opplever at kommunen har en kultur der det er akseptabelt å melde fra om kritikkverdige forhold. 
Mer spesifikt viser svarene i spørreundersøkelsen fra ansatte og ledere i Bergen kommune følgende: 

• De fleste kjenner til at de kan varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen9, at de kan varsle om 
kritikkverdige forhold i BKVarsling 10og melde avvik i BkKvalitet11  

• Flertallet av både ansatte12 og ledere13 er enige i at det finnes god informasjon tilgjengelig på kommunens 
intranett, men en del ansatte kjenner ikke til dette  

• Flertallet av både ansatte14 og ledere15 har stor tillit til at varsel håndteres på en måte som er rettferdig for de 
involverte 

• Flertallet av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen kommune 
har en kultur som i stor16 eller i noen grad17 innebærer at det er akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold 

 
4 14% svarer svært enig, 59 % svarer nokså enig 
5 38 % svarer svært enig, 45 % svarer nokså enig 
6 36 % svarer svært enig, 47 % svarer nokså enig 
7 19 % svarer svært enig, 43 % svarer nokså enig 
8 19 % er nokså uenige, mens 6 % er svært uenige 
9 Ansatte 93 %, ledere 99% 
10 Ansatte 72 %, ledere 90% 
11 Ansatte 85 %, ledere 99 %   
12 62 % 
13 77 % 
14 51 % 
15 77 % 
16 44 % 
17 25 % 
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Deloitte mener likevel at kommunen ikke har en tilstrekkelig ytringskultur. Grunnen til dette er at andelen svar i 
spørreundersøkelsene fra ledere og ansatte som viser at mange ikke har nødvendig trygghet og tillit knyttet til 
kommunens praksis knyttet til varsling 

• Nær en fjerdedel av de ansatte18 som har svart på undersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen 
kommune ikke har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å varsle.  

• En av fem ansatte som har svart på undersøkelsen opplever heller ikke at det er lagt godt til rette for at det skal 
være trygt å varsle.  

• Nær halvparten av de ansatte og nær en fjerdedel av lederne som svarte på spørreundersøkelsen har ikke stor 
tillit til kommunens håndtering av varsel.19 

• Over halvparten av både ansatte og ledere som i spørreundersøkelsen opplyser at de har vært vitne til, avdekket 
eller opplevd kritikkverdige forhold, valgte å ikke varsle om de kritikkverdige forholdene.  

• En betydelig andel av de ansatte20 som har svart på undersøkelsen føler seg ikke trygge for at gjengjeldelse ikke 
vil finne sted i byrådsavdelingen de er tilknyttet.  

Spørreundersøkelsen viser at hovedårsakene til at det ikke varsles om kritikkverdige forhold er frykt for represalier eller 
gjengjeldelse.21 Deloitte mener at svarene i spørreundersøkelsene viser at kommunen bør arbeide for å etablere større 
grad av tillit og opplevelse av at det er trygt å varsle blant ansatte og ledere. Stor tillit til at varsel håndteres på en god 
måte er avgjørende for at ansatte og ledere velger å melde fra dersom de er vitne til eller opplever noe kritikkverdig. Det 
å sikre tillit til kommunens varslingssystem og tillit til at ledere har rutiner og kunnskap slik at gjengjeldelse ikke finner 
sted, er avgjørende for å sikre tillit fra dem som vurderer å melde fra om kritikkverdige forhold. 

Deloitte mener at det ikke er nødvendig at alle ansatte og ledere har inngående kjennskap til varslingssystemet og 
varslingsrutinene i kommunen, men mener det er viktig at de ansatte kjenner til at de kan varsle og melde fra om avvik, 
at varsling kan gjøres i BkVarsling og avvik kan meldes i BkKvalitet. Som nevnt over svarer de fleste ansatte og ledere som 
har svart på spørreundersøkelsene at de kjenner til dette. Deloitte mener likevel at andelen ansatte som kjenner til 
BkVarsling og BkKvalitet bør være høyere enn 72 prosent (BkVarsling) og 85 prosent (BkKvalitet). BkKvalitet og BkVarsling 
er sentrale kanaler for å melde fra om henholdsvis kritikkverdige forhold og avvik og det er viktig at så mange som mulig 
kjenner til systemene slik at kommunen ikke går glipp av verdifulle tilbakemeldinger for å utbedre kritikkverdige forhold 
eller avvik. Kommunens ledere har et særlig ansvar for å gjøre systemene bedre kjent i kommunen. Deloitte vil i denne 
sammenhengen peke på at over halvparten av lederne og de ansatte som svarte på spørreundersøkelsene ønsket å få 
mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen kommune. Svarene i undersøkelsens åpne kommentarfelt viser at 
en del av det som etterspørres er informasjon som allerede er tilgjengelig på kommunens nettsider.  Mer og jevnlig 
informasjon om varslingssystem og -rutiner kan bidra til å gi lederne mer kunnskap om eget ansvar og hvor de kan søke 
råd og veiledning dersom de skulle motta et varsel. Mer og jevnlig informasjon om det å varsle og hvordan varsel blir 
håndtert i kommunen vil dessuten kunne bidra til å skape trygghet hos ansatte og tillit til kommunens system. 

Kommunens oppfølging av varsel 

Basert på informasjonen i undersøkelsen mener Deloitte at kommunen i stor grad dokumenterer oppfølging og 
konklusjon i varslingssaker.   

Undersøkelsen viser samtidig at kommunen bør sikre følgende områder i sitt arbeid med å følge opp varslingssaker på en 
bedre måte: 

• Tidsbruk i varslingssaker 

• Dokumentering av begrunnelser for hvorfor saker ikke behandles som varsel 

• Tilbakemelding og informasjon til varsler 

• Evaluering av iverksatte tiltak 

Det er ikke satt formelle krav til hvor lang tid det skal ta å håndtere en varslingssak ut over at det skal skje innen rimelig 
tid. Sakene Deloitte har sett nærmere på viser også at det er stor variasjon i kompleksitet i varslingssaker og derfor også 
i saksbehandlingstid. Basert på sakene Deloitte har sett nærmere på og tilbakemeldinger i intervju, mener Deloitte at 
enkelte saker kunne og burde vært løst på kortere tid. Et viktig tiltak for å sikre rimelig tidsbruk er trygge saksbehandlere 
som vet hvor de kan søke råd og få hjelp dersom det er behov for dette. Deloitte vil derfor igjen understreke viktigheten 
av å sikre god kompetanse i alle ledd i varslingssystemet. 

 
18 23 % 
19 Samlet andel svar for svaralternativene noe tillit, ganske liten tillit og svært liten tillit er henholdsvis 51 prosent for ansatte og 23 prosent for ledere. 
20 29 % 
21 25 % av dem som valgte å ikke varsle om kritikkverdige forhold opplyst dette 
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I undersøkelsen fremkommer det at varsler ikke alltid får tilbakemelding om at varsel er mottatt, informasjon om videre 
saksgang slik arbeidstilsynet anbefaler eller tilbud om en kontaktperson i samsvar med kommunes rutiner. Dette 
innebærer etter Deloittes vurdering at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer god kommunikasjon med varslere. God 
kommunikasjon fra tidlig i prosessen, som blant annet innebærer oppdatert informasjon om hvor lang tid prosessen 
forventes å ta, er viktig for å sikre tillit til kommunens håndtering av varselet.  Selv om varsler ikke har rett på å få vite 
hvilke konkrete tiltak som blir iverksatt, mener Deloitte det er viktig at varsler så langt det er mulig får vite hvordan 
varselet vil bli fulgt opp og hvordan kommunen har konkludert omkring varselet. 

Svarene fra både ledere og ansatte i undersøkelsen viser at tiltakene som blir satt i verk i varslingssaker ofte ikke oppleves 
som tilstrekkelige eller kun delvis tilstrekkelige til å rette opp de kritikkverdige forholdene. Deloitte mener dette 
understreker viktigheten av at tiltakene i varslingssaker bli evaluert etter de er iverksatt for å sikre at de har hatt effekt. 
Gjennomgangen av utvalgte saker viser at slike evalueringer ikke alltid blir gjennomført. 

Deloitte har ikke sett eksempler på at det er gjennomført risikovurderinger av varslers situasjon i varslingssaker. Som 
nevnt tidligere er det en vesentlig del av de ansatte (29 prosent) som ikke er trygge for at gjengjeldelse ikke vil finne sted 
ved varsling i kommunen. Revisjonen vil særlig fremheve at så mange som 25% av de som opplyser at de har varslet om 
kritikkverdige forhold mener seg helt eller delvis utsatt for gjengjeldelse som følge av dette. Undersøkelsen viser at de 
som mener seg utsatt for gjengjeldelse i varslingssaker i Bergen kommune, særlig har opplevd dette i form av utilbørlig 
opptreden som refs, utfrysning, hersketeknikker eller latterliggjøring, men også opplevelser av begrensede 
karrieremuligheter og da i form av å miste oppgaver, bli tildelt færre vakter eller å få redusert mulighet til å delta på kurs 
og annen videreutvikling. Noen opplyser også at de har opplevd å bli omplassert til en annen avdeling eller til annet 
arbeidssted etter å ha varslet. Kommunen må derfor iverksette tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal 
finne sted. Gjengjeldelse er brudd på arbeidsmiljøloven § 2 A-4. Vi vil i denne sammenhengen også peke på at kommunens 
varslingsrutiner ikke inneholder informasjon om kva kommunen gjør eller skal gjøre for å unngå at gjengjeldelse finner 
sted eller hva varsler kan gjøre om en opplever at en blir utsatt for gjengjeldelse, slik arbeidstilsynet anbefaler. 

Konklusjon og anbefalinger 

Basert på funn og vurderinger i undersøkelsen anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

1) Oppdaterer kommunens varslingsrutiner i samsvar med arbeidstilsynets anbefalinger 
 
2) Vurderer å utarbeide føringer for kompetansekrav som bør stilles til ulike grupper når det gjelder varsling 
 
3) Sørger for at mulighet for anonym varsling er i samsvar med bystyrets vedtak 
 
4) Sikrer at ledere har bedre kjennskap til de lokale varslingsordningene i byrådsavdelingene 
 
5) Sikrer tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling overfor kommunens ledere 
 
6) Identifiserer og iverksetter tiltak som kan bidra til å etablere større grad av tillit og opplevelse av at det er trygt 

å varsle blant ansatte og ledere 
 
7) Identifiserer og iverksetter tiltak som bidrar til at flere ansatte blir kjent med BkVarsling og BkKvalitet, for å bidra 

til at flere melder fra om kritikkverdige forhold og avvik 
 
8) Sikrer at varslere så langt det lar seg gjøre får tilpassete tilbakemeldinger 
 
9) Iverksetter tiltak for å redusere sannsynligheten for at gjengjeldelse finner sted ved varsel om kritikkverdige 

forhold og tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal finne sted 
 
10) Gjennomfører kontroller av saksbehandling i varslingssaker for å sikre at praksis er i samsvar med kommunens 

retningslinjer og krav i regelverket 
 

11) Sikre at ansatte jevnlig får informasjon om at Bergen kommune ønsker at ansatte og ledere melder fra om 
kritikkverdige forhold, og hvordan dette kan gjøres på en trygg måte for den som melder fra 
 
 

 



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Innledning  

6 
 

Innhold 

1 Innledning 10 

2 Kommunens varslingssystem 14 

3 Ledernes kjennskap til håndtering av varsel 33 

4 Ledere og ansattes bruk, kjennskap til og opplevelse av varslingssystemet 40 

5 Kommunens oppfølging av varsel 57 

6 Konklusjon og anbefalinger 67 

Høringsuttalelse 69 

Revisjonskriterier 73 

Sentrale dokumenter og litteratur 77 



Forvaltningsrevisjon av systemet for varsling i Bergen kommune | Detaljert innholdsfortegnelse 
 

7 
 

Detaljert innholdsfortegnelse 

1 Innledning 10 

1.1 Bakgrunn 10 

1.2 Formål og problemstillinger 10 

1.3 Avgrensning 11 

1.5 Metode 11 
1.5.1 Dokumentanalyse 11 
1.5.2 Spørreundersøkelser 11 
1.5.3 Intervju og samtaler 12 
1.5.4 Gjennomgang av saker 13 
1.5.5 Verifiseringsprosesser 13 

1.6 Revisjonskriterier 13 

2 Kommunens varslingssystem 14 

2.1 Problemstillinger 14 

2.2 Revisjonskriterier 14 
2.2.1 Arbeidstakers rett til å varsle 14 
2.2.2 Arbeidsgivers plikt til å følge opp varsel og den som varsler 15 
2.2.3 Rutiner for intern varsling 15 
2.2.4 Rutiner for ekstern varsling 15 
2.2.5 Roller i varslingssaker 15 
2.2.6 Viktigheten av å diskutere hva varsling er på arbeidsplassen 15 
2.3.1 Nytt varslingssystem i kommunen fra januar 2020 15 
2.3.2 Roller og ansvar i kommunens varslingssystem 16 
2.3.3 Varsel blir meldt i og utenfor BkVarsling 17 
2.3.4 Erfaringer med de lokale varslingsordningenes som kompetanseorgan 19 
2.3.5 Varslingsrutiner og veiledere 20 
2.3.6 Tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i organisasjonen 25 
2.3.7 Vurdering 30 

3 Ledernes kjennskap til håndtering av varsel 33 

3.1 Problemstilling 33 

3.2 Revisjonskriterier 33 

3.3 Datagrunnlag 33 
3.3.1 Ledernes kjennskap til håndtering av varsel og lederstøtte til å følge opp varsel 33 
3.3.2 Erfaringer og synspunkt knyttet til ledernes kjennskap til håndtering av varsel 37 

4 Ledere og ansattes bruk, kjennskap til og opplevelse av varslingssystemet 40 

4.1 Problemstilling 40 

4.2 Revisjonskriterier 40 
4.3.1 Andel ansatte og ledere som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold 40 
4.3.2 Ledere og ansattes kjennskap til kommunens system for varsling 45 
4.3.3 Ansattes tillit til at kommunen følger opp varsel på en god måte 48 
4.3.4 Ansattes opplevelse av kommunen sin kultur for varsling om kritikkverdige forhold 50 

4.4 Vurdering 55 

5 Kommunens oppfølging av varsel 57 

5.1 Problemstilling 57 



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Innledning  

8 
 

5.2 Revisjonskriterier 57 
5.2.1 Dokumentering i varslingssaker 57 
5.2.2 Tilbakemelding til varsler og tidsbruk i varslingssaker 57 
5.2.3 Tiltak 58 
5.2.4 Forebygging av gjengjeldelse 58 

5.3 Datagrunnlag 58 
5.3.1 Dokumentering av oppfølging og konklusjon i saker meldt som varsel 58 
5.3.2 Nærmere om overholdelse av krav i oppfølgingen av varsel 60 

6 Konklusjon og anbefalinger 67 

Vedlegg 1:

 Høringsuttalelse 69 

Vedlegg 2:

 Revisjonskriterier 73 
Om det å legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen 73 
Om retten til å varsle og hva som er et varsel 73 
Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling 74 
Viktigheten av å diskutere hva varsling er på arbeidsplassen 75 
Fremgangsmåte ved varsling 75 
Arbeidsgivers aktivitetsplikt og forbud mot gjengjeldelse 75 
Tilbakemelding til varsler 76 
Tillitsvalgte og verneombudets rolle ved varsling 76 

Vedlegg 3:

 Sentrale dokumenter og litteratur 77 
 

Figurer 

Figur 1 Arbeidstilsynets illustrasjon av hvilke ytringer som regnes for å være varsel og andre typer ytringer 14 
Figur 2 Tekst fra BkVarsling om anonym varsling 25 
Figur 3: Artikkelen "Varsling av kritikkverdige forhold" på allmenningen 28 
Figur 4: Utsnitt fra forsiden i BkVarsling. 29 
Figur 5: Lederes svar på om de kjenner til at de kan få ansvar for å saksbehandle varsle om kritikkverdige forhold og at 
det finnes en lokal varslingsordning i byrådsavdelingen de kan søke råd og veiledning hos i varslingssaker 34 
Figur 6: Lederes svar på fire ulike påstander knyttet til kjennskap til håndtering av varsel, hvor de kan få lederstøtte, hvor 
de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer, samt om de opplever veiledningen i BkVarsling som tilstrekkelig. 35 
Figur 7: Andel ledere som svarte «ja» på om de hadde ønsket å få mer informasjon om kommunens varslingssystem, egen 
rolle som leder i varslingssaker og hvordan man kan varsle i Bergen kommune. 36 
Figur 8: Lederes svar på hva som har vært krevende å følge opp på en god måte i varslingssaker. 37 
Figur 9: Har du i løpet av de siste tre årene vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 
som burde vært stoppet? 41 
Figur 10: Andel ansatte og ledere som hadde vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige de siste tre årene og 
som også varslet om disse forholdene 42 
Figur 11: Ansattes valg av varslingskanal de tre siste årene. Svarene er fra dem som oppgir å ha varslet i 
spørreundersøkelsen til ansatte. 42 
Figur 12: Tema for ansattes varsler de tre siste årene. Svarene er fra dem som oppgir å ha varslet i spørreundersøkelsen 
til ansatte. 44 
Figur 13: Ansattes og lederes svar på om de kjenner til at de kan og hvor de kan varsle om kritikkverdige forhold  45 
Figur 14: Ansatte og lederes svar på om det finnes god informasjon på intranettet om hvordan man kan varsle i Bergen 
kommune 46 
Figur 15: Ansattes svar på om de ønsker mer informasjon om hvordan varsle 47 
Figur 16: Ansattes svar på hva de ønsker mer informasjon om knyttet til varslingssaker 47 
Figur 17: Ansattes og lederes tillit til håndtering av varsel. 49 
Figur 18: Årsaker til at ansatte valgte å ikke varsle om kritikkverdige forhold 49 
Figur 19: Ansattes opplevelse av kultur for å varsle om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. 51 
Figur 20: Lederes svar på påstander knyttet til deres arbeid for å gjøre det trygt for ansatte å varsle og å melde avvik 52 
Figur 21: Ansatte og lederes svar på hvorvidt det blir oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold 53 
Figur 22: Ansatte og lederes svar på hvorvidt det er lagt til rette for at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold
 53 



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Innledning  

9 
 

Figur 23: Ansatte og lederes svar på hvorvidt de er trygge på at gjengjeldelse ikke vil finne sted dersom de varsler om 
kritikkverdige forhold 54 
Figur 24: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de fikk informasjon om hvordan deres varsel 
ville bli fulgt opp 61 
Figur 25: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de fikk tilbud om kontaktperson etter at de 
hadde varslet 62 
Figur 26: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de opplever at de har blitt utsatt for 
gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av at de varslet. 63 
Figur 27: Tiltak for å følge opp varselet. Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de ble gjort kjent 
med om det ble iverksatt tiltak for å følge opp varselet 64 
Figur 28: Ledernes svar på i hvilken grad de opplever at de har lyktes med å følge opp varsel om kritikkverdige forhold på 
en god måte 65 
Figur 29: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de opplever at de kritikkverdige forholdene de 
har varslet om har opphørt 65 
Figur 30 Arbeidstilsynets illustrasjon av hvilke ytringer som regnes for å være varsel og andre typer ytringer 74 
 

Tabeller 

Tabell 1: Har du mottatt varsel om kritikkverdige forhold i din stilling som leder i Bergen kommune i løpet av de siste fem 
årene? 18 
Tabell 2: Lenker i del 2 av rutinen for varsling 20 
Tabell 3 Sammenligning av kommunens varslingsrutiner med arbeidstilsynets anbefalinger for slike rutiner 22 
Tabell 4 Gjennomførte tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i byrådsavdelingene 26 
 



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Innledning 

 

10 
 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av systemet for varsling i Bergen kommune. Prosjektet ble bestilt 
av kontrollutvalget i Bergen kommune i sak 27/21 den 7. april 2021.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke ulike forhold knyttet til kommunens system for varsling 
og prosjektet har problemstillinger som omhandler både implementering av varslingssystemet, de ansattes 
kjennskap til varslingssystemet og kommunens oppfølging av varsel.  

Bergen bystyre behandlet sak om plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024 i møtet 27.01.2021 
sak 11/21. I punkt 3 i vedtaket står det følgende: 

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt undersøkt (henvisning til bystyrets vedtak er tatt med 
i parentes under):  

Kommunens implementering av varslingssystem   

1. I hvilken grad har kommunen iverksatt system for varsling i samsvar med regelverk og kommunale vedtak 
(pkt 5 i bystyrets vedtak) 

a. Er varslingssystemet etablert og i drift i alle byrådsavdelinger? 
b. Har alle byrådsavdelinger iverksatt hensiktsmessige tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i 

organisasjonen? 
 

2. Opplever ledere at de har tilstrekkelig kjennskap til hvordan varsel skal håndteres og hvor de eventuelt 
kan få lederstøtte til å håndtere og følge opp varsel på en god måte? 

Ansattes kjennskap til og opplevelse av varslingssystemet 

3. I hvilken grad har ledere og ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning for å melde fra om 
kritikkverdige forhold?  (Pkt 2 i bystyrets vedtak) 

a. Har ledere og ansatte kjennskap til kommunens system for varsling? (Pkt 2 i bystyrets vedtak) 
b. Har ledere og ansatte tillit til at kommunen følger opp varsel på en god måte? (Pkt 2 i bystyrets 

vedtak) 
c. Opplever ledere og ansatte at kommunen har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å 

varsle om kritikkverdige forhold? (Pkt 3 i bystyrets vedtak) 
d. Opplever ledere og ansatte at kommunen har kultur for å ivareta varslers rettigheter? (Pkt 3 i 

bystyrets vedtak) 

3. Bystyret ber Kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kommunens system for 
varsling. Den tar sikte på å kartlegge:  

1. Oppfølging av varslingsrutinene i praksis (arbeidsgivers aktivitetsplikt)  

2. I hvilken grad har ansatte kjennskap og tillit til varslingsordningen  

3. Om kommunen har en kultur for at det er akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold samt god 
ivaretakelse av varsler? Er forbudet mot gjengjeldelse overholdt? 

4. Ansattes erfaringer med å varsle om kritikkverdige forhold  

5. Implementering av anonymt varslingssystem vedtatt av bystyret  

6. Gå gjennom hvordan konkrete varslingssaker er fulgt opp (inkl. overholdelse av tidsfrister og krav 
til tilbakemelding til varsler).  

7. Om de kritikkverdige forholdene er rettet (tiltak) 
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Kommunens oppfølging av varsel 

4. I hvilken grad følger kommunen opp varsel i samsvar med regelverket, arbeidstilsynets retningslinjer og 
egne rutiner? (Pkt 1 i bystyrets vedtak) 

a. Blir kommunens oppfølging og konklusjon i varslingssaker tilstrekkelig dokumentert i 
kommunens systemer for dette? 

b. Blir varsel fulgt opp innen rimelig tid? (SP) (Pkt 6 i bystyrets vedtak) 
c. I hvilken grad gir kommunen tilbakemelding til varsler om hvordan varselet vil bli fulgt opp og 

hvordan kommunen har konkludert omkring varselet? (Pkt 6 i bystyrets vedtak) 
d. I hvilken grad opplever varslere, hovedverneombud og ledere at kritikkverdige forhold det er 

varslet om har blitt håndtert med hensiktsmessige tiltak (Pkt 7 i bystyrets vedtak) 
e. Opplever varslere at de er utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av at de har varslet 

på kritikkverdige forhold? (Pkt 3 i bystyrets vedtak) 
i. Har varslere opplevd uønsket endring i arbeidsoppgaver eller stilling i etterkant av 

varsling? 
ii. Hvilke eventuelle andre gjengjeldelser rapportere varsleren om? 

1.3 Avgrensning  

Forvaltningsrevisjonen vil ikke konkludere omkring enkeltvarsel og hvorvidt disse var eller er berettiget, men rette 
oppmerksomheten på kommunens etterlevelse av rutiner og regelverk i oppfølgingen av og håndteringen av 
varsel.  

Når det gjelder bystyrets spørsmål om a) forbudet mot gjengjeldelse er overholdt (pkt 3) og b) om de kritikkverdige 
forholdene er rettet (pkt 7 i bystyrets vedtak og problemstilling 4 d over), vil Deloitte vurderinger bli basert på 
ansattes og lederes rapporteringer omkring f.eks. endring i arbeidsoppgaver, skifte av stilling og iverksatte tiltak, 
og ikke på omfattende og inngående gjennomgang og vurdering av de enkelte varslingssakene. 

Undersøkelsen omfatter ikke varslingsordning for administrativt ansatte ved bystyrets kontor. 

1.4 Begrepsbruk 

I undersøkelsen skiller vi mellom ansatte og ledere. Med ansatte mener vi personer som ikke har lederansvar, selv 
om også ledere har et ansattforhold i Bergen kommune.  

1.5 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikret i 
samsvar med kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet april 2021 til mai 2022. 

1.5.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterium. Videre har 
informasjon om Bergen kommune varslingssystem og rutiner, relevant rapportering og statistikk knyttet til varsling 
mm. blitt samlet inn og analysert. Deloitte har videre gjennomgått referat fra møter i sentral varslingsgruppe fra 
siste år. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene. 

1.5.2 Spørreundersøkelser 

I denne forvaltningsrevisjonen ble det gjennomført to elektroniske spørreundersøkelser høsten 2021 (avsluttet i 
november), en undersøkelse til alle ledere og en undersøkelse til et utvalg ansatte 

Spørreundersøkelse til ansatte – utvalg respondenter og refleksjoner omkring undersøkelsens representativitet 

Deloitte har sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til et utvalg på 392022 av kommunens om lag 20 000 
ansatte for å avdekke om kommunens system for varsling er kjent for kommunens ansatte og for å undersøke om 
de ansatte har tillit til kommunens varslingssystem og opplever at kommunen har en kultur som innebærer at det 
er akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold. 

Utvalget som fikk spørreundersøkelsen var tilfeldig og vektet, slik at et tilfeldig utvalg ansatte fra alle 
byrådsavdelinger ble invitert til å svare på spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen ble distribuert per e-post.  

 
22 Utvalget var opprinnelig på 4000 ansatte, men ferieavvikling, permisjoner og annet fravær medførte en liten reduksjon i utvalget. 
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Deloitte mottok 1334 svar på spørreundersøkelsen til ansatte. Dette utgjør en svarprosent på 34 prosent.23 Vi 
anser dette som en tilfredsstillende svarprosent og i samsvar med det som kan forventes i denne type 
undersøkelser som går bredt ut til mange respondenter.  Vår erfaring, som vi også deler med forskningsmiljø, er 
at terskelen for at personer tar seg tid til å svare på spørreundersøkelser, stadig blir høyere. Samtidig medfører 
det at vi har sendt spørreundersøkelsen til et relativt stort og tilfeldig utvalg respondenter innen syv områder 
(byrådsavdelinger), at ulempene med redusert svarandel blir mindre.  

Tema for spørreundersøkelsen er varsling, et område Deloitte mener vi kan forvente at de ansatte kjenner til, men 
ikke nødvendigvis har inngående kjennskap til eller synspunkt om med mindre de har vært involvert i en situasjon 
der de har vurdert å eller ønsket å si ifra om noe uønsket. De som har opplevd noe uønsket kan ha en særlig 
interesse av å svare på spørreundersøkelsen og dermed være overrepresentert blant respondentene og at 
datagrunnlaget kan være skjevt ved at andel kritiske svar er overrepresentert. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å 
kunne undersøke eller konkludere om dette faktisk er tilfellet.  I en del sammenhenger har vi i analysen fremhevet 
svar fra personer som har vært vitne til eller kjent til kritikkverdige forhold for å se om deres svar skiller seg ut. 

Ettersom spørreundersøkelsen kun gikk ut til ansatte som har kommunal e-postadresse, innebar dette at ansatte 
uten brukerID i Bergen kommune ikke ville bli trukket ut som del av de ansatte som fikk anledning til å svare på 
spørreundersøkelsen. Deloitte har fått opplyst at 1797 personer ikke har brukerID og at av disse utgjør i overkant 
av 1000 personer fast ansatte, mens de øvrige er ansatt i engasjementer eller prosjekter eller er vikarer, og 
ekstrahjelper. Av de ansatte som har svart på undersøkelsen opplyser 791 av ansatte at de jobber direkte 
tjenesteytende, 469 oppgir å jobbe kontorbasert, mens kun 72 ansatte opplyser at de arbeider driftsrettet.  

Dette innebærer at erfaringer til ansatte som arbeider driftsrettet i kommunen er underrepresentert i 
undersøkelsen. Vi har imidlertid ikke holdepunkter for å kunne si noe om dette eventuelt påvirker svarfordelingen 
på de enkelte spørsmålene i undersøkelsen. 

Spørreundersøkelse til ledere 

Deloitte har også sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle ledere i kommunen for å kartlegge deres 
kjennskap til håndtering av varsel og om de har gjennomført tiltak for å gjøre kommunens varslingssystem kjent 
for de ansatte. Også ledere ble spurt om de hadde erfaring med å varsle. 

Spørreundersøkelsen til ledere ble sendt ut til 1277 ledere i Bergen kommune. Deloitte mottok 764 svar, som 
tilsvarer en svarprosent på 59 prosent. 762 av respondentene har oppgitt byrådsavdelingen de arbeider i:  

• Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig: 186 

• Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: 279 

• Byrådsleders avdeling: 27 

• Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet: 125 

• Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom: 63 

• Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling: 35 

• Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling: 47  

500 ledere oppgir at de jobber direkte tjenesteytende, 217 oppgir å jobbe kontorbasert og 44 oppgir å jobbe 
driftsrettet. 

1.5.3 Intervju og samtaler 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har Deloitte intervjuet utvalgte personer fra Bergen kommune. 
Vi har gjennomført gruppeintervju med de lokale varslingsordningene i hver byrådsavdeling. Hensikten med disse 
gruppeintervjuene har vært å få kunnskap om erfaringer med kommunens varslingssystem. 

Vi har videre intervjuet hovedverneombud ved hver byrådsavdeling for å innhente informasjon om deres 
erfaringer fra kommunens håndtering av varslingssaker og for å få innspill til saker som det kan være aktuelt å 
undersøke nærmere. 

 
23 Under er en oversikt over antall svar per byrådsavdeling 1324 av respondentene har oppgitt byrådsavdelingen de arbeider i: 
• Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig: 275 svar 
• Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: 437 svar 
• Byrådsleders avdeling: 33 svar 
• Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet: 311 svar 
• Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom: 122 svar 
• Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling: 80 svar 
• Byårdsavdeling for kultur, mangfold og likestilling: 66 svar 
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I spørreundersøkelsen var det 20 ansatte og 2 ledere som oppga sin kontaktinformasjon slik at vi kunne kontakte 
dem for å få nærmere informasjon om deres erfaringer og vurdere deres saker for nærmere gjennomgang. Vi 
lyktes med å oppnå kontakt med 18 av disse og gjennomførte samtaler for å få kjennskap til prosessen de hadde 
opplevd i sine saker. I tilknytning til en av sakene har vi også intervjuet en hovedtillitsvalgt. 

Kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling, som har konsernansvar for varslingssystemet er også intervjuet. 

Totalt er det gjennomført 34 intervju eller oppfølgingssamtaler. 

I tillegg er det underveis i prosjektet gjennomført samtaler for å avklare og innhente informasjon fra kommunens 
kontaktperson for prosjektet ved byrådsleders avdeling som også er kommunens fagansvarlige for 
varslingssystemet. 

1.5.4 Gjennomgang av saker  

Deloitte har gjennomgått fem saker og undersøkt om kommunen har opptrådt i samsvar med rutiner, 
retningslinjer og regelverk. I denne gjennomgangen har kommunen blitt bedt om å rapportere og dokumentere 
hvordan varsel som har kommet inn i de aktuelle sakene eller ved de aktuelle enhetene har blitt håndtert.  

To av sakene var fra 2019 før nåværende varslingssystem var på plass, mens tre saker er av nyere dato (2020 og 
2021). 

1.5.5 Verifiseringsprosesser 

Det er kun informasjon fra verifiserte intervjureferat som har blitt benyttet i rapporten. Rapportutkast har blitt 
sendt til kommunen for verifisering, og påpekte faktafeil er korrigert. Rapporten er sendt til kommunen for 
uttalelse. Kommunens høringsuttale vil bli lagt ved den endelige rapporten (vedlegg 1).  

1.6 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I 
dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra arbeidsmiljøloven. Kriteriene er nærmere presentert 
innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten. 
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2 Kommunens varslingssystem 

2.1 Problemstillinger 

I dette kapittelet vil vi svare på hovedproblemstilling 1) med underproblemstillinger: 

• I hvilken grad har kommunen iverksatt system for varsling i samsvar med regelverk og kommunale vedtak 
o Er varslingssystemet etablert og i drift i alle byrådsavdelinger? 
o Har alle byrådsavdelinger iverksatt hensiktsmessige tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i 

organisasjonen? 

2.2 Revisjonskriterier 

2.2.1 Arbeidstakers rett til å varsle 

Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold jf. arbeidsmiljøloven § 2A-1, første ledd.  Kritikkverdige 
forhold blir definert slik i § 2 A-1 andre ledd:  

(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i 

virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære 

a) fare for liv eller helse 

b) fare for klima eller miljø 

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 

d) myndighetsmisbruk 

e) uforsvarlig arbeidsmiljø 

f) brudd på personopplysningssikkerheten. 

 

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre 
forholdet omfattes av forholdene som fremgår av sitatet over, altså §2 A-1, andre ledd. 1 Følgende figur fra 
arbeidstilsynets nettsider gir en skjematisk oversikt over hvilke forhold som regnes som varsel og hva som regnes 
som andre ytringer: 
 
Figur 1 Arbeidstilsynets illustrasjon av hvilke ytringer som regnes for å være varsel og andre typer ytringer 

 

Arbeidstakere kan varsle internt i virksomheten til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver eller via 
verneombud, tillitsvalgt eller advokat, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2). Begrepet «arbeidstakere» er definert i 
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arbeidsmiljøloven § 1-6, første ledd. Her står det at også elever, pasienter i helseinstitusjoner, personer i 
opplæringsøyemed og personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak, defineres som arbeidstakere når de utfører 
arbeid i virksomheten. 

Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider at det betyr ingenting hva en kaller det det meldes i fra om eller hvordan 
det som det meldes i fra om kategoriseres (som avvik, klage, bekymringsmelding, si ifra osv.), fordi det er innholdet 
i det de sier ifra om, og hvem som sier ifra, som avgjør om det er et varsel. 24  

2.2.2 Arbeidsgivers plikt til å følge opp varsel og den som varsler 

Arbeidsgiver har aktivitetsplikt og omsorgsplikt ved varsling. Dette innebærer at arbeidsgiver skal sørge for at 
varsel blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid og at den som varsler har et forsvarlig arbeidsmiljø. 
(arbeidsmiljølova § 2 A-3) På nettsidene til arbeidstilsynet er det nærmere presisert at arbeidsgivers aktivitetsplikt 
innebærer at arbeidsgiver må undersøke, avdekke, behandle og få slutt på det kritikkverdige forholdet. Gjennom 
hele varslingsprosessen har arbeidsgiver samtidig omsorgsplikt og dette innebærer at arbeidsgiver må ivareta de 
som varsler og andre involverte. Prinsippene konfidensialitet, habil saksbehandling og rett til kontradiksjon skal 
ligge til grunn behandlingen av varslingssaker 

2.2.3 Rutiner for intern varsling 

Ifølge arbeidsmiljøloven § 2 A-6 plikter virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, å ha rutiner 
for intern varsling. Disse rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Videre står det følgende i § 2 A-6: 

(3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle. 

(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde 

a) En oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

b) Fremgangsmåte for varsling 

c) Fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling. 

(5) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten. 

Bergen bystyre fattet i 2018 vedtak om at byrådet i løpet av 2018 skulle anskaffe en digital løsning for varsling som 
ivaretok muligheten for anonymisert/ kryptert varsling behandlet (20.06.2018 sak 145/18)  

Arbeidstilsynet gir anbefalinger om hva rutiner for varsling bør inneholde 

2.2.4 Rutiner for ekstern varsling 

I arbeidstilsynets mal for varslingsrutiner foreslår de at rutinene også skal inneholde informasjon om ekstern varsling, 
det vil si omtale av retten til å varsle tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet.  

2.2.5 Roller i varslingssaker 

Arbeidstilsynet omtaler hvilken rolle arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud skal og kan ha i varslingssaker. 

2.2.6 Viktigheten av å diskutere hva varsling er på arbeidsplassen 

I sin veileder om varsling og ytringsfrihet peker KS på at mange ansatte ikke kjenner varslingsreglene. De skriver i 
kapittel 2 om retten til å varsle: 

 Det er ofte stor usikkerhet om hva som er varsling, avviksrapportering eller bekymringsmeldinger. Det 
er viktig å diskutere på arbeidsplassen hva varsling er for å skape trygghet i varslingssitasjoner. Manglende 
kjennskap til varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan veies opp av slike diskusjoner 

2.3 Datagrunnlag 

2.3.1 Nytt varslingssystem i kommunen fra januar 2020 

Bergen kommune etablerte nytt system for intern varsling i 2020 med ny rolle til sentral varslingsgruppe som 
sentralt kompetanseorgan og etablering av lokale kompetansegrupper knyttet til varsling i hver byrådsavdeling, 
kalt lokale varslingsordninger. I forbindelse med etableringen av det nye systemet ble det dessuten innført et 
digitalt system, BkVarsling, der ansatte i Bergen kommune kan varsle om kritikkverdige forhold. I BkVarsling vil 

 
24 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/ 
 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/
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ledere og ansatte også finne rutiner og veiledning knyttet til varsling.25 BkVarsling er tilgjengelig via en lenke på 
kommunen sitt intranett Allmenningen. Ansatte oppfordres til å varsle gjennom den digitale løsningen, men kan 
også velge å varsle via nærmeste eller overordnet leder, tillitsvalgt eller verneombud.  

2.3.2 Roller og ansvar i kommunens varslingssystem 

Byrådsleders avdeling har konsernansvar for varsling i Bergen kommune. Byrådsleders avdeling ved fagansvarlig 
skal tilrettelegge med system og rutiner, veilede byrådsavdelingene i bruken av system og rutiner, og etterse at 
bruken av system og rutiner er rimelig.26 Det fremgår ikke nærmere hva dette i praksis innebærer, men Deloitte 
får opplyst at det fra byrådsleders avdeling blir lagt til rette for nettverk for lokale varslingsordninger for opplæring 
og erfaringsdeling, og fagansvarlig ved byrådsleders avdeling kan videre kontaktes for  veiledning. Kommunen har 
det siste året etablert en kompetanseportal der ledere kan legge ut kurs og kompetansekrav. Fagansvarlig for 
varslingsordningen ved byrådsleders avdeling har utbeidet kurs og veiledningsmateriell som de lokale 
varslingsordningene i Byrådsavdelingene kan benytte. Varsling er også del av ulike kurs i regi av HR konsern, hvor 
byrådsleders avdeling har levert innhold til kursene. Byrådsleders avdelings veiledningsansvar27 overfor 
byrådsavdelingene i bruk av kommunen sitt varslingssystem, inkluderer også opplæring av byrådsavdelingene 
sentralt. Fagansvarlig har ikke noen rolle i den konkrete oppfølgingen av varsel. 
 
Kommunen har en sentral varslingsgruppe slik de også hadde tidligere, men gruppens ansvar er endret etter 
etableringen av ny varslingsordning. Sentral varslingsgruppe skal nå være kommunens sentrale kompetansemiljø 
for varsling. Gruppen skal ikke lenger motta varslinger slik de gjorde tidligere (før nytt digitalt varslingssystem i 
2020). Den sentrale varslingsgruppen ledes av HR-direktør og har medlemmer fra de to største byrådsavdelingene 
og fra én av de øvrige byrådsavdelingene (denne plassen rullerer). Det er også ett medlem fra de tillitsvalgte. 
Denne gruppen gir råd til lokale varslingsordninger, veileder arbeidstakere som vurderer å varsle og identifiserer 
behovet i kommunen for å styrke informasjon og opplæring om varslingsordningen. Den sentrale varslingsgruppen 
har faste møter med fagansvarlig i byrådsleders avdeling. Tema for møtene er typisk status/erfaringer fra driften, 
endringer i lovverk mm, behov for justeringer og opplæring. I 2021 hadde sentral varslingsgruppe seks møter der 
også fagansvarlig i Byrådsleders avdeling deltok og per medio mai 2022 hadde sentral varslingsgrunne avholdt to 
møter. Behov for kompetansebygging og gjennomførte kompetansetiltak har vært gjennomgående tema i 
møtene. Videre har møtene omhandlet ulike tema knyttet til varsling der gruppen har vurdert eventuelle behov 
for avklaringer.  

Det ble i 2020 etablert lokale varslingsordninger i hver byrådsavdeling som skal være byrådsavdelingens 
kompetansemiljø for varsling og som skal motta varsel som blir registrert i BkVarsling for sin byrådsavdeling. De 
lokale varslingsordningene består av personell med ulik kompetansebakgrunn. Både HR-kompetanse, 
ledelseskompetanse og juridisk kompetanse er representert i de lokale varslingsordningene. Det er utarbeidet en 
veileder for de lokale varslingsordningene28 som tydeliggjør arbeidsoppgavene deres. Hensikten med denne 
organiseringen er at de som mottar varsel skal være personer med erfaring og kompetanse på området. I følge 
veilederen skal de lokal varslingsordningene gjøre den innledende vurderingen av om innsendte saker er varsel 
etter arbeidsmiljøloven eller ikke. De lokale varslingsordningene gjør en innledende overordnet vurdering av 
innmeldte saker og med mindre forholdet åpenbart ikke er et kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljøloven, så 
følges saken vanligvis videre opp i linjen. Videre saksbehandling vil da konkludere med om en sak faktisk er et 
varsel etter arbeidsmiljøloven eller ikke. 

Den lokale varslingsordningen har videre ansvar for å følge opp framdriften i saken og er ansvarlig for å avslutte 
saken. De har også ansvar for å gi råd til arbeidstaker som varsler eller vurderer å varsle, og gi råd til linjen som 
saksbehandler varsel. De lokale varslingsordningene saksbehandler i enkelte tilfeller også selv varslingssaker.  

I intervju får Deloitte opplyst at de lokale varslingsordningene også har ansvar for å drive informasjonsarbeid og 
opplæring i varslingssystemet i sine respektive byrådsavdelinger. Det går ikke fram av veilederen til de lokale 
varslingsordningene at de har dette ansvaret eller for hvem de skal gjøre informasjonsarbeid. Fra fagansvarlig ved 
byrådsleders avdeling blir det vist til at dette ikke kan bestemmes fra konsernansvarlig byrådsavdeling, men at det 
er en anbefaling at de lokale varslingsordningene ivaretar denne oppgaven. Det blir vist til at det ofte være lokal 

 
25 I tillegg er det etablert rutiner for hvordan en kan varsle dersom varselet gjelder kommunaldirektør eller byråd   og for administrativt 
ansatte ved bystyrets organer. 
26 Hentet fra del 1 og del 2 – rutine for varsling i Bergen kommune  
27 Etter byrådssak 1401/14 «Internkontroll i Bergen kommune. Overordnet rammeverk» 
28 Veileder for lokale varslingsordninger.  
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varslingsordning som følger opp, men andre ressurser i byrådsavdelingene kan gjennomføre eller bidra i 
informasjonsarbeidet, for eksempel jurister  

Ledere har ansvar for å følge opp varsel de mottar og registrere disse i BkVarsling dersom varslene er mottatt 
utenom den digitale varslingsordningen. For varsel innmeldt i BkVarsling, foregår innledende dialog mellom lokal 
varslingsordning og varsler i dette systemet. Selve oppfølgingen og videre dialog i sakene skjer etter dette både 
utenfor BkVarsling og i BkVarslings løsning for å sende meldinger. Saksbehandlingen av varslene gjennomføres på 
det som vurderes å være riktig nivå. Dette kan være lokal varslingsordning, eller ulike nivå i linjen i 
byrådsavdelingen. Dokumentene i sakene skal arkiveres i Bk360. Det er som oftest ledere under kommunaldirektør 
som blir tildelt ansvar som saksbehandler for varsel av den lokale varslingsordingen. Saksbehandlerne skal følge 
kommunens prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel om mulige kritikkverdige forhold og er ansvarlig 
for å utrede saken på en nøytral og habil måte og utarbeide skriftlig rapport som beskriver drøftinger, vurderinger, 
konklusjoner og tiltak. Av prosedyren går det videre fram at arbeidsgiver skal sørge for at de tiltak som er besluttet 
iversatt blir iverksatt, og at de fungerer etter hensikten.  

Byrådsavdelingene ved deres ledere skal informere egne ansatte om Bergen kommunes rutine for varsling og om 
BkVarsling. Bergen kommune fikk i 2021 en ny kompetanseportal, og Deloitte får opplyst at det jobbes med å lage 
kompetansetiltak knyttet til varsling inn mot ulike roller. I kompetanseportalen kan det legges inn krav til 
opplæring for ledere og ansatte. Byrådsleders avdeling har så langt utarbeidet opplæringstiltak som de lokale 
varslingsordningene kan benytte. Når kompetansetiltak er utarbeidet og tilgjengeliggjort kan ledere i linjen, det vil 
si i de ulike byrådsavdelingene, stille opplæringskrav knyttet til varsling til aktuelle ansatte. 

I BkVarsling går det fram at tillitsvalgte og verneombud kan bistå varsler med råd, ta et varsel videre til arbeidsgiver 
på varslers vegne, delta i møter med varsler og de kan selv varsle. Vernetjenesten og tillitsvalgte må derfor ha 
kunnskap om varsling for å kunne bidra i å formidle varsel og være gode støttespillere for de ansatte. Deloitte får 
opplyst at kompetansetiltak i kompetanseportalen for verneombud og tillitsvalgte på området varsling vil bli laget 
når det er opprettet roller for disse i kompetanseportalen.  

Det blir i flere intervju, både av hovedverneombud og lokale varslingsordninger, pekt på at case til øvingsoppgaver 
er interessant og nyttig. Ved byrådsleders avdeling utarbeides det eksempler eller case knyttet til vurderinger i 
varslingssaker til bruk for trening/diskusjon for relevante roller i varslingssaker. Deloitte får opplyst at per august 
2022 er første versjon av en case samling ferdig og tatt i bruk. 

2.3.3 Varsel blir meldt i og utenfor BkVarsling  

Som nevnt over oppfordres ansatte til å varsle gjennom den digitale løsningen BkVarsling, men de kan også velge 
å varsle via nærmeste eller overordnet leder, tillitsvalgt eller verneombud.  

Deloitte har fått opplyst at det i 2021 ble mottatt 27 meldinger i BkVarsling, mens det året før ble meldt 26 saker. 
De lokale varslingsordningene gjør en innledende overordnet vurdering av innmeldte saker, og med mindre 
forholdet åpenbart ikke er et kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljøloven, så følges saken vanligvis videre opp i 
linjen. Videre saksbehandling vil da konkludere med om en sak faktisk er et varsel etter arbeidsmiljøloven eller 
ikke. 

I 2020 ble ni saker vurdert å være varsel, mens 19 saker ble vurdert å være varsel i 2021.29 Det er de tre 
byrådsavdelingene med flest ansatte som også har fått flest meldinger om kritikkverdige forhold i BkVarsling. 

Kommunen har kategorisert de 19 sakene som ble meldt i BkVarsling i 2021 og som ble vurdert å omhandle 
kritikkverdige forhold slik: 

Type sak Antall 

Arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd 3 

Mobbing/trakassering  3 

Brudd på taushetsplikt   2 

Uforsvarlig arbeidsmiljø  4 

Fare for liv og helse 1 

Mangler ved tjeneste til bruker 1 

 
29 De øvrige sakene ble vurdert å være avvik, bekymringsmeldinger, klager eller påregnelig forhold. 
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Arbeidets organisering/ tilrettelegging og ledelse 1 

Brudd på anskaffelsesregelverket 1 

Ikke kategorisert/ i arbeid 3 

 

Varsel som mottas direkte av lokal varslingsordning eller av leder, skal etter kommunens prosedyre for varsling 
registreres i BkVarsling. Fra fagansvarlig for kommunens varslingsordning blir det vist til at det vil være hendelser 
som rapporteres som avvik, men som innholdsmessig er varsel etter arbeidsmiljøloven, som ikke registreres i 
BkVarsling.  
 
Hvor mange varsel som håndteres i linjen hvert år og som ikke registreres i BkVarsling er ikke kjent. Fra kommunen 
blir det videre pekt på at det nok ikke er alltid at varsel i linjen blir registrert i varslingssystemet, og antall 
varslingssaker i Bergen kommune er derfor større enn det som går frem av statistikken.  Svarene fra ledere og 
ansatte i Deloittes spørreundersøkelser støtter opp om dette. Antall varsel utvalgte ansatte opplyser om og andel 
ledere som opplyser at de har mottatt varsel, gir grunn til å anta en høyere andel varsel enn det som er registrert 
i BkVarsling.  

I overkant av én av fire ledere som har svar på spørreundersøkelsen (27 prosent eller 207 av lederne som har 
svart) oppgir i at de har mottatt varsel om kritikkverdige forhold i løpet av de siste fem årene.30  Andelen ledere 
som opplyser at de har mottatt varsel er ulik mellom byrådsavdelingene. Høyest andel ledere som har mottatt 
varsel har byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet (33 prosent), mens andelen ledere som opplyser at de har 
mottatt et varsel er lavest i byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling og byrådsavdeling for finans, næring 
og eiendom (17 prosent). Se tabellen under: 

Tabell 1: Har du mottatt varsel om kritikkverdige forhold31 i din stilling som leder i Bergen kommune i løpet av de 
siste fem årene? (n = 759) 

Byrådsavdeling Antall ledere som har 
mottatt varsel  

Andel ledere som har 
mottatt varsel 

Totalt antall ledere som 
har svart på 
undersøkelsen per 
byrådsavdeling (n) 

Arbeid, sosial og bolig 47 25 % 185 

Barnehage, skole og idrett 86 31 % 277 

Byrådsleders avdeling 7 26 % 27 

Eldre, helse og frivillighet 41 33 % 125 

Finans, næring og eiendom 11 17 % 63 

Klima, miljø og byutvikling 7 20 % 35 

Kultur, mangfold og likestilling 8 17 % 47 

Totalt 207 27 % 759 

 

Som nevnt tidligere har 59 prosent av lederne svart på spørreundersøkelsen. Antall ledere som har mottatt varsel 
er derfor sannsynligvis høyere enn det som fremgår av tabellen over, hvor mye høyere er imidlertid vanskelig å 

 
30 BkVarsling hadde vært i drift i nær to år da spørreundersøkelsen ble gjennomført og totalt er det registrert 46 varsel i 2020 og 2021. Vi har 
spurt ledere om de har mottatt varsel og talt opp hvor mange som har gjort dette de siste fem årene. Vi kan likevel ikke slutte at det gir 
oversikt over antall varsel. Dette skyldes at 1) hver leder kan ha mottatt flere varsel, 2) Samme varsel kan ha gått til flere ledere og 3) alle 
lederne i Bergen kommune har ikke svart på undersøkelsen. 
31 Kritikkverdige forhold ble definert slik i spørreundersøkelsen: «Med kritikkverdige forhold mener vi uetiske og/eller ulovlige hendelser, 
episoder eller praksis. Å varsle betyr å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være å melde fra om 
forhold som utgjør fare for liv og helse eller om korrupsjon, uforsvarlig arbeidsmiljø eller myndighetsmisbruk.» 
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fastslå. Vi vet blant annet ikke om utvalget av ledere som valgte å svare på undersøkelsen er skjevt. En antakelse 
kan være at ledere som har erfaring fra varslingssaker i større grad har ønsket å dele sine erfaringer enn andre og 
dermed er overrepresentert i utvalget. Vi vet imidlertid ikke om dette er tilfellet.  

Videre er det slik at mens sakene registrert i BkVarsling er vurdert av varslingsordningene, som med sin 
kompetanse har vurdert om innmeldte saker faktisk er varsel, er sakene som lederne oppgir i spørreundersøkelsen 
kun basert på ledernes egne vurderinger av om de er å anse som varsel. Selv om Deloitte i spørreundersøkelsene 
opplyste hva som regnes som varsel etter arbeidsmiljøloven, er det å vurdere om en sak er et varsel eller ikke noe 
som mange opplever som vanskelig.  Dette gjør at det er usikkerhet knyttet til i hvor stor grad tallene i tabellen 
etter en nærmere vurdering representerer varsel om kritikkverdige forhold. Deloitte vil samtidig understreke at 
uavhengig av dette, vil sakene lederne har rapportert om i spørreundersøkelsen være saker som ledere opplever 
er varsel om kritikkverdige forhold. 

2.3.4 Erfaringer med de lokale varslingsordningenes som kompetanseorgan  

De fleste lokale varslingsordningene Deloitte har intervjuet opplever at de stort sett har et tydelig mandat og 
forstår oppgavene sine.  

De lokale varslingsordningene opplyser at de i liten grad har blitt kontaktet av ansatte som ønsker veiledning om 
varsling eller ledere som trenger støtte i saksbehandlingen. Varslingsordningen i byrådsavdeling for barnehage, 
skole og idrett peker likevel på at de får en del henvendelser om forskjellen mellom avvik og varsel/kritikkverdig 
forhold, og hvilket system avvik skal meldes i og når. Skillet mellom å melde avvik og varsle er et skille som av flere 
varslingsordninger peker på som vanskelig å forstå, både for ansatte og ledere i kommunen.  

Kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling peker på at det er viktig at varslingsordningene i byrådsavdelingene 
sikres solid kompetanse.  Hun stiller samtidig spørsmål ved om alle de lokale varslingsordningene i dag har fått 
tilstrekkelig erfaring og opplæring slik at de selv kan drive med opplæring og gi god støtte til ledere som står i 
varslingssaker, og at de dermed kan bidra og forstå hvilke refleksjoner som må gjøres i varslingssaker. Hun peker 
på at det trolig bør investeres mer for å sikre temaene taushetsplikt og gjengjeldelse tilstrekkelig oppmerksomhet 
i organisasjonen. Det er stor variasjon i omfanget av årsverk innenfor de ulike byrådsavdelingene. Det varierer 
også mellom byrådsavdelingene hvor mye erfaring de lokale varslingsordningene har fått i å vurdere saker fordi 
det varierer hvor mange varsel de har mottatt. Flere av de lokale varslingsordningene peker på at fagsamlinger er 
nyttig, særlig i de byrådsavdelingene som har få varslingssaker. Fra enkelte av de lokale varslingsordningene blir 
det også pekt på at det er utfordrende å opprettholde kompetanse på noe de ikke gjør så ofte, og at 
samarbeidsmøter med andre lokale varslingsordninger derfor er viktig.  Deloitte har fått opplyst at det er et ønske 
at det blir gjennomført to fagsamlinger for de lokale varslingsordningene årlig, men at situasjonen med 
koronapandemien har gjort at dette ikke har latt seg gjennomføre. Tre samlinger har blitt gjennomført siden nytt 
varslingssystem ble etablert: september 2020 (fysisk møte), november 2021 (fysisk møte) og februar 2022 (digitalt 
møte). 

De lokale varslingsordningene perker selv på at arbeidet med å vurdere om en innmeldt sak faktisk er et varsel kan 
være krevende, særlig å avgjøre om en sak er en personalsak eller et varsel om kritikkverdige forhold.  Flere peker 
på at hva som er kritikkverdige forhold stadig er et diskusjonstema, og noe som har blitt diskutert i felles samlinger 
på tvers av de de lokale varslingsordningene. I byrådsleders avdeling arbeider de med å utvikle en samling av 
anonymiserte case basert på blant annet de lokale varslingsordningene sine egne erfaringer med saker, som skal 
brukes til opplæring og trening.  

Fra fagansvarlig ved byrådsleders avdeling blir det vist til at kommunens kompetanseportal som ble etablert i 2021 
er relevant for å dele kunnskap og sikre kompetanse om varsling innen alle byrådsavdelinger og fagområder i 
kommunen. I kompetanseportalen kan ledere i linjen tilgjengeliggjøre kompetansetiltak (kurs, presentasjoner mm) 
for sine ledere og ansatte og det er også mulig å stille krav til gjennomføring av kurs eller gjennomgang av 
dokumenter i kompetanseportalen. Deloitte får opplyst at byrådsleders avdeling høsten 2021 laget et 
kompetansetiltak for medlemmer i lokale varslingsordninger. Konsernfunksjonen for varsling, som ligger i 
byrådsleders avdeling, kan imidlertid ikke avgjøre om medlemmene i de lokale varslingsordningene skal 
gjennomføre kompetansetiltakene. Det er linjen ved byrådsavdelingene som avgjør om aktuelle personer ved 
byrådsavdelingens lokale varslingsordning skal gjennomføre dette kompetansetiltaket. Fra byrådsleders avdeling 
blir det vist til at bredden i oppgaver knyttet til varsling krever at medlemmene i de lokale varslingsordningene har 
inngående kjennskap til de sentrale rutiner, veiledere og prosesser som gjelder for ulike roller i en varslingssak. 
Dette gjør at medlemmene må ha nødvendig og oppdatert kunnskap og det er derfor anbefalt at kravet i 
kompetanseportalen innfris hvert år. 
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Deloitte har fått opplyst fra hovedtillitsvalgt at erfaringen har vært at selv lokale varslingsutvalg som har erfaring 
med relativt sett mange saker, har vært usikre i håndtering av saker. Vedkommende viser til at usikkerhet hos lokal 
varslingsgruppe trolig var medvirkende årsak til lang saksbehandlingstid av varsel og viser at det er behov for mer 
kompetanse i kommunens egne kompetansemiljø. 

2.3.5 Varslingsrutiner og veiledere 

Kommunen har etablert varslingsrutine og veiledere som sentrale deler av varslingssystemet. I disse dokumentene 
fremkommer det hvem som har hvilket ansvar og nærmere instrukser for både for dem som er ansvarlige for å 
følge opp varsel, men også veiledning for dem som vurderer eller ønsker å varsle. De er derfor relevante både for 
lokale varslingsordninger, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. 

Om tilgjengelige rutiner og veiledere   

Kommunen har utarbeidet en rekke rutinedokument og veiledere knyttet til varsling som er tilgjengelig for alle 
som kan logge seg inn på kommunens intranettsider. Informasjon om varsling ligger samlet på førstesiden i 
BkVarsling. Informasjonen er etter dette delt inn i to deler: Rutine for varsling del 1 gir informasjon om 
fremgangsmåten ved varsling, rettigheter og plikter og del 2 Annen informasjon som inneholder opplysninger om 
regelverk, roller og informasjon til ledere. I del 2 er det lagt inn lenker til en rekke dokumenter og nettsider, blant 
annet regelverk. Kommunens egne dokumenter viser i stor grad til hverandre og det er lagt inn klikkbare lenker til 
andre dokumenter der det er relevant. Det er ikke lagt inn lenke til arbeidstilsynets veiledning knyttet til varsling. 
Tabellen under gir en oversikt over kommunens dokumenter og deres innhold: 

Tabell 2: Lenker i del 2 av rutinen for varsling 

Navn på dokument Målgruppe Forklaring 

Lenke til Arbeidsmiljøloven, 
kap 2A om varsling 

Alle ansatte Direkte lenke til arbeidsmiljøloven på lovdata.no. der lovteksten 
kan leses 

Bergen kommunes etiske 
standard 

Alle ansatte Bergen kommunes etiske standard. Inneholder blant annet en 
oppfordring om å varsle. 

Veileder for lokal 
varslingsordning 

Lokal 
varslingsordning 

Dokumentet beskriver oppgavene og ansvarsområdet til de 
lokale varslingsordningene. Inneholder også lenker til andre 
sentrale dokumenter. Av dokumentet går det frem nærmere 
beskrivelser knyttet til at den lokale varslingsordningen skal 
veilede arbeidstakere som henvender seg og som vurderer å 
varsle eller allerede har varslet. Blant annet blir det vist til at 
samtaler i slike tilfeller bør dokumenteres, at medlemmene kan 
få i oppgave å vurdere om noe er et varsel etter 
arbeidsmiljøloven eller ikke og at medlemmene i 
varslingsordningen i visse tilfeller vil ha en varslingsplikt dersom 
vedkommende som har tatt kontakt ikke selv ønsker å varsle. 
Videre omtaler veilederen hvordan varslingsordningen skal 
motta varsel og gjøre innledende vurdering av om en sak er et 
varsel. Hvis konklusjonen er at en sak ikke er et varsel etter 
arbeidsmiljøloven går det frem av rutinen at varsler skal 
informeres om beslutningen og begrunnelsen for dette. Saker 
oversendes vanligvis linjen for videre saksbehandling, men 
varslingsordningen skal avslutte saken teknisk og vurdere behov 
for å kvalitetssikre arbeidet som er gjort i linjen. Av veilederen 
går det ellers frem at lokal varslingsordning skal veilede 
saksbehandlingen i linjen og selv saksbehandle varsel når 
forholdene tilsier dette. Av dokumentet går det videre frem at 
lokal varslingsordning skal etterse at personer som ikke har en 
rolle i oppfølgingen av et varsel, ikke har åpnet varselet. Av 
veilederen går det videre frem at lokal varslingsordning skal 
etterse fremdrift i saken. 
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Om varsling – for 
gjennomgang i AMG 

Tillitsvalgte og 
verneombud 

Presentasjon om varslingssystemet til Bergen kommune. 
Gjennomgår varslingssystemet og omtaler også rollene til 
verneombud og tillitsvalgte. I presentasjonen fremgår det blant 
annet at lokal varslingsordning følger opp at varsler som er 
videresendt til linjen blir fulgt opp. 

Brukerveiledning til 
BkVarsling 

Administratorer Brukerveiledning i BkVarsling. 

Prosedyre for 
saksbehandling av varsel 
etter arbeidsmiljøloven 

Saksbehandlere  Gir informasjon til den som deltar i oppfølging og saksbehandling 
av varsel om føringer for arbeidet med varselet, videre 
oppfølging av sakens innhold og krav til prosess, 
saksbehandlingsprinsipper, arkivering og journalføring mm. 

Utfyllende informasjon for 
skillet varsel – 
arbeidsmiljøsak/personalsak 

Saksbehandlere  Vedlegg til prosedyren for saksbehandling av varsel. Teksten 
forklarer når henholdsvis en klage eller en arbeidsmiljøsak har en 
karakter som gjør at de er å anse som varsel. I dokumentet blir 
det forklart at En sak som i utgangspunktet er en klage, 
personalsak eller arbeidsmiljøsak kan utvikle seg til å bli et 
kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven, og gi grunnlag for 
å varsle. Det vil ofte være knyttet til at saken ikke har fått en 
forsvarlig håndtering i ledelseslinjen og at man derfor kan mene 
at arbeidsgiver opptrer kritikkverdig. Og omvendt; et varsel som 
har kommet inn, kan også, ved nærmere undersøkelse, vise seg 
at det handler om en personalsak, ikke et varsel. 

Dokumentet gir ellers eksempler på når et arbeidsmiljø går fra å 
være «dårlig» til «uforsvarlig» uten at det blir satt i verk 
adekvate tiltak og at dette vil være eksempel på et kritikkverdig 
forhold. Dokumentet gir videre momenter å vurdere for 
situasjoner som på den ene siden kan oppfattes å være en 
personalsak knyttet til sviktende arbeidsprestasjoner, som på 
den andre siden kan oppfattes å være trakassering fra 
arbeidstakers side. 

Avslutningsvis blir det vist til at situasjoner kan oppfattes ulikt av 
medarbeider og leder for eksempel der arbeidstaker oppfatter 
nødvendig korrigering som gjengjeldelse og det blir fremhevet at 
forhold som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett ikke kan 
kategoriseres som gjengjeldelse. Det blir videre vist til at ansatte 
kan varsle for å oppnå fordeler for seg selv.  

Veileder for hvordan 
undersøke fakta 

Saksbehandlere Beskriver hvordan en i Bergen kommune skal gå frem for å 
forberede, planlegge og gjennomføre faktainnsamling i 
varslingssaker. Det fremgår at undersøkelsen må dokumenteres. 

Brukerveiledning til 
BkVarsling for ansvarlig 
behandler 

Saksbehandlere Brukerveiledning i BkVarsling. 

Brukerveiledning til 
BkVarsling for superbruker 

Superbrukere i 
BkVarsling 

Brukerveiledning i BkVarsling. 

Veileder for ledere Ledere Veileder for leder – når det mottas varsel på arbeidsplassen. 
Ledere kan være både mottakere og saksbehandlere av varsel. 
Dokumentet beskriver hva ledere har ansvar for i forbindelse 
med varslingssaker. Dette omhandler oppfølgingen av selve 
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varselet, oppfølging og ivaretakelse av arbeidstaker som varsler, 
oppfølging og ivaretakelse av den eller de det varsles om, 
oppfølging av det øvrige arbeidsmiljøet og iverksetting av tiltak 
og videre oppfølging inkludert vurdering av om tiltakene 
fungerer. Dokumentet har lenke til prosedyre for oppfølging og 
saksbehandling av varsel og til eksempel for risikovurdering av 
varsel. Innledningsvis står det at lokal varslingsordning kan 
kontaktes ved spørsmål. I presentasjonen fremgår det blant 
annet også at lokal varslingsordning følger opp at varsler som er 
videresendt til linjen blir fulgt opp. 

Risikovurdering fare for 
gjengjeldelse 

Ledere og 
saksbehandlere 

Mal for risikovurdering av fare for gjengjeldelse mot den som 
varslet. Illustrerer med et eksempel hvordan dette kan gjøres. 

Om varsling – til 
personalmøte 

Ledere  Presentasjon av systemet for varsling i Bergen kommune. 
Hensikten er at ledere skal holde presentasjonen for ansatte. 

Om varsling – for oppslag i 
fellesareal 

Ledere Et A4 ark om varsling i Bergen kommune. Hensikten er at det 
skal henge som oppslag på arbeidsplassene i kommunen. 
Oppslaget viser til at det er mulig å varsle i BkVarsling, at alle 
arbeidsplasser der ansatte ikke har tilgang til intranett skal ha 
utskrift av informasjonen på førstesiden til BkVarsling. Videre 
står det opplyst at lokal varslingsordning, verneombud og 
tillitsvalgte samt sentral varslingsordning kan kontaktes. 
Kontaktinformasjon må legges til på det enkelte arbeidssted.  

Overordnet rutine for 
håndtering av avvik som 
gjelder personvern og 
informasjonssikkerhet 

Lokal 
varslingsordning, 

Saksbehandlere  

Ledere 

I BkVarsling går det frem at avvik og uønskede hendelser på 
informasjonssikkerhet og personvern som utgangspunkt skal 
meldes i BkKvalitet.  

Hvis lokal varslingsordning mottar et varsel som omhandler 
informasjonssikkerhetsavvik og personvern, må de de 
umiddelbart informere personvernombudet om forholdet, for at 
ombudet skal kunne bistå med å vurdere og eventuelt melde 
saken til Datatilsynet innen fristen på 72 timer.  

Prosedyre for saksbehandling av personvernsaker –gir detaljert 
informasjon om hvordan slike avvik eller varsel skal håndteres 
ved å forklare hva som er et avvik, når, hvor og hva som skal 
rapporteres i tilknytning til avvik, hvordan rapporterte avvik 
behandles og følges opp 

 

 

 

Sammenligning av kommunens varslingsrutine med arbeidstilsynets anbefalinger 

Arbeidstilsynet har anbefalinger til innhold i varslingsrutiner og Deloitte har i tabellen under sammenlignet 
kommunens varslingsrutiner med arbeidstilsynets anbefalinger for slike rutiner: 

Tabell 3 Sammenligning av kommunens varslingsrutiner med arbeidstilsynets anbefalinger for slike rutiner 

 Kriteriet er oppfylt 

 Kriteriet er delvis ikke oppfylt 
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 Kriteriet er ikke oppfylt.  

Hvilke spørsmål Arbeidstilsynet 
mener en varslingsrutine skal og 
bør svare på32 

 Forklaring 

1. Hva er varsling om 
kritikkverdige forhold? 

 
Omtales på kommunens intranettsider «Allmenningen», under 
overskriften «Varsling av kritikkverdige forhold». 

2. Hvorfor bør du varsle om 
kritikkverdige forhold i vår 
virksomhet? 

 

Fra prosedyrens overskrift: «Takk for at du sier ifra! Bergen 
kommune skal ha en kultur for åpenhet hvor ansatte sier ifra om 
kritikkverdige forhold slik at kommunen kan forbedre og utvikle 
seg».  

3. Hvem kan du varsle til?  

Står forklart i del 1 under «Slik varsler du». Kommunen anbefaler 
ansatte om å varsle gjennom BK-varsling, men du kan også varsle 
til nærmeste leder eller leders overordnede. Det kommer ikke 
tydelig frem hvem anonyme varsel kan sendes til. 

4. Hvordan kan du varsle?  
Står forklart i del 1 under «Slik varsler du». Her er lovteksten i 
arbeidsmiljølovens § 2 A-2 kopiert inn i rutinen for varsling.  

5. Hvem varsler du til, om 
varselet gjelder øverste 
leder? 

 

Står forklart i del 1 under «Slik varsler du». Det er egne 
retningslinjer dersom varselet gjelder kommunaldirektør eller 
byråd. 

6. Kan du varsle anonymt?  Står forklart i del 2 under «Anonym varsling». 

7. Når har du plikt til å varsle?  Står forklart i del 1 under «Slik varsler du». 

8. Hva må du tenke på om du 
skal varsle eksternt? 

 
Lovteksten om ekstern varsling står i del 1 under «Slik varsler du» 
under overskriften «intern eller ekstern varsling».  

9. Hvilke opplysninger bør 
varselet inneholde? 

 
Står forklart i del 1 under «Opplysninger som bør være med i et 
varsel». 

10. Vil du som varsler, få 
bekreftet at varselet er 
mottatt? 

 Står forklart i del 1 under «Etter at du har varslet»  

11. Hvem skal undersøke, 
vurdere og håndtere 
varsling? 

 Står forklart i del 2 under forskjellige overskrifter. 

12. Hvordan undersøker, 
vurderer og håndterer vi 
varsling? 

 Står forklart i del 2 under forskjellige overskrifter. 

13. Prinsipper for god 
saksbehandling 

 

I del 1 under «Rettigheter som varsler» står det at varsler har vern 
mot gjengjeldelse, at det er lovpålagt konfidensialitet og at 
arbeidsgiver har aktivitetsplikt og omsorgsplikt. I del 2 er det 
lenket til en rekke brukerveiledninger.  

 
32 Virksomheten skal ha rutiner for intern varsling (arbeidstilsynet.no) 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/virksomheten-skal-ha-rutiner-for-intern-varsling/
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14. I hvilke tilfeller kan det være 
vanskelig å undersøke et 
varsel? 

 

I del 1 under «Opplysninger som bør være med i et varsel» står 
det at det er viktig at forholdet/hendelsen beskrives så godt som 
mulig for at mottaker skal ha grunnlag for å gjøre en god første 
vurdering av saken.  I omtale av anonym varsling står det at «I 
noen tilfeller inneholder anonyme varsel lite informasjon og kan 
begrense arbeidsgiverens mulighet til å følge opp varselet på en 
god måte. Særlig i psykososiale saker kan anonyme varsel være 
vanskelige å undersøke.» 

15. Vil du som varsler, få 
informasjon om korleis 
arbeidsgiver håndterer 
varselet? 

 Står forklart i del 1 under «Etter at du har varslet». 

16. Hva skjer om du som varsler, 
blir utsatt for gjengjeldelse? 

 

Det står ikke hva som skjer hvis gjengjeldelse forekommer. I del 1 
under «Rettigheter som varsler» står det at varsler har vern mot 
gjengjeldelse.  (I del 2 leder til leder står det at leder skal påse at 
arbeidstaker ikke skal utsettes for gjengjeldelse og at dersom 
arbeidstaker står i fare for gjengjeldelse eller kommer i en sårbar 
situasjon, skal situasjonen risikovurderes og arbeidstaker 
medvirke i risikovurderingen. Leder skal sørge for egnet tiltak for 
å forebygge gjengjeldelse) 

17. Hva skjer dersom du blir 
varslet på? 

 Dette fremkommer ikke av rutinen. 

18. Hvilken rolle har 
verneombudet i 
varslingssaker? 

 
Står forklart i del 2 under «Roller, oppgaver, 
kontaktinformasjon». 

19. Rollen til tillitsvalgt i 
varslingssaker 

 
Står forklart i del 2 under «Roller, oppgaver, 
kontaktinformasjon». 

20. Rollen til AMU i 
varslingssaker 

 Dette fremkommer ikke av rutinen. 

21. Rollen til andre aktører i 
varslingssaker 

 
Står forklart i del 2 under «Roller, oppgaver, 
kontaktinformasjon». 

 

Nærmere om anonym varsling 

Det er ikke mulig å varsle anonymt i den digitale løsningen BkVarsling. Av byrådssak 2019/06450-133 går det frem 
at byrådet ikke ønsker å ta i bruk muligheten for anonym varsling i den digitale løsningen basert på en vurdering 
om at ulempene og begrensningene ved anonym varsling veier tyngre enn fordelene. Det blir vist til at 
arbeidstakere fortsatt kan varsle anonymt i Bergen kommune, men ikke i den digitale løsningen.  Kommunen har 
informert om muligheten for å varsle anonymt i BkVarsling. Figuren under viser Bergen kommunes tekst om 
anonym varsling i BkVarsling: 

 
33 https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-
varslingsordning. 
 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning
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Figur 2 Tekst fra BkVarsling om anonym varsling  

 

Fra kommunen blir det pekt på at selv om den enkelte ansatte ikke selv kan varsle anonymt i den digitale løsningen, 
kan anonyme varsel likevel kan ha sin oppfølging i den digitale løsningen. I praksis skjer det ved at tillitsvalgt, 
verneombud eller en ansatt i linjen registrerer det anonyme varselet i BkVarsling på vegne av den som ønsker å 
varsle anonymt. Det foreligger imidlertid ikke veiledende tekst i rutiner, eller der selve varselet meldes, som 
tydeliggjør at en kan varsle anonymt via andre eller på vegne av andre som ønsker å være anonyme i BkVarsling. 

2.3.6 Tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i organisasjonen 

Overordnede tiltak ved innføring av nytt varslingssystem 

Deloitte får opplyst at i forbindelse med innføringen av BkVarsling og nye roller, rutiner og veiledere i januar 2020 
ble det gjennomført flere overordnede tiltak for å gjøre systemet kjent i organisasjonen: 

• Byrådsleders avdeling ga opplæring til kommunaldirektører og medlemmer i de lokale 
varslingsordningene ved innføringen av BkVarsling.  

• Det er utarbeidet en felles presentasjon som de lokale varslingsordningene kan bruke i forbindelse med 
orientering om varsling i arbeidsmiljøgruppene byrådsavdelingene. Det er også utarbeidet presentasjon 
om varsling som ledere kan bruke i personalmøter og varslingsplakat til oppslag på arbeidsplassene 

• Ved etableringen av ny varslingsordning i januar 2020 ble det laget en nyhetssak på Allmenningen og 
sendt ut et informasjonsskriv til ledere. Det er også utarbeidet tekniske brukerveiledninger for ulike roller 
i BkVarsling.  

• Fra fagvarlig blir det opplyst at de har også har informert om varslingssystemet flere ganger i 
hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU)34 og i det sentrale samarbeidsutvalget (DSSU).  

• Høsten 2020 og vinteren 2021 informerte de også i arbeidsmiljøutvalgene35 (AMU) i byrådsavdelingene. 
 

Gjennomførte tiltak i byrådsavdelingene 

Som nevnt har både byrådsleders avdeling som konsernansvarlig, de lokale varslingsordningene og lederne ansvar 
for å sikre tilstrekkelig kunnskap om varsling i kommunen. Felles informasjon, opplæring gjennom fysiske kurs og 
etter hvert bruk av kommunens nye kompetansekanal er kommunens virkemidler.  

Det varierer og fra byrådsavdeling til byrådsavdeling i hvilken grad planlagt opplæring i varslingssystemet er 
gjennomført og i intervjuene Deloitte har gjennomført, går det frem at dette i hovedsak skyldes koronapandemien 
og store kapasitetsutfordringer i mange enheter i kommunen. En del tiltak er likevel gjennomført. Se tabellen 
under: 

 

 
34 Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) er kommunens øverste samarbeids- og beslutningsorgan på konsernnivå som skal gi råd og ta 
beslutninger om arbeidsmiljøet i kommunen.  På byrådsavdelingsnivå et etablert arbeidsmiljøutvalg (AMU) og mens det på etatsnivå er 
etablert arbeidsmiljøgrupper (AMG). Ledere, tillitsvalgte og verneombud på ulike nivå er representert i de tre utvalgene. 
35 Det er ett arbeidsmiljøutvalg (AMU) per byrådsavdeling i kommunen som har oppgaver etter § 7-2 i arbeidsmiljøloven i sine respektive 
byrådsavdelinger. Ledere og hovedverneombud er blant representantene i AMU. 
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Tabell 4 Gjennomførte tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent i byrådsavdelingene 

Byrådsavdeling Gjennomførte tiltak for å gjøre varslingssystemet kjent 

Byrådsavdeling for 
barnehage, skole og idrett 

Sentral varslingsgruppe har informert AMU om Bergen kommunes 
varslingsordning, sentral varslingsgruppes rolle og lokal varslingsgruppes rolle, 
herunder hva de kan bistå med. 

Lokal varslingsordning har sendt et notat informasjon til nivå 1 i byrådsavdelingen 
og ledergruppen på nivå 2. 

Det er etablert egen informasjonsside om varsling for BBSI på allmenningen, under 
«Faghjelp». Her ligger det informasjon/en veileder om varsling som er tilpasset 
byrådsavdelingen i språk og form. 

Byrådsavdeling for klima, 
miljø og byutvikling 

Den lokale varslingsordningen har arrangert egne møter der varsling har blitt tatt 
opp i AMG’er i alle underliggende etater på nivå 2 og i seksjoner på nivå 1. 

Den lokale varslingsordningen har gjennomført et eget møte om kommunens 
system for varsling for alle ansatte I Bergen Vann (260 ansatte). 

Byrådsleders avdeling Varslingssystemet har blitt presentert for AMU. 

Ledere har blitt orientert om varslingssystemet i personalmøter i staben i 
byrådsleders avdeling. 

Byrådsavdeling for kultur, 
mangfold og likestilling 

Konsernansvarlig byrådsavdeling har hatt presentasjon om varsling i AMU. 

Sentral varslingsgruppe har hatt gjennomgang av varslingssystemet med 
tillitsvalgte i byrådsavdelingen og hadde en heldagssamling med ledere og 
tillitsvalgte i byrådsavdelingen i januar 2020. 

Lokal varslingsordning har hatt gjennomgang av varslingssystemet med flere 
ledergrupper i byrådsavdelingen og opplæring er gjennomført på fagsamling for 
alle AMGene i oktober 2021 

Byrådsavdeling for finans, 
næring og eiendom 

Den lokale varslingsordningen har hatt informasjonsmøter i AMG’ene sammen 
med representant fra sentral varslingsgruppe og byrådsleders avdeling, der også 
case ble gjennomgått. 

Byrådsavdeling for arbeid, 
sosial og bolig 

Fagansvarlig ved byrådsleders avdeling har holdt en presentasjon om 
varslingssystemet i AMU, og jurist på nivå 1 i byrådsavdelingen har holdt 
presentasjon om varslingsordningen for byrådsavdelingen. Etatsdirektører har fått 
ansvar for å videreformidle informasjon om den nye varslingsordningen i sine 
etater. 

Den lokale varslingsordningen i byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig har fått 
opplæring av en jurist i forskjellen på avvik og varsel på en halvdagssamling. 

Byrådsavdeling for eldre, 
helse og frivillighet 

Varsling har vært tema både i ledermøter og i visse AMG-er. Varslingsordningen har 
også blitt presentert i AMU, men konkret opplæring har ikke blitt gjennomført som 
følge av pandemien. 
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Løpende tiltak for å sikre kjennskap til varslingssystemet 

For å sikre at de lokale varslingsordningene har oppdatert kunnskap er det også etablert en ordning der de lokale 
varslingsordningene har hver sin kontaktperson som mottar løpende informasjon knyttet til nyheter, endringer i 
rutiner mm. fra fagansvarlig ved byrådsleders avdeling.  

Deloitte får ellers opplyst at varsling også er tema i HR- konsern sitt grunnkurs for alle ansatte og i lederkurs, samt 
obligatoriske opplæringskurs for verneombud.  

Et hovedverneombud mener at opplæring og kurs knyttet til varslingssystemet i større grad burde vært tilgjengelig 
nedover i byrådsavdelingen. Alle digitale presentasjoner som HVO har fått, f.eks. i AMU, kunne vært 
videreformidlet til alle ansatte. Det blir også pekt på at det er etablert en digital kursoversikt i kommunen, og at 
det her kunne ha blitt inkludert kurs om varsling der man fikk opplæring i for eksempel hva som er forskjell på 
avviksmeldinger og varsling. 

Fra en av de lokale varslingsordningene blir det pekt på at en todelt modell for opplæring i varslingssystemet kunne 
vært hensiktsmessig. Dette inkluderer et elektronisk nettkurs fra sentralt hold som alle ansatte kan ta som gir 
informasjon om varslingssystemet, og som blant annet belyser skillet mellom avvik og varsel. De mener at det i 
tillegg hadde det vært nyttig med et fysisk kurs som ansatte kan melde seg på hvis de ønsker, hvor de kan stille 
spørsmål om varslingssystemet.   

Opplæring og informasjon til vernetjenesten om varsling 

Deloitte får opplyst at det ble invitert til fysisk samling for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud våren 2020 for 
gjennomgang av varslingsordningen. Samlingen ble utsatt som følge av koronapandemien og deretter som følge 
av koronasykdom, men ble gjennomført i juni 2022. Deloitte har fått opplyst at det tidligere er gitt tilbud om 
digitalt kurs, men etter ønsker fra deltakergruppen ble dette ikke gjennomført. 

Flere av hovedverneombudene Deloitte har intervjuet opplyser at verneombudene i kommunen har fått 
opplæring i bruk av BkVarsling. Andre peker på at de ikke har fått opplæring eller at opplæringen har vært 
mangelfull og burde lagt større vekt på krevende skiller mellom avvik og varsel. Flere hovedverneombud mener at 
den generelle verneombudopplæringen i Bergen kommune har vært mangelfull over flere år og viser til at nye 
verneombud kun får korte kurs og at varsling får for liten plass i denne sammenhengen. Et hovedverneombud 
forteller at vedkommende på eget initiativ har fått Arbeidstilsynet til å gjennomføre kurs for verneombud i 
byrådsavdelingen for å sikre mer kunnskap om varsling og regelverk og retningslinjer knyttet til dette.  

Tilgjengelig informasjon om varsling for ansatte med tilgang til kommunens intranett 

De fleste ansatte har tilgang til intranettet (kalt Allmenningen). Det finnes to måter å finne fram til informasjonen 
om varsling på intranettet til Bergen kommune. Den ene måten innebærer at en først trykker på «Ansatthjelpen» 
som en finner på forsiden av Allmenningen, deretter klikker på «Virksomhetsstyring» og til slutt klikker på «Varsling 
av kritikkverdige forhold».  

Den andre måten er å søke på «varsling» (også anbefalt løsning fra kommunens varslingsplakat), «varsle» eller 
«BkVarsling» i søkefeltet på Allmenningen. Da får en opp samme artikkel, «Varsling av kritikkverdige forhold», som 
første treff. En utfordring med denne fremgangsmåten er at det er to artikler om varsling tilgjengelig på 
intranettet. Søk som «hvordan varsle» eller «forskjell avvik varsel» gir bare treff på artikkelen «Varsling av 
kritikkverdige forhold i BBSI», ikke artikkelen «Varsling av kritikkverdige forhold». Artikkelen «Varsling av 
kritikkverdige forhold i BBSI» inneholder også informasjon om varsling og lenker til forsiden av BkVarsling, men 
tittelen gir inntrykk av at den ikke er relevant for alle, kun ansatte i BBSI (BBSI er forkortelse for byrådsavdeling for 
barnehage, skole og idrett.) 

I artikkelen «Varsling av kritikkverdige forhold» blir Bergen kommune sitt varslingssystem introdusert. Under 
overskriften «Valg av system for å melde fra om en uønsket hendelse» blir varsel og avvik definert, og det blir 
forklart at BkKvalitet brukes til avvik mens BkVarsling brukes til varsel. I teksten blir det vist til at det kan være 
vanskelig å vite hvilket system som skal brukes til å melde fra i. Kommunen fremhever blant annet følgende: 

• At det er ønskelig at uønskede hendelser/avvik løses på lavest mulig nivå, med en så enkel prosess som 
mulig.  

• At en vanlig oppfatning er at varsling gjelder mer alvorlige tilfeller enn melding av avvik, og at avvik gjerne 
er mer nøytrale av natur. 

• At arbeidstaker selv vurderer om hendelsen skal loggføres i kvalitetssystemet/ulike rutiner- og systemer 
i byrådsavdelingen eller som et kritikkverdig forhold/varsel i BkVarsling. 
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• At et forhold tidligere er meldt som avvik i kvalitetssystemet/ulike systemer i byrådsavdelingene, 
utelukker ikke at det senere kan meldes som et kritikkverdig forhold/ varsel etter arbeidsmiljøloven. 

• At det ikke er valg av system for å melde fra som avgjør om en arbeidstaker har varslervern etter 
arbeidsmiljøloven, men sakens innhold. 

Intranettsiden gir videre informasjon om at BKVarsling inneholder informasjon om rutine for varsling og annen 
relevant informasjon, og en powerpoint presentasjon for ledere om varsling og eksempel på risikovurdering. 
Intranettsiden har godt synlige to lenker i teksten som sender leseren inn på forsiden av BkVarsling der rutinen for 
varsling ligger. Se figuren under som viser hva ansatte møter om de åpner artikkelen «Varsling av kritikkverdige 
forhold»: 

Figur 3: Artikkelen "Varsling av kritikkverdige forhold" på allmenningen 

 

Dersom ansatte klikker seg inn i BkVarsling, blir de på første side møtt av følgende tekst: 

 «Takk for at du sier ifra! Bergen kommune skal ha en kultur for åpenhet hvor ansatte sier ifra om 
kritikkverdige forhold slik at kommunen kan forbedre og utvikle seg».  

Videre blir det forklart at rutinen for varsling beskriver varsling om kritikkverdige forhold i henhold til 
arbeidsmiljølovens bestemmelser og varsel og avvik blir deretter definert. Selve rutinen for varsling er delt inn i to 
deler, med henholdsvis syv og seks overskrifter under hver del som er godt synlig. Ved å trykke på overskriften 
trekkes siden ut slik at teksten knyttet til under overskriften blir synlig.  

Dersom ansatte eller ledere skulle ønske å søke frem spesifikk informasjon eller tema om varsling, for eksempel 
«gjengjeldelse» har BkVarsling ikke egne søkefelt som kan benyttes til dette formålet. Enkeltdokument og tekstfelt 
kan imidlertid åpnes hver for seg og søkes i.  

Nederst på forsiden om varsling er det to grønne knapper; en for å registrere varsel og en for å logge inn i systemet 
dersom en allerede har varslet. Figuren under viser hvordan forsiden i BkVarsling viser varslingsrutiner og knapper 
for å varsle eller logge inn i allerede meldt varsel: 
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Figur 4: Utsnitt fra forsiden i BkVarsling. Vi ser de klikkbare overskriftene i rutinen for varsling og grønne knapper 
for å registrere varsel og logge inn i systemet under rutinen. 

 

 

Tilgjengelig informasjon om varsling for ansatte som ikke har tilgang til eller sjelden bruker kommunens intranett  

Det er kommunens intranett som er kommunens informasjonskanal knyttet til varsling.  I underkant av 2000 av 
kommunens om lag 20 000 ansatte har ikke bruker-ID som gjør at de har tilgang til kommunens intranettsider. 
Dette innebærer at informasjon om varsling ikke er like tilgjengelig for dem som for andre ansatte. Som nevnt over 
har kommunen utarbeidet en varslingsplakat til bruk på arbeidsstedene. På varslingsplakaten står det at det er 
mulig å varsle i BkVarsling, og at alle arbeidsplasser der ansatte ikke har tilgang til intranett skal ha utskrift av 
informasjonen på førstesiden til BkVarsling. Videre står det opplyst at lokal varslingsordning, verneombud og 
tillitsvalgte samt sentral varslingsordning kan kontaktes, kontaktopplysninger til disse må imidlertid legges til 
manuelt. Kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling peker på at det er likevel en forventning til kommunens 
ledere at de, i tråd med styringslinjen, tar et særskilt ansvar for denne gruppen ansatte. Hun peker på at det å 
sikre alle ansatte tilstrekkelig informasjon og digital tilgang er en viktig problemstilling, også for andre områder 
enn varsling som sannsynligvis står overfor samme utfordring. 

Flere av de lokale varslingsordningene og hovedverneombud stiller spørsmål ved om tilgjengeligheten til 
varslingssystemet er god nok, særlig for dem som ikke har kommunal pc til daglig og for de mange ansatte som 
sjelden eller aldri besøker kommunens intranett Allmenningen (blir opplyst å være tilfellet for mange ansatte innen 
ansatte i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett). I intervju med varslingsordning for byrådsavdeling for 
arbeid, sosial og bolig, blir det på den andre siden pekt på at flere av henvendelsene de har fått i forbindelse med 
varslingssaker er fra ansatte som ikke har typiske kontorjobber med tilgang til egen kommunal PC.  

Erfaringer med BkVarsling som en tilgjengelig varslingskanal for ansatte 

De fleste Deloitte har intervjuet opplever at kommunen har iverksatt et system for varsling i samsvar med 
regelverk og kommunale vedtak. BkVarsling gir mulighet til å varsle på en ryddig måte og det er tilgjengelig 
informasjon om hvordan varsle og varslingsprosessen, for eksempel rutine for varsling, veileder for lokale 
varslingsordninger, prosedyre for oppfølging og saksbehandling mv. som beskrevet tidligere. På den andre siden 
blir det av flere stilt spørsmål ved om systemet er tilgjengelig nok for ansatte og vist til at begrepsapparatet som 
blir brukt i varslingssystemet kan være for komplisert. Flere fra vernetjenesten mener blant annet at en del ansatte 
oppfatter informasjonen om varslingssystemet som for komplisert eller uklar, noe som kan heve terskelen for å 
varsle om kritikkverdige forhold. Særlig blir det pekt på at det er uklart hva som er forskjellen på varsel og avvik og 
at det dermed er vanskelig å vite hvilket system en skal melde fra i. Det at kommunen har to system for å melde 
fra om uønskede hendelser med forskjellig bruksområde – BkVarsling og BkKvalitet - blir også pekt på som en 
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utfordring fra flere, både fra hovedverneombud og lokale varslingsordninger. I praksis blir det slik at ansatte 
melder fra om avvik i BkVarsling og varsler gjennom BkKvalitet.  

Det blir i flere intervju, både med hovedverneombud og lokale varslingsordninger, pekt på at informasjonen om 
varsling som er tilgjengelig i BkVarsling kan være for komplisert og omfattende. I ett intervju blir det pekt på at 
informasjonen er krevende å sette seg inn i som følge av at informasjonen inneholder momenter av HMS-, 
rettsvern og økonomi. I tillegg til at «varsel» og «avvik» oppfattes som vanskelig å forstå nevnes også «linjeansvar» 
som et vanskelig begrep. Linjeansvar blir benyttet om det å saksbehandle og følge opp varsel. Det er flere som 
peker på at informasjonen med fordel bør kortes ned for å gjøre det mer brukervennlig og senke terskelen for å 
varsle om saker. Samtidig peker én lokal varslingsordning på at kommunen har plikt til å opplyse om retter og 
plikter knyttet til varsling, selv om disse kan være tekniske krevende for ansatte å forstå. 

I spørreundersøkelsen ble både ansatte og ledere spurt om det finnes god informasjon tilgjengelig på intranett 

dersom de ønsker å finne ut mer om hvordan de skal varsle i Bergen kommune. Flertallet av både ansatte (62 %) 

og ledere (76 %) er enige i at det finnes god informasjon tilgjengelig, men det er likevel en andel både av ansatte 

(11%) og ledere (8 %) som ikke er enige i dette. Mange svarte dessuten «vet ikke» på dette spørsmålet. Ansatte 

og ledere som opplyser at de har vært vitne til eller kjenner til kritikkverdige forhold mener i noe mindre grad at 

finnes god informasjon på intranettet om de ønsker å finne ut mer om hvordan man kan varsle i Bergen.36 

Over halvparten av både ledere og ansatte ønsker imidlertid mer informasjon om hvordan man kan varsle i 

kommunen. Se kapittel 4 for nærmere omtale av dette. 

2.3.7 Vurdering 

Det er Deloittes vurdering at kommunen har etablert og iverksatt et helhetlig og godt system for varsling. Vi vil 
fremheve følgende: 

• Kommunen har etablert et hensiktsmessig system med tverrfaglige lokale kompetansemiljø i hver 
byrådsavdeling. Deloitte mener det er hensiktsmessig å ha lokale kompetansemiljø som kan kontaktes 
både av saksbehandlere og av ansatte for råd og veiledning i tilknytning til varsling og at dette vil bidra til 
å sikre både kunnskapsbasert råd og veiledning. Organiseringen med lokale varslingsordninger er etter 
Deloittes vurdering også hensiktsmessig med hensyn til å vurdere om av innkomne varsel i BkVarsling er 
varsel etter arbeidsmiljøloven. Slike vurderinger kan være krevende og vil i noen tilfeller kreve særskilt 
kompetanse. Vi ser samtidig at enkelte varslingsordninger har hatt få saker og at dette kan gjøre at de 
som kompetansemiljø får svært begrenset erfaring i å vurdere saker. Deloitte mener samtidig at egne 
miljø i byrådsavdelingen kan bidra til nyttig nærhet til dem som søker råd og veiledning og at dette kan 
bidra til god forståelse av saker og problemstillinger særskilt for den enkelte byrådsavdeling.  
 

• Det er positivt at det er tilrettelagt for at det i byrådsavdelingene kan stilles kompetansekrav til 
medlemmene i de lokale varslingsordningene. Undersøkelsen viser også at varsling inngår som del av fast 
opplæring for ansatte, verneombud og ledere.  

 

• Kommunen har utarbeidet en rekke rutiner og veiledere knyttet til varsling som dekker lovkrav og de aller 
fleste anbefalinger fra Arbeidstilsynet om slike. Deloitte mener rutinene og veilederne er relativt lett 
tilgjengelige i BkVarsling og mener det er positivt at de gjennomgående viser innbyrdes til hverandre ved 
at det er lagt inn lenker til andre relevante dokument.  

 

• Deloitte vil også fremheve at det er positivt at kommunen har prøvd å avklare forhold som mange 
opplever kan være vanskelige når det gjelder varslingssaker. Dette gjelder: 

o Forskjellen mellom varsel og avvik som er redegjort for på førstesiden i BkVarsling 
o Grensedragningen mellom varslingssaker og arbeidsmiljøsaker/personalsaker som omtales i 

eget dokument og som finnes tilgjengelig i BkVarsling under dokumenter for saksbehandlere 
 

Deloitte mener at det ikke er rimelig at alle ansatte skal ha inngående kjennskap til hva det vil si å varsle 
og hvordan en går frem. Deloitte mener at kommunens system legger til rette for at ansatte søke hjelp 

 
36 Henholdsvis 53 % av de ansatte og 74 % av ledere at de er enige i det finnes god informasjon på intranettet om de ønsker å finne ut mer 
om hvordan man kan varsle i Bergen. Tilsvarende svarer 17 % av de ansatte som opplyser at de har vært vitne til eller kjenner til 
kritikkverdige forhold at de er uenige. 8 % av lederne svarer at de er uenige. Dette gjelder uavhengig av om de har vært vinte til 
kritikkverdige forhold eller ikke. 
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hos eksperter i egen byrådsavdeling, eller eventuelt sentral varslingsordning dersom de trenger råd og 
veiledning. Videre har kommunen tilrettelagt med informasjon på kommunens intranett og i BK-Varsling 
og ved varslingsplakater i kommunens enheter.  
 

• Deloitte mener ellers at kommunen har gjort det mulig å varsle anonymt. Dette er gjort ved at kommunen 
har informert om hvordan dette kan gjøres på kommunens intranettsider ved at det er opplyst at varsel 
kan sendes i brev uten avsender, ved epost fra en kryptert avsender eller ringes inn fra hemmelig 
telefonnummer. Det er likevel vår vurdering at det kunne ha kommet tydeligere frem hvem anonyme 
varsel skal sendes til.  
 

Etter Deloittes vurdering viser også undersøkelsen at det er utfordringer og forbedringsområder som kommunen 
bør følge opp når det gjelder eget varslingssystem. Dette gjelder både informasjon og opplæring og utbedring av 
rutiner. Mer spesifikt vil Deloitte fremheve følgende:  

• Kommunen har ikke lagt til rette for at den enkelte ansatte selv kan varsle anonymt i kommunens digitale 
varslingssystem BkVarsling. Det er imidlertid mulig for ansatte å varsle anonymt via for eksempel 
verneombud, tillitsvalgt eller en annen ansatt som registrerer varselet i Bk-varsling.  På bakgrunn av at 
ansatte ikke selv kan varsle anonymt i den digitale løsningen uten bistand fra tillitsvalgt, verneombud 
eller en annen ansatt, mener Deloitte at bystyrets vedtak i sak 145/18 kun delvis er oppfylt.  
 

• Det er en utfordring at mange av kommunens ansatte37 ikke har tilgang til intranett, og dermed ikke har 
kommunens informasjon om varsling og varslingssystem like tilgjengelig som andre arbeidstakere som 
har tilgang til dette. Deloitte vil i denne sammenhengen også peke på at tilgjengeligheten også er noe 
redusert for arbeidstakere som ikke har tilgang til egen PC i sitt daglige arbeid. Kommunen har imidlertid 
lagt til rette for å dele informasjon om varsling til alle medarbeidere ved å utarbeide en varslingsplakat 
og legge opp til at arbeidsplassene skal ha tilgjengelig utskrifter av informasjonen som er finnes i 
BkVarsling.  
 

• Det er noen områder Deloitte mener at kommunen ikke har fullt ut tilfredsstillende rutiner i samsvar med 
arbeidstilsynets retningslinjer. Det er Deloittes vurdering at kommunens rutiner ikke er tilstrekkelige i 
henhold til disse retningslinjene når det gjelder  

o fremgangsmåte dersom varsler blir utsatt for gjengjeldelse.  
o rollen til AMU i varslingssaker  
o hva som skjer dersom en blir varslet på og hvilke rettigheter en da har 

 

• Deloitte mener kommunens informasjon om varsling ikke kun bør vise til relevant regelverk, og relevante 
kommunale rutiner, men også arbeidstilsynets nettsider som har omfattende omtaler og veiledende 
tekster og videoer om varsling av kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven. Dette er fordi 
Arbeidstilsynets oppdrag fra Stortinget blant annet er å legge premisser for arbeidet med helse, 
arbeidsmiljø og sikkerhet i virksomheter i Norge. 

 

• Deloitte mener de lokale varslingsordningenes rolle med hensyn til å følge opp saksbehandling av varsel 
med fordel kan omtales tydeligere. I rutinen som omtaler de lokale varslingsordningene står det at 
varslingsordningen skal avslutte saken teknisk og vurdere behov for å kvalitetssikre arbeidet som er gjort 
i linjen. Det står videre at lokal varslingsordning skal etterse fremdrift i saken. Deloitte mener det bør 
tydeliggjøres/konkretiseres hva som her forventes av de lokale varslingsordningene med hensyn til 
kvalitetssikring og oppfølging av fremdrift og vil samtidig peke på at det å gjennomføre kontroller kan 
bidra til læring og forbedring i konkret oppfølging av saker. 

 

• Ettersom det er ledere i linjen i den enkelte byrådsavdeling som avgjør hvilken opplæring som skal gis og 
hvilke kompetansekrav som skal gjøres tilgjengelig i kompetanseportalen, vil Deloitte peke på at dette 
kan medføre risiko for ulik praksis.38 Fra byrådsleders avdeling har presentasjoner til opplæring blitt 

 
37 Gjelder 1797 ansatte per juni 2022. 
38 I forbindelse med verifisering av rapporten blir det fra kommunen pekt på at den parlamentariske styringsformen gjelder som 
utgangspunkt alle felles oppgaveområder i kommunen og at den enkelte byrådsavdeling styrer sin ressursbruk, med mindre et krav følger av 
lov, forskrift og politiske vedtak. 
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utarbeidet. Revisjonen mener det kan være hensiktsmessig med tydelige føringer eller anbefalinger med 
hensyn til hva byrådsavdelingene bør legge til rette av kompetansekrav knyttet til varsling. 

 

Basert på funn og vurderinger anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

• Oppdaterer kommunens varslingsrutiner i samsvar med arbeidstilsynets anbefalinger 

• Vurderer å utarbeide føringer for kompetansekrav som bør stilles til ulike grupper når det gjelder varsling 

• Sørger for at mulighet for anonym varsling er i samsvar med bystyrets vedtak 
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3 Ledernes kjennskap til håndtering 
av varsel 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet har vi svart på hovedproblemstilling 2):  

• Opplever ledere at de har tilstrekkelig kjennskap til hvordan varsel skal håndteres og hvor de eventuelt 
kan få lederstøtte til å håndtere og følge opp varsel på en god måte? 

3.2 Revisjonskriterier 

Internkontroll og krav til opplæring og kompetanseutvikling 

Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter blir fulgt jf. kommuneloven § 25-1 første ledd.  

Ifølge veilederen til kommunelovens regler om internkontroll, er opplæring og kompetanseutvikling ikke lovfestet 
som del av kommuneloven § 25-1. Dette fordi disse elementene er for detaljerte til å være del av et lovkrav. Det 
blir vist til at for detaljerte internkontrollkrav er uheldig siden det vil kunne gjøre kommunene sitt handlingsrom 
mindre, og særlig gjelder dette konkrete og lokale tilpasninger. Det blir samtidig vist til at de elementene som ikke 
er lovfestet, også utgjør en naturlig del av kommunene sin generelle styring og ledelse. Dette gjelder dermed blant 
annet opplæring. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Datagrunnlag 

3.3.1 Ledernes kjennskap til håndtering av varsel og lederstøtte til å følge opp varsel 

Som nevnt i forrige kapittel har det blitt gjennomført en rekke opplæringstiltak i byrådsavdelingene for å gjøre 
varslingssystemet kjent. Videre er det etablert rutiner og veiledere for ledere i BkVarsling og lokale 
varslingsordninger er på plass i hver byrådsavdeling for å blant annet kunne veilede ledere og eventuelle andre 
som får tildelt saksbehandleransvar for varsel.  

Undersøkelsen viser at de fleste lederne som har svart på undersøkelsen (95 prosent) kjenner til at de kan få ansvar 
for å saksbehandle et varsel om kritikkverdige forhold (se figuren under). Kjennskapen til at man som leder kan 
søke råd og veiledning fra en lokal varslingsordning i sin byrådsavdeling, er lavere. 40 prosent av lederne som har 
svart på undersøkelsen kjenner ikke til dette (se figuren under).  
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Figur 5: Lederes svar på om de kjenner til at de kan få ansvar for å saksbehandle varsle om kritikkverdige forhold 
og at det finnes en lokal varslingsordning i byrådsavdelingen de kan søke råd og veiledning hos i varslingssaker 
(n=758 og 762). 

 

 

De fleste ledere som har svart på undersøkelsen er enige i at de har kjennskap til hvordan varsel skal håndteres, 
hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres, hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer. De fleste 
lederne mener også at tilgjengelig veiledning i BkVarsling er tilstrekkelig tilpasset deres behov som leder. 

Svarene i spørreundersøkelsen viser samtidig at ikke alle ledere som har svart på spørreundersøkelsen opplever 
det slik:  

• En av fire ledere (25%) som har svart på spørreundersøkelsen er uenige39 i at de har tilstrekkelig 
kjennskap til hvordan varsel skal håndteres. Undersøkelsen viser samtidig at mange ledere ikke har 
erfaring med å håndtere varsel, noe som kan påvirke deres kjennskap til hvordan varsel skal håndteres. 
Når vi kun ser på svarene til de lederne som opplyser at de har erfaring med å motta varsel, ser vi at 
andelen ledere som er uenig i at de opplever å ha kjennskap til hvordan varsel skal håndteres er noe 
lavere, det vil si 23 prosent.  

• Nær to av ti ledere (16%) som har svart på spørreundersøkelsen er uenige40 i at de vet hvor de kan få 
lederstøtte når varsel skal håndteres og hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer. Her er 
andelen som er uenig noe høyere blant ledere som opplyser at de har erfaring med å motta varsel, det 
vil si henholdvis 1741 og 19 prosent42. 
Noe over en av ti ledere (13 %) som har svart på spørreundersøkelsen er uenig43 i at veiledningen som er 
tilgjengelig i BkVarsling er tilstrekkelig tilpasset deres behov. Blant ledere som har mottatt varsel er 
andelen som er uenig noe høyere, det vil si 19 prosent, altså nærmere en av fem ledere.Vi vil også 
fremheve at en av fire ledere (25%) kjenner ikke til om veiledningen som er tilgjengelig i BkVarsling er 
tilstrekkelig tilpasset deres behov som leder. Dette gjelder særlig ledere som opplyser at de ikke har 
mottatt varsel (27 prosent), noe som ikke er unaturlig i og med at de ikke har hatt behov for veiledningen 
til å håndtere konkrete saker. Også blant ledere som opplyser at de har mottatt varsel er det likevel en 

 
39 19 % er nokså uenige, mens 6 % er svært uenige 
40 12 % er nokså uenige, mens 64% er svært uenige i begge påstandene 
41 vet hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres 
42 vet hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer 
43 10,6 % er nokså uenige, mens 2,6 % er svært uenige 
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del ledere som opplyser at de ikke kjenner til om veiledningen i BkVarsling er tilpasset deres behov. Dette 
kan indikere at lederne enten ikke kjenner til at denne veiledningen eksisterer, eller de har ikke satt seg 
inn i veiledningen i tilstrekkelig grad til at de har en formening om den er tilpasset deres behov.  
 

Ledernes svar går frem av figuren under.  

Figur 6: Lederes svar på fire ulike påstander knyttet til kjennskap til håndtering av varsel, hvor de kan få lederstøtte, 
hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer, samt om de opplever veiledningen i BkVarsling som 
tilstrekkelig.  

 

 

Lederne som svarte «nokså enig», «nokså uenig» eller «svært uenig», fikk i åpent svarfelt i spørreundersøkelsen 
mulighet til å utdype hva de mener kunne vært forbedret i veiledningen i BkVarsling, og 95 ledere benyttet 
anledningen til å uttrykke sin mening om dette. 

Av svarene går det frem at det særlig tilgjengeligheten og brukervennligheten til BkVarsling mange ledere mener 
kunne vært bedre. Det blir blant annet vist til at det BkVarsling har mye informasjon og mange dokument som det 
ikke er lett å finne frem i, eller det er for tidkrevende å finne frem i. Noen peker i denne sammenhengen på at 
Arbeidstilsynets veileder er lettere å finne frem i og flere peker på at det burde være lettere å søke etter relevant 
informasjon i lederveiledningen.  

Alle ledere fikk i spørreundersøkelsen også mulighet til å svare på om de hadde ønsket mer informasjon knyttet til 
varsling. Flertallet av lederne ønsker å få mer informasjon. Dette gjelder både mer informasjon om kommunens 
varslingssystem (58 prosent), deres rolle som leder i varslingssaker (74 prosent) og hvordan man kan varsle i 
Bergen kommune (51 prosent).  

Svarene i spørreundersøkelsen viser at informasjonsbehovet er noe lavere hos ledere som ikke har vært mottaker 
av varsel, noe som kan henge sammen med at de gjennom erfaring har tilegnet seg kunnskap om varslingssystem 
og egen rolle. Figuren under viser andel ledere som svarte «ja» på om de hadde ønsket å få mer informasjon om 
kommunens varslingssystem, egen rolle som leder i varslingssaker og hvordan man kan varsle i Bergen kommune.  
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Figur 7: Andel ledere som svarte «ja» på om de hadde ønsket å få mer informasjon om kommunens 
varslingssystem, egen rolle som leder i varslingssaker og hvordan man kan varsle i Bergen kommune. (Samlet antall 
ledere som har svarte på spørsmålet (ja eller nei) er 753-762(n) og antall ledere som hadde mottatt varsel som 
svarte på spørsmålet (ja eller nei) er 206) 

 

 

253 ledere valgte å utdype i spørreundersøkelsen hva de ønsker mer informasjon om knyttet til sin rolle som leder 
i varslingssaker:  

• Informasjon om rolle, plikter og ansvar som ligger til lederrollen i en varlingssak (28 prosent av lederne 
som utdypet sine ønsker svarte dette). Flere peker konkret på mer informasjon om ansvarsfordeling 
mellom ulike lederfunksjoner og sentral og lokal varslingsgruppe.  

• Informasjon om hvordan de som ledere skal håndtere varslingssaker (26 prosent av lederne som utdypet 
sine ønsker svarte dette). Dette inkluderer mer informasjon om hvordan varsel skal saksbehandles, og 
hvordan de kan veilede og hjelpe ansatte som varsler. 

• Eksempler på eller gjennomgang av eksempler på varslingssaker for å forstå hvordan og når slike saker 
skal håndteres (10 prosent av lederne som utdypet sine ønsker svarte dette). 

• Mer informasjon knyttet til kommunens rutiner og veiledere (12 prosent av lederne som utdypet sine 
ønsker svarte dette),  

• Kurs og annen opplæring i varslingssystemet og hvordan det skal brukes (11 prosent av lederne som 
utdypet sine ønsker svarte dette) 

• Informasjon om hvor man kan få støtte som leder (3 prosent av lederne som utdypet sine ønsker svarte 
dette)  

I tillegg svarte 10 prosent av de som kommenterte at de ønsket mer informasjon, at de ønsket mer 
oppmerksomhet rundt varsling som tema og oppdateringer og påminnelser knyttet til temaet varsling. 

Det er særlig noen områder lederne opplever som krevende når det gjelder å følge opp varslingssaker. Ledere med 
erfaring fra å saksbehandle varslingssaker fikk mulighet til å utdype hva som var mest krevende å følge opp i sakene 
og 119 av 207 ledere med erfaring fra varslingssaker valgte å svare på spørsmålet. I figuren under har vi 
kategorisert svarene til lederne for å vise hva de utdyper er mest krevende å følge opp: 
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Figur 8: Lederes svar på hva som har vært krevende å følge opp på en god måte i varslingssaker.4445 

 

Flest ledere (21 ledere) gir uttrykk at det mest krevende i oppfølgingen av en varslingssak er å avdekke de faktiske 
forholdene. Det blir vist til at de involverte ofte har ulik virkelighetsoppfatning, noe som kan gjøre det vanskelig å 
avdekke hva som har skjedd. Lederne synes også det er utfordrende å avgjøre når de har nok informasjon til å 
konkludere. Det blir blant annet vist til at det kan ta lang tid å undersøke et varsel fordi mange skal innkalles til 
samtale. Det blir også vist til at det kan være krevende å vite når en sak er tilstrekkelig opplyst til at en kan 
konkludere.  

Å ha nok tid og ressurser til å håndtere varslingssaker blir trukket frem som krevende (22 ledere). Innhenting av 
dokumentasjon, dokumentering og saksbehandling tar lang tid, og flere poengterer at dette er krevende i en 
allerede travel hverdag. Noen ledere beskriver at tidkrevende varslingssaker går utover andre oppgaver, mens 
andre viser til at de ikke har tid og kapasitet nok til å følge opp saken tilstrekkelig.  

Videre opplever lederne at det er krevende å følge opp involverte, ivareta anonymitet, og ivareta det øvrige 
arbeidsmiljøet i en varslingssak (21 ledere). Det blir særlig poengtert at det kan være vanskelig å følge opp både 
varsler og den som har blitt varslet på. 

Samarbeid og rolleforståelse kan også være utfordrende i varslingssaker. 17 ledere peker på at dette har vært 
krevende, og viser til eksempler på overordnede ledere som enten ikke vil håndtere varslingssaker, eller som 
overkjører prosessen. Det blir også kommentert at det er utfordrende å vite hvor man som leder kan få hjelp og 
støtte til å håndtere varslingssaker.  

 

3.3.2 Erfaringer og synspunkt knyttet til ledernes kjennskap til håndtering av varsel 

Fra kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling blir det vist til at siden systemet for varsling ble implementert 
rett før koronapandemien, har det ikke blitt jobbet like mye med forbedringsarbeid og utvikling knyttet til varsling 

 
44 11 respondenter er kategorisert i en «diverse»-kategori, og er ekskludert fra figuren. Kategorien inkluderer svar som er vanskelig å tolke, 
svar som faller utenfor spørsmålsstillingen, eller svar som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. 
45 Merk at en respondent kan oppleve at flere forhold har vært krevende å følge opp, og dermed kan være inkludert i flere kategorier. N 

henviser derfor i dette tilfelle til antall svar, ikke antall respondenter. I figuren er antall respondenter 103, mens antall svar er 119. 
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som planlagt. Mye utviklingsarbeidsarbeid har blitt skjøvet på fordi det har vært mangel på kapasitet under 
pandemien.  

Kommunaldirektøren peker på at det er varierende forståelse, erfaring og kompetanse knyttet til varsling hos 
lederne i organisasjonen. Det er ulik modenhet hos ledere og erfaringen er at det er en del varsel som ikke blir 
håndtert slik de bør. Hun mener mange ledere har lite erfaring fra varslingssaker og viser til at de sentrale 
utfordringene dermed er å sikre at lederne har god forståelse av hva varsling er og egen rolle i dette, og videre å 
bygge en kultur for varsling og gjøre medarbeiderne kjent med systemet gjennom å ha varsling på dagsorden.   

3.4 Vurdering 

Det er Deloittes vurdering at lederne i hovedsak opplever at de har kjennskap til at de kan få ansvar for å 
saksbehandle varsel og at de fleste har kjennskap til system og rutiner og hvor da kan søke råd og veiledning. Dette 
er basert på svarene fra spørreundersøkelsen til ledere i Bergen kommune som viser følgende: 

• De fleste lederne som har svart på undersøkelsen46 kjenner til at de kan få ansvar for å saksbehandle et 
varsel om kritikkverdige forhold 

• Flertallet av ledere som har svart på spørreundersøkelsen kjenner til at de som leder kan søke råd og 
veiledning fra en lokal varslingsordning i sin byrådsavdeling47 

• De fleste ledere som har svart på undersøkelsen er enige i at de har kjennskap til hvordan varsel skal 
håndteres,48 hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres49 og hvor de kan finne veiledning, rutiner 
og prosedyrer.50 De fleste lederne mener også at tilgjengelig veiledning i BkVarsling er tilstrekkelig 
tilpasset deres behov som leder.51 

Deloitte mener at en bør forvente tilstrekkelig kjennskap til varsling hos ledere til at de kan være oppmerksomme 
på og kjenne igjen mulige varsel om kritikkverdige forhold dersom de mottar dette og i slike situasjoner vet hva 
de skal gjøre med dem. Deloittes vurdering er at undersøkelsen viser at kommunen bør sette i verk tiltak for å 
sikre at alle ledere har tilstrekkelig kunnskap om varsling og hvor de kan få lederstøtte. Dette er viktig ettersom 
kompetanse og atferd er avgjørede for å skape et godt ytringsklima og for at varsel blir håndtert på en god og 
forsvarlig måte. En av fire ledere uenige52 i at de har tilstrekkelig kjennskap til hvordan varsel skal håndteres. Det 
er noe mindre andel blant de som har erfaring med å motta varsel som er uenige, men forskjellen er liten.  

Som nevnt tidligere kan det noen ganger være vanskelig å fastslå om en melding er et varsel om et kritikkverdig 
forhold. Bergen kommunes varslingssystem legger opp til at de lokale varslingsordningene er kompetansemiljø i 
byrådsavdelingene og både leder og ansatte kan rådføre seg med disse og eventuelt sentral varslingsgruppe. Da 
er det viktig at lederne kjenner til at de lokale varslingsordningene finnes og at de kan søke råd og veiledning der 
i varslingssaker. Hele 40 % av lederne som har svart på spørreundersøkelsen opplyser at de ikke kjenner til at de 
kan søke råd og veiledning hos de lokale varslingsordningene. Deloitte mener at dette ikke er tilfredsstillende og 
at kommunen må sikre bedre kjennskap til de lokale varslingsordningene.  

Deloitte mener også at det er en for stor andel av lederne som har svart på undersøkelsen som er uenige i at de 
vet hvor de kan få lederstøtte når varsel skal håndteres og hvor de kan finne veiledning rutiner og prosedyrer (16 
%) og det er også en for stor andel av lederne som er uenig i at veiledningen som er tilgjengelig i BKVarsling er 
tilpasset deres behov (13 %). Det er verdt å merke seg at andelen ledere som er uenige dessuten er noe høyere 
hos ledere som har erfaring med å håndtere varsel. Svarene i undersøkelsen viser at mange ledere ønsker 
informasjon om forhold som fremgår av kommunens intranettsider og BkVarsling som informasjon om rolle plikter 
og ansvar og hvordan ledere skal håndtere varslingssaker. En del ledere etterlyser imidlertid gjennomgang av 
eksempler på varslingssaker og kurs og annen opplæring i varslingssystemet. Deloitte mener dette understreker 
viktigheten av at kommunen legger vekt på å sikre tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling 
overfor kommunens ledere. 

Basert på funn og vurderinger anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

• Sikrer at ledere har bedre kjennskap til de lokale varslingsordningene i byrådsavdelingene 

 
46 95 % 
47 60% 
48 14% svarer svært enig, 59 % svarer nokså enig 
49 38 % svarer svært enig, 45 % svarer nokså enig 
50 36 % svarer svært enig, 47 % svarer nokså enig 
51 19 % svarer svært enig, 43 % svarer nokså enig 
52 19 % er nokså uenige, mens 6 % er svært uenige 
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• Sikrer tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling overfor kommunens ledere 
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4 Ledere og ansattes bruk, 
kjennskap til og opplevelse av 
varslingssystemet 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet har vi svart på hovedproblemstilling 3) med underproblemstillinger: 

• I hvilken grad har ledere og ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning for å melde fra om 
kritikkverdige forhold?  
o Har ledere og ansatte kjennskap til kommunens system for varsling?  
o Har ledere og ansatte tillit til at kommunen følger opp varsel på en god måte?  
o Opplever ledere og ansatte at kommunen har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å varsle om 

kritikkverdige forhold?   
o Opplever ledere og ansatte at kommunen har kultur for å ivareta varslers rettigheter?  

4.2 Revisjonskriterier 

I følge § 1-1 i arbeidsmiljøloven er et av formålene med loven bl.a. å sikre arbeidstakerne et godt ytringsklima og 
å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i 
samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet. 

Arbeidstilsynet fremhever at et godt ytringsklima på arbeidsplassen kjennetegnes av stor takhøyde for 
meningsutveksling. De viser til at på en arbeidsplass med godt ytringsklima er forslag, kritikk og andre ytringer 
velkomne som grunnlag for forbedring og utvikling. På en arbeidsplass handler ytringsklima om hvordan 
arbeidstakerne oppfatter mulighetene til – og konsekvensene av – å ytre seg. Arbeidstilsynet skriver: 

«Når arbeidstakere vurderer ytringsklimaet på sin arbeidsplass, stiller de seg selv to spørsmål: 

1) Er det trygt å si ifra, eller blir jeg straffet hvis jeg sier ifra om kritikkverdige forhold eller foreslår 
forbedringer? 

2) Nytter det å si ifra? Med andre ord: Blir det jeg sier ifra om – ytringen min – tatt hensyn til og gitt en 
skikkelig vurdering?»53 

Arbeidstilsynet fremhever at arbeidsplasser som diskuterer varsling, hva som er kritikkverdige forhold og som 
kjenner egen varslingsrutine, er bevisst hvordan et varsel skal fremmes og håndteres. En god opplæring vil påvirke 
varslingsprosessen på en god måte. Varslingsrutiner skal dessuten være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i 
virksomheten, jf. Arbeidsmiljøloven § 2 A-6.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Datagrunnlag 

4.3.1 Andel ansatte og ledere som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold 

Varsling etter arbeidsmiljøloven handler om å melde fra om kritikkverdige forhold. Som nevnt tidligere har Deloitte 
i spørreundersøkelsen definert hva som menes med kritikkverdige forhold. Å avgjøre hva som faktisk er 
kritikkverdige forhold og ikke, kan imidlertid være vanskelig i praksis. Dette gjør at det kan være usikkerhet knyttet 
til i hvor stor grad svarene i undersøkelsen også ville representert varsel om kritikkverdige forhold dersom 
forholdene hadde blitt vurdert nærmere. Deloitte vil samtidig understreke at uavhengig av dette, vil sakene ledere 
og ansatte har rapportert om i spørreundersøkelsen være saker som ledere og ansatte opplever er varsel om 
kritikkverdige forhold og derfor i seg selv ha en verdi. 

For å få informasjon om ansattes og lederes erfaringer knyttet til å varsle om kritikkverdige forhold har Deloitte i 
spørreundersøkelsene spurt om de har opplevd kritikkverdige forhold, om de varslet om de kritikkverdige 

 
5353 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ytringsklima-pa-arbeidsplassen/ 
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forholdene og hva de kritikkverdige forholdene omhandlet.  Svarene i spørreundersøkelsen viser at flere ansatte 
og ledere i Bergen kommune mener de har opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassene de siste tre årene. 
35 prosent av de ansatte og 15 prosent av lederne som har svart på spørreundersøkelsene, svarte at de de siste 
tre årene har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som burde vært 
stoppet.54 Til sammen utgjør dette 27 prosent. Til sammenligning svarte 21 prosent av ansatte i andre norske 
kommuner og fylkeskommuner i 2017 ja på samme spørsmål55.  

Figur 9: Har du i løpet av de siste tre årene vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen som burde vært stoppet? 

 

 

Flere ledere og ansatte i kommunen som har observert eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har 
likevel valgt å ikke varsle om disse. Av de ansatte som har opplevd noe kritikkverdig valgte litt over halvparten å 
ikke varsle om de kritikkverdige forholdene, og når det gjelder lederne var det nær seks av ti som ikke varslet om 
de kritikkverdige forholdene. Til sammenligning fant Fafo i 2017 at fire av ti ansatte i norske kommuner og 
fylkeskommuner ikke varslet om de kritikkverdige forholdene de hadde vært vitne til, avdekket eller opplevd56.  

 

 
54 I spørreundersøkelsene til ansatte og ledere ble kritikkverdige forhold definert slik: «med kritikkverdige forhold mener vi uetiske og/eller 
ulovlige hendelser, episoder eller praksis. Å varsle betyr å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være 
å melde fra om forhold som utgjør fare for liv og helse eller om korrupsjon, uforsvarlig arbeidsmiljø eller myndighetsbruk». Respondentene 
ble informert om dette i starten av spørreundersøkelsen og minnet på definisjonen på relevante spørsmål underveis.  
55 Fafo 2017:4 Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 
56 Fafo 2017:4 Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 
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Figur 10: Andel ansatte og ledere som hadde vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige de siste tre årene 
og som også varslet om disse forholdene 

 

Omregnet til antall innebærer svarene i figuren over at av dem som har svart på Deloittes spørreundersøkelser 
opplyser 216 ansatte og 49 ledere at de har varslet om kritikkverdige forhold de siste tre årene. Dette reflekterer 
ikke faktisk antall varsel i kommunen, blant annet fordi det kan være mange personer som står bak ett varsel og 
fordi Deloittes spørreundersøkelse kun gikk ut til et utvalg av kommunens 20 000 ansatte.  

Valg av varslingskanal 

De fleste av de som har varslet om kritikkverdige forhold, opplyser at de har varslet til ledere (58 prosent), mens i 
underkant av en fjerdedel varslet i BkVarsling (23 prosent)57. Av de som svarte «Annet» nevnes varsling gjennom 
tillitsvalgt, fagforening, Arbeidstilsynet, media og Statsforvalteren, men også gjennom ledere som områdeleder, 
kommunaldirektør og etatsdirektør. Svarene går frem av figuren under. 

Figur 11: Ansattes valg av varslingskanal de tre siste årene. Svarene er fra dem som oppgir å ha varslet i 
spørreundersøkelsen til ansatte. 

 
57 Noen av respondentene (11 personer) opplyser at de varslet i BkVarsling i 2019, men dette var før systemet var satt i drift.  Dette viser at 
de ikke nødvendigvis vet hvilket system de varslet i eller husker nøyaktig når de varslet.  
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Også ledere ble spurt om hvilken varslingskanal de benyttet for å varsle. 49 ledere oppgir at de varslet om de 
kritikkverdige forholdene. I likhet med de ansatte svarte de fleste av lederne som varslet at de varslet til leder (78 
prosent). Ellers varslet 20 prosent av lederne til verneombud, 18 prosent i BkVarsling58 og 18 prosent via annet.59 
BkVarsling først ble etablert våren 2020, mens respondentene ble bedt om å svare for hvordan de varslet de siste 
tre årene. Det er derfor sannsynlig at dette har innvirkning på svarfordelingen, og at andelen varsel i BkVarsling 
trolig er høyere fra og med 2020.   

Hva har ansatte og ledere varslet om? 

I undersøkelsen fikk respondentene muligheten til å utdype hva varselet deres omhandlet. Deloitte har 
gjennomgått og systematisert svarene. Vi har i den grad det har vært mulig, tatt bort kommentarer som har 
omhandlet forhold som tydelig ikke er varsel, men har ellers ikke gjort konkrete vurderinger av om forholdene 
respondentene rapporterer om, faktisk er varsel etter arbeidsmiljøloven. Svarene går frem av figuren under og 
kategoriene er nærmere omtalt og forklart under figuren. 

 
58 Tre ledere oppgir at de varslet i BkVarsling i 2019. Dette viser at de ikke nødvendigvis vet hvilket system de varslet i eller husker nøyaktig 
når de varslet.  
59 I spørreundersøkelsen til ledere var spørsmålet om hvordan respondentene varslet flervalgspørsmål. Det vil si at det var mulig å krysse av 
for flere svaralternativ. Dette er årsaken til at n blir over 100 prosent. I praksis betyr dette at enkelte av sakene har blitt varslet i flere kanaler. 
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Figur 12: Tema for ansattes varsler de tre siste årene. Svarene er fra dem som oppgir å ha varslet i 
spørreundersøkelsen til ansatte. 

 

 

I undersøkelsen oppgir 20 prosent at de har varslet om arbeidsforholdene på arbeidsplassen. Dette omhandler 
blant annet arbeidstid- og mengde, HMS og sikkerhet, manglende risikovurderinger, underbemanning og dårlig 
opplæring. Det er også enkelte som har varslet om covid-19-relaterte problemstillinger som manglende 
smittevern og brudd på koronarelaterte regler. 

17 prosent oppgir å ha varslet om vold og truende adferd på arbeidsplassen. Dette gjelder i hovedsak vold og 
trusler fra brukere og tjenestemottakere mot ansatte. Det beskrives både fysisk og psykisk vold, trusler, samt 
manglende oppfølging av vold og trusler fra ledelsens side.  

Videre peker 16 prosent på at de har varslet om dårlig ledelse eller ledere som har utnyttet sin maktposisjon. 
Eksempler som trekkes frem er bruk av hersketeknikker, ansettelse av egen familie, dårlig lederstil, manglende 
oppfølging, myndighetsmisbruk, favorisering og uønsket seksuell oppmerksomhet.  

15 prosent har varslet om arbeidsplassens psykososiale arbeidsmiljø. Varslene omhandler blant annet dårlig 
arbeidsmiljø og personalkonflikter, trakassering, manipulering, mobbing og rasisme.  

Det går videre fram av undersøkelsen at 13 prosent oppgir å ha varslet om medarbeideres kritikkverdige 
handlinger. Varslene er blant annet knyttet til medarbeidernes behandling av brukere og tjenestemottakere, 
medarbeidere som ikke er egnet til arbeidet eller har gjort alvorlige feil, upassende oppførsel eller alkoholkonsum 
i arbeidstiden.  

6 prosent av de som opplyser at de har har varslet om kritikkverdige forhold, oppgir at varslet omhandler ikke 
tilfredsstillende eller manglende tilbud til brukere. Eksempler som trekkes frem er pasientsikkerhet, brudd på 
lovpålagte tjenester og krav, feil i saksgang, tvang og krenkelser mot tjenestemottakere.  3 prosent har også varslet 
om hendelser knyttet til personvern, blant annet brudd på taushetsplikten, brudd på personvernregler og brudd 
på GDPR. 

11 prosent av respondentenes svar er kategorisert under «annet». Dette omfatter både respodenter som ikke 
ønsker å utdype hva varselet handler om, eller at omtalen av saken ikke er tilstrekkelig spesifikk til at saken lar seg 
kategorisere.   

Flere utdyper i kommentarfeltene situasjoner som har pågått over flere år og som vedvarer på tross av varsling. 
Dette gjelder blant annet situasjoner med vold og trusler fra brukere og fra elever i skolen. 
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Også ledere opplyser at de har varslet om kritikkverdige forhold60 Flest ledere opplyser at de har varslet om annen 
leder eller kollegas kritikkverdige handlinger (12 personer) og kritikkverdige arbeidsforhold (åtte personer) og om 
psykososialt arbeidsmiljø (fire personer). Til forskjell fra ansatte var det noen ledere som opplyser at de varslet om 
forhold knyttet til økonomi (tre personer), mangelfulle systemer (tre personer) og medisinhåndtering (tre 
personer). Også noen ledere varslet om vold og truende adferd på arbeidsplassen (to personer) og svikt knyttet til 
personvern (to personer). 

4.3.2 Ledere og ansattes kjennskap til kommunens system for varsling 

Kjennskap til varsling og kommunen varslingssystem 

De aller fleste ansatte og ledere som har svart på spørreundersøkelsen kjenner til at de kan varsle om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen. Det er likevel om lag 3 av 10 ansatte som har svart nei på spørsmål om de kjenner til at 
de kan varsle om kritikkverdige forhold i BkVarsling. Til sammenligning er det 1 av 10 ledere som ikke kjenner til 
at de kan varsle om kritikkverdige forhold i BkVarsling. Både ansatte og ledere kjenner i større grad til at det kan 
meldes avvik i kommunens kvalitetssystem BkKvalitet.  

Figur 13: Ansattes og lederes svar på om de kjenner til at de kan og hvor de kan varsle om kritikkverdige forhold 
(n=1327 for ansatte og n= 764 for ledere)61. 

 

Det er særlig i byrådsleders avdeling (50 prosent) og i byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling (35 
prosent) at mange av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen svarer nei på om de kjenner til at de kan 
varsle i BkVarsling.  

Også av spørreundersøkelsenes åpne kommentarfelt, går det frem at en del ansatte, og også noen ledere, ikke 
kjenner til BkVarsling.  En leder kommenterer:  

«BkVarsling var ukjent for meg og følgelig trengs det informasjon om hvordan, hva og når man bør 
varsle». 

Ansatte og lederes vurdering av tilgang til informasjon om varsling 

Som det fremgår av kap. 2.3 er informasjon om varslingssystemet og varslingsprosessen tilgjengelig digitalt på 

Allmenningen. I tillegg har ledere har ansvar for å henge opp informasjon om varsling i fellesareal. I 

spørreundersøkelsen ble både ansatte og ledere spurt om det finnes god informasjon tilgjengelig på intranett 

dersom de ønsker å finne ut mer om hvordan de skal varsle i Bergen kommune. Flertallet av både ansatte (62 %) 

og ledere (77 %) er enige i at det finnes god informasjon tilgjengelig, men det er likevel en andel både av ansatte 

 
60 Totalt 37 tilfeller 
61 Spørsmålsteksten til ledere var noe forskjellig fra spørsmålsteksten til de ansatte når det gjelder det første spørsmålet i figuren. Ledere ble 
spurt om: «Kjenner du til at arbeidstakere kan varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?». 
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(11%) og ledere (8 %) som ikke er enige i dette. Mange svarte dessuten «vet ikke» på dette spørsmålet, noe som 

kan indikere at en del ansatte og ledere ikke har satt seg inn i og vurdert hva som finnes av tilgjengelig informasjon 

på intranett, om varsling. Ansattes og ledernes svar fremgår av figurene under. 

Figur 14: Ansatte og lederes svar på om det finnes god informasjon på intranettet om hvordan man kan varsle i 

Bergen kommune (n=1327 for ansatte og n= 764 for ledere)62 

 

 

Ønsker for mer informasjon fra ansatte og ledere 

Ledere og ansatte fikk også spørsmål om de ønsket å få mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen 

kommune. 56 prosent av de ansatte som svarte på spørreundersøkelsen svarte ja på dette spørsmålet. Blant 

lederne var det 51% som svarte at de hadde ønsket mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen 

kommune.  

 
62 Spørsmålsteksten til ledere var noe forskjellig fra spørsmålsteksten til de ansatte når det gjelder det første spørsmålet i figuren: «Ta stilling 
til påstanden: Det finnes det god informasjon tilgjengelig på intranett for dem som ønsker å finne ut mer om varslingssystemet i Bergen 
kommune». 
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Figur 15: Ansattes svar på om de ønsker mer informasjon om hvordan varsle 

 

 

De ansatte som svarte at de ønsker mer informasjon om hvordan man kan varsle i Bergen kommune, fikk 
muligheten til å utdype hva de ønsker mer informasjon om. De ansattes svar fremgår av figuren under. 63 

 

Figur 16: Ansattes svar på hva de ønsker mer informasjon om knyttet til varslingssaker 

 

Undersøkelsen viser at fleste ansatte som ønsket mer informasjon (23 prosent) ønsker informasjon om hvordan 

og hvor de kan varsle. Dette omfatter blant annet informasjon om rutiner og prosedyrer, informasjon om hvem 

 
63 Merk at en respondent kan ha svart at de ønsker informasjon om flere ting, og dermed falle under flere av kategoriene. N henviser i dette 

tilfelle derfor til antall svar, ikke antall respondenter. I dette tilfellet er antall respondenter 410, mens det er 521 svar. 
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man skal ta kontakt med og informasjon om hvilke kanaler og systemer skal man benytte for å varsle. Flere 

beskriver systemet BkVarsling som tungvint og vanskelige å bruke. 17 prosent av de ansatte som svarte på dette 

spørsmålet opplyser at de har et generelt informasjonsbehov knyttet til varslingssaker. Mange peker på at det er 

behov for at informasjonen om varsling gjøres lettere tilgjengelig på kommunens intranettsider «Allmenningen» 

og at denne per i dag er vanskelig å finne frem til. Det blir også vist til at det er viktig å tilgjengeliggjøre 

informasjonen om varsling til ansatte i kommunens som ikke er tilkoblet kommunalt nett i sitt daglige arbeid. 

14 prosent av de ansatte som svarte at de ønsket mer informasjon, har behov for tydeligere informasjon om hvilke 

saker som er varslingssaker. Det påpekes at det er nødvendig å definere hva som regnes som «kritikkverdige 

forhold» og når en sak bør håndteres som en varslingssak. Mange etterspør også konkrete eksempler på 

situasjoner hvor det kan være aktuelt å varsle:  

Generell utdypende "skolering" tilgjengelig for alle ansatte som kan være til hjelp for å dra grenser mellom 

det allmenne "ufullstendige/normale" og det kritikkverdige som bør varsles, og gi en slags god kvalitet på 

varslingen (...) Å avstå fra å varsle kan være et uttrykk for at man ikke helt vet om det er rett å gjøre det, 

og/eller om det kan gi konsekvenser som man ikke vet omfanget av.  

Mange ansatte (11 prosent) ønsker også mer informasjon om saksgangen etter at man har varslet, blant annet 

hvordan varslet blir behandlet og hvem som håndterer varselet.  

Ansatte ønsker også mer informasjon om hvordan kommunen jobber for å ivareta varslere, og hva kommunen 

gjør for å sikre at varslere ikke opplever gjengjeldelser eller represalier (7 prosent). En av respondentene uttrykker 

det slik:  

«Jeg har ikke et behov for å varsle, men tenker det er fint at det finnes informasjon tilgjengelig den dagen 

jeg eventuelt lurer på om jeg har noe å varsle om. I hvilken grad er varsleren beskyttet dersom han varsler 

mot en overordnet, for eksempel. Hvem vi varsler, hvilke kanaler vi kan bruke og grad av konfidensialitet 

ville jeg gjerne ha visst om før jeg tok en beslutning.» 

Av 5 prosent trekkes det frem at det er ønske om mer informasjon om muligheten og fremgangsmåten for å kunne 

varsle anonymt. Flere etterspør også spesifikk informasjon om hvordan man kan varsle på egen leder. I slike tilfeller 

kan det være særlig vanskelig å bevare egen anonymitet, noe som kan hindre at ansatte varsler om kritikkverdige 

forhold. I svarene kommer det også frem at mange har ønske om å med jevne mellomrom bli minnet om hva 

varsling er (7 prosent) eller å gjennomføre kurs om varlingssaker (6 %). Det blir vist til at informasjon og påminning 

om varsling kan tas opp i avdelingsmøter, sendes ut via e-post eller deles via lenker. Det blir påpekt av flere at slike 

påminnelser om muligheten for å varsle er viktige, men at det også er nødvendig at ledelsen skaper et trygt miljø 

der ansatte tør å varsle.   

Også lederne fikk spørsmål om de hadde ønsket å få mer informasjon om hvordan man kan varsle og ble bedt om 
å utdype dette. Halvparten av de 154 lederne som svarte på spørsmålet pekte på at de har et generelt 
informasjonsbehov knyttet til varsling og at det hadde vært nyttig med kurs og annen opplæring. 30 prosent av 
lederne ønsket informasjon om BkVarsling og hvordan en kan varsle. 11 prosent ønsket informasjon om når noe 
er å anse som en varslingssak og 6 prosent ønsket informasjon om leders oppgaver knyttet til varslingssaker. 

4.3.3 Ansattes tillit til at kommunen følger opp varsel på en god måte 

Tillit til håndtering av varsel 

I dette kapitlet gjengir vi ansattes og lederes svar i spørreundersøkelsen knyttet til opplevelser av kommunens 
varslingssystem og tillit til kommunens håndtering av varsling. Dette er for å kartlegge hva de ansatte mener, uten 
å undersøke årsaker. 

Svarene til ledere og ansatte i spørreundersøkelsene viser at det er relativt mange av både ansatte og ledere som 
ikke har stor tillit til kommunens håndtering av varsel.  Dette utgjør nær halvparten av de ansatte og nær en 
fjerdedel av lederne (samlet andel svar for svaralternativene noe tillit, ganske liten tillit og svært liten tillit er 
henholdsvis 51 prosent for ansatte og 23 prosent for ledere).  
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Figur 17: Ansattes og lederes tillit til håndtering av varsel64.  

 

Årsaker til at ansatte og ledere unnlater å varsle om kritikkverdige forhold 

Skepsis til i hvor stor grad kommunen klarer å følge opp varsel på en god måte, er en viktig grunn til at ansatte 
som har svart på spørreundersøkelsen, har unnlatt å varsle. I spørreundersøkelsen oppga 35 prosent av de ansatte 
og 15 prosent av lederne at de hadde vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold. 52 prosent av 
de ansatte og 57 prosent av lederne valgte å ikke varsle om de kritikkverdige forholdene. Som det går frem av 
figuren under, er frykt for represalier den viktigste grunnen til at ansatte valgte å ikke varsle. 25 prosent oppgir 
dette som årsak. Av svarene kommer det frem at de ansatte fryktet å miste oppgaver, å få mindre ansvar, å bli 
stemplet som illojal og vanskelig, eller å bli omplassert eller miste jobben dersom de varslet.  

 

Figur 18: Årsaker til at ansatte valgte å ikke varsle om kritikkverdige forhold65 

 

 
64 Ansatte ble spurt «Hvilken tillit har du til at varsel i din virksomhet håndteres på en måte som er rettferdig for de involverte?», mens ledere 
ble spurt «Hvilken tillit har du til at dine overordnede i byrådsavdelingen håndterer varsel på en måte som er rettferdig for de involverte?». 
Det var 42 ledere som svarte «Vet ikke», men siden ansatte ikke hadde dette svaralternativet tilgjengelig ble disse svarene tatt ut av figuren. 
65 Merk at en respondent kan hatt flere årsaker til å ikke varsle om kritikkverdige forhold, og dermed være inkludert i flere kategorier. N 
henviser i dette tilfelle derfor til antall svar, ikke antall respondenter. Antall respondenter 178, mens det er 189 svar 
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Undersøkelsen viser videre at 10 prosent av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen har unnlatt å varsle 

om kritikkverdige forhold fordi de var usikre på effekten av å varsle. Disse respondentene er usikre på om de ville 

blitt tatt på alvor, de har liten tillit til systemet og har liten tro på at varslet ville blitt tak i eller løst.  

Det går også frem av undersøkelsen at 3 prosent valgte å ikke varsle om kritikkverdige forhold etter oppfordringer 

fra ledelsen, kollegaer eller tillitsvalgte. I noen tilfeller har ansatte fått beskjed fra ledelsen om at det vil få 

konsekvenser å varsle, i andre tilfeller har kollegaer sagt at det ikke vil føre fram. En respondent skriver:  

«Henvender man seg til et av forbundene for å få hjelp så får man som råd å ikke varsle. Da blir det fortalt 

at hvis man varsler så vil man mest sannsynlig blir presset ut av den jobben man er i og vil få det svært 

vanskelig med å skaff en ny jobb. Om man orker å bli værende i jobben så kan man forvente seg å bli 

straffet i turnusen.» 

Undersøkelsen viser også at ansatte har unnlatt å varsle fordi andre kollegaer har varslet (16 prosent), fordi 
konflikten har løst seg på andre måter (11 prosent) eller fordi de manglet informasjon og dokumentasjon om saken 
(7 prosent). Det er også 4 prosent som ikke varslet fordi varslet omhandler en leder. Det blir påpekt at dette gjør 
det særlig ubehagelig å varsle, og at det er usikkerhet knyttet til om lederen vil håndtere varselet på en god måte.  

Blant ledere nevnes også frykt for represalier som den viktigste grunnen til at ledere ikke varslet66. Det blir blant 
annet vist til frykt for at varslingen ville påvirke karrieremuligheter, lønnsutvikling eller gi et dårlig rykte. Flere 
oppgir også at de har erfart eller observert andre få negative konsekvenser etter varsling. En respondent 
kommenterer:  

«Jeg var redd for stempelet som varsler og at det skulle bli vanskelig å få jobb videre i kommunen. Jeg 

hadde også samboer, barn og mitt privatliv i fokus da jeg tenkte det ville bli tungt å stå i en slik sak.»  

Lederne67 oppgir også at de har unnlatt å varsle fordi andre varslet, fordi saken løste seg på annet vis, fordi de var 
usikre på fremgangsmåte eller fordi de var usikre på om de kritikkverdige forholdene var alvorlige nok til å bli 
kategorisert som et varsel.  

4.3.4 Ansattes opplevelse av kommunen sin kultur for varsling om kritikkverdige forhold 

Flertallet av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen kommune 
har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold. Nær en fjerdedel av de 
ansatte (23 prosent) og 28 prosent av lederne opplever det ikke slik (svarer i liten grad, svært liten grad eller ikke 
i det hele tatt). Andelen som opplever at de på sin arbeidsplass i Bergen kommune ikke har en kultur der det er 
akseptabelt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, er enda høyere for dem som har vært vitne til, 
avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold (40 prosent). Ansattes svar går frem av figuren under. 

 
66 16 ledere oppgir å ikke ha varslet grunnet frykt for represalier. 
67 65 ledere unnlot å varsle om kritikkverdige forhold 
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Figur 19: Ansattes opplevelse av kultur for å varsle om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass.  

 

I et av undersøkelsens åpne kommentarfelt, beskriver en ansatt varslingskulturen i Bergen kommune på følgende 
måte:  

«Opplever at det er store variasjoner på hva som er akseptabelt å ta opp på ulike steder i kommunen. 
Egen arbeidsplass oppleves å gi uttrykk for at det er riktig å ta opp problemstillinger, men om dette gjøres 
er håndteringen lite god og ansatte ivaretas i liten grad. Det er spesielt vanskelig om saken "går ut av 
huset". Det er ikke akseptert å involvere utenforstående uten arbeidsgivers "tillatelse". Jeg oppfatter at 
kommunen har iverksatt et relativt godt system for varsling, men at det i min enhet er forbundet med 
represalier om systemet tas i bruk.» 

 

Oppfordring og tilrettelegging for å melde fra 

De fleste lederne som svarte på spørreundersøkelsen, er enige i at de som ledere har arbeidet for at det skal være 
trygt både å varsle og å melde fra om avvik innen deres ansvarsområde. En av ti ledere er ikke enige i at de har 
arbeidet for at det skal være trygt å varsle.  Ledernes svar går frem av figuren under, 
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Figur 20: Lederes svar på påstander knyttet til deres arbeid for å gjøre det trygt for ansatte å varsle og å melde 
avvik 

 

I undersøkelsen stilte vi også spørsmål for å kartlegge om ansatte og ledere opplever at de blir oppfordret til å 
varsle, om de opplever at det er lagt godt til rette for at det skal være trygt å varsle og om de er trygge for at 
gjengjeldelse ikke vil finne sted dersom ansatte skulle ønske å varsle om kritikkverdige forhold. En del ansatte 
svarte «vet ikke» på disse spørsmålene, noe som kan indikere at de ikke har reflektert så mye over varsling og ulike 
sider knyttet til det å varsle. 

De fleste som svarte på spørreundersøkelsene, både ledere og ansatte, er enige i at det i Bergen kommune blir 
oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold dersom de ikke lar seg løse på andre måter. Nær en fjerdedel av 
de ansatte (23 prosent) er uenige i dette. Svarene går frem av figuren under.  
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Figur 21: Ansatte og lederes svar på hvorvidt det blir oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold 

 

Ansatte er også mer kritiske i sine svar i spørreundersøkelsen når det gjelder om Bergen kommune har lagt godt 
til rette for at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. De fleste som svarte på 
spørreundersøkelsene, både ledere og ansatte, er enige i at kommunen har lagt godt til rette for at det skal være 
trygt å varsle om kritikkverdige forhold i Bergen kommune. Mer enn en av fem av de ansatte (22 prosent) og en 
av ti ledere (11 prosent) er uenige i dette.  

Figur 22: Ansatte og lederes svar på hvorvidt det er lagt til rette for at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige 
forhold 
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Trygghet for gjengjeldelse 

I henhold til arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse i varslingssaker (§ 2 A-4), har arbeidsgiver ansvar for å 
sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.  Av de som har svart på spørreundersøkelsene er det 
flest, både ansatte og ledere, som opplever at de er trygge på at gjengjeldelse ikke vil finne sted dersom de varsler 
om kritikkverdige forhold.  

Over en fjerdedel av de ansatte (29 prosent) og 14 prosent av lederne som svarte på spørreundersøkelsene er ikke 
trygge på at gjengjeldelse ikke vil finne sted ved varsling i egen byrådsavdeling.  Svarene går frem av figuren under: 

Figur 23: Ansatte og lederes svar på hvorvidt de er trygge på at gjengjeldelse ikke vil finne sted dersom de varsler 
om kritikkverdige forhold 

 

Det går også frem av flere av undersøkelsens åpne kommentarfelt at frykten for gjengjeldelse medfører at ansatte 
velger å ikke varsle (se også kap. 5.3.3) I et av undersøkelsens åpne kommentarfelt beskriver en leder en situasjon 
med en utfordrende enhetsleder som skapte dårlig arbeidsmiljø- og forhold, men forklarer hvorfor det ikke var 
aktuelt å varsle:  

«(...) det opplevdes ikke som en løsning å varsle da varsel kunne føre til større konflikter og mulig 
omdømmetap og vansker med å få nye stillinger i kommunen for de arbeidstakerne som ble utsatt for 
enhetsleders atferd. (...) I tillegg, hvem vil ansette en arbeidstaker som har varslet? Det er risiko for å tape 
alt en har jobbet for og bli uthengt som en problematisk arbeidstaker.» 

I spørreundersøkelsen til de ansatte, fikk respondentene avslutningsvis mulighet til å skrive inn øvrige 
kommentarer om varsling i kommunen. I disse svarene forteller flere om egne erfaringer med å varsle. To av 
svarene beskriver oppfølgingen av varselet som positiv, mens 22 av svarene skildrer negative erfaringer knyttet til 
egne eller andre personers prosesser med å varsle eller vurdere å varsle i kommunen. To ansatte skriver:  

«Disse sakene er meldt som avvik (...). Jeg kunne meldt de som varsling, men har blitt anbefalt å ikke gjøre 
det da Bergen kommune er kjent med å ikke behandle varslingssaker forsvarlig. Innholdet i disse saken er 
helt klart innenfor vilkårene for å melde varsling i egne varslingssystemer. (...) Jeg har hele tiden følt at jeg 
har null vern og ubeskyttet mot konsekvenser. Jeg ble også langtidssykemeldt i 3 måneder pga forholdene. 
Jeg anbefaler ingen å gjøre det som jeg har gjort.» 

«Når bare det å fylle ut dette skjema [spørreundersøkelsen] gir en mageknip og nervøsitet, sier det alt om 
at man er redd for å varsle. Det skal ikke snakkes negativt om arbeidssted eller snakkes om mangler - da 
er man usolidarisk.» 
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I intervju peker flere på at terskelen for å varsle kan oppleves høy. Et hovedverneombud viser til at det gjerne 
dreier seg om krevende saker som har pågått over lenger tid, og at det ofte har blitt meldt fra om utfordringen 
gjentatte ganger til leder uten at det har blitt håndtert eller satt inn tiltak. På denne måten blir det å varsle siste 
utvei for ansatte, og sakene har gjerne på dette tidspunktet blitt omfattende.  

Et annet hovedverneombud peker på at ansatte som vurderer å varsle blir bedt om å gå flere runder med seg selv 
for å vurdere om de skal melde fra og i hvilket system de skal melde fra. Det er høyere terskel for å melde fra om 
kritikkverdige forhold i BkVarsling enn å melde inn avvik i BkKvalitet som er et system mange benytter seg av i sitt 
daglige arbeid.  

4.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at flertallet av ledere og ansatte kjenner til muligheten om å varsle, har stor tillit til 
kommunens håndtering av varsel og opplever at kommunen har en kultur der det er akseptabelt å melde fra om 
kritikkverdige forhold. Mer spesifikt viser svarene i spørreundersøkelsen fra ansatte og ledere i Bergen kommune 
følgende: 

• De fleste kjenner til at de kan varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen68, at de kan varsle om 
kritikkverdige forhold i BKVarsling 69og melde avvik i BkKvalitet70  

• Flertallet av både ansatte71 og ledere72 er enige i at det finnes god informasjon tilgjengelig på kommunens 
intranett, men en del ansatte kjenner ikke til dette  

• Flertallet av både ansatte73 og ledere74 har stor tillit til at varsel håndteres på en måte som er rettferdig 
for de involverte 

• Flertallet av de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen 
kommune har en kultur som i stor75 eller i noen grad76 innebærer at det er akseptabelt å varsle om 
kritikkverdige forhold 

Deloitte mener likevel at kommunen ikke har en tilstrekkelig ytringskultur. Grunnen til dette er at andelen svar i 
spørreundersøkelsene fra ledere og ansatte som viser at mange ikke har nødvendig trygghet og tillit knyttet til 
kommunens praksis knyttet til varsling 

• Nær en fjerdedel av de ansatte77 som har svart på undersøkelsen opplever at deres arbeidsplass i Bergen 
kommune ikke har en kultur som innebærer at det er akseptabelt å varsle.  

• En av fem ansatte som har svart på undersøkelsen opplever heller ikke at det er lagt godt til rette for at 
det skal være trygt å varsle.  

• Nær halvparten av de ansatte og nær en fjerdedel av lederne som svarte på spørreundersøkelsen har 
ikke stor tillit til kommunens håndtering av varsel.78 

• Over halvparten av både ansatte og ledere som i spørreundersøkelsen opplyser at de har vært vitne til, 
avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold, valgte å ikke varsle om de kritikkverdige forholdene.  

• En betydelig andel av de ansatte79 som har svart på undersøkelsen føler seg ikke trygge for at 
gjengjeldelse ikke vil finne sted i byrådsavdelingen de er tilknyttet.  

 

Spørreundersøkelsen viser at hovedårsakene til at det ikke varsles om kritikkverdige forhold er frykt for represalier 
eller gjengjeldelse.80 Deloitte mener at svarene i spørreundersøkelsene viser at kommunen bør arbeide for å 
etablere større grad av tillit og opplevelse av at det er trygt å varsle blant ansatte og ledere. Stor tillit til at varsel 

 
68 Ansatte 93 %, ledere 99% 
69 Ansatte 72 %, ledere 90% 
70 Ansatte 85 %, ledere 99 %   
71 62 % 
72 77 % 
73 51 % 
74 77 % 
75 44 % 
76 25 % 
77 23 % 
78 Samlet andel svar for svaralternativene noe tillit, ganske liten tillit og svært liten tillit er henholdsvis 51 prosent for ansatte og 23 prosent 
for ledere. 
79 29 % 
80 25 % av dem som valgte å ikke varsle om kritikkverdige forhold opplyst dette 
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håndteres på en god måte er avgjørende for at ansatte og ledere velger å melde fra dersom de er vitne til eller 
opplever noe kritikkverdig. Det å sikre tillit til kommunens varslingssystem og tillit til at ledere har rutiner og 
kunnskap slik at gjengjeldelse ikke finner sted, er avgjørende for å sikre tillit fra dem som vurderer å melde fra om 
kritikkverdige forhold. 

Deloitte mener at det ikke er nødvendig at alle ansatte og ledere har inngående kjennskap til varslingssystemet og 
varslingsrutinene i kommunen, men mener det er viktig at de ansatte kjenner til at de kan varsle og melde fra om 
avvik, at varsling kan gjøres i BkVarsling og avvik kan meldes i BkKvalitet. Som nevnt over svarer de fleste ansatte 
og ledere som har svart på spørreundersøkelsene at de kjenner til dette. Deloitte mener likevel at andelen ansatte 
som kjenner til BkVarsling og BkKvalitet bør være høyere enn 72 prosent (BkVarsling) og 85 prosent (BkKvalitet). 
BkKvalitet og BkVarsling er sentrale kanaler for å melde fra om henholdsvis kritikkverdige forhold og avvik og det 
er viktig at så mange som mulig kjenner til systemene slik at kommunen ikke går glipp av verdifulle 
tilbakemeldinger for å utbedre kritikkverdige forhold eller avvik. Kommunens ledere har et særlig ansvar for å 
gjøre systemene bedre kjent i kommunen. Deloitte vil i denne sammenhengen peke på at over halvparten av 
lederne og de ansatte som svarte på spørreundersøkelsene ønsket å få mer informasjon om hvordan man kan 
varsle i Bergen kommune. Svarene i undersøkelsens åpne kommentarfelt viser at en del av det som etterspørres 
er informasjon som allerede er tilgjengelig på kommunens nettsider.  Mer og jevnlig informasjon om 
varslingssystem og -rutiner kan bidra til å gi lederne mer kunnskap om eget ansvar og hvor de kan søke råd og 
veiledning dersom de skulle motta et varsel. Mer og jevnlig informasjon om det å varsle og hvordan varsel blir 
håndtert i kommunen vil dessuten kunne bidra til å skape trygghet hos ansatte og tillit til kommunens system. 

 

Basert på funn og vurderinger anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

• Identifiserer og iverksetter tiltak som kan bidra til å etablere større grad av tillit og opplevelse av at det 
er trygt å varsle blant ansatte og ledere 

• Identifiserer og iverksetter tiltak som bidrar til at flere ansatte blir kjent med BkVarsling og BkKvalitet for 
å bidra til at flere melder fra om kritikkverdige forhold og avvik 

• Sikre at ansatte jevnlig får informasjon om at Bergen kommune ønsker at ansatte og ledere melder fra 
om kritikkverdige forhold, og hvordan dette kan gjøres på en trygg måte for den som melder fra 
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5 Kommunens oppfølging av varsel 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling 4) med underproblemstillinger: 

I hvilken grad følger kommunen opp varsel i samsvar med regelverket, arbeidstilsynets retningslinjer og egne 
rutiner? 

• Blir kommunens oppfølging og konklusjon i varslingssaker tilstrekkelig dokumentert i kommunens 
systemer for dette? 

• Blir varsel fulgt opp innen rimelig tid? 

• I hvilken grad gir kommunen tilbakemelding til varsler om hvordan varselet vil bli fulgt opp og hvordan 
kommunen har konkludert omkring varselet? 

• I hvilken grad opplever varslere, hovedverneombud og ledere at kritikkverdige forhold det er varslet om 
har blitt håndtert med hensiktsmessige tiltak  

• Opplever varslere at de er utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av at de har varslet på 
kritikkverdige forhold? 

o Har varslere opplevd uønsket endring i arbeidsoppgaver eller stilling i etterkant av varsling? 
o Hvilke eventuelle andre gjengjeldelser rapportere varsleren om? 

5.2 Revisjonskriterier 

5.2.1 Dokumentering i varslingssaker 

Arbeidstilsynet anbefaler at det i varslingssaker gjennomføres samtaler med berørte parter og at det skrives 
referat:  

Gjennomfør samtaler med de aktuelle partene og skriv referat. Referatet bør bli gjennomlest av deltakerne i møtet. 

Hvis deltakerne er uenige om innholdet i referatet, bør de få mulighet til å kommentere det skriftlig i et eget brev 

som legges ved saken.  

Arbeidstilsynet anbefaler videre at 

Arbeidsgiver bør utarbeide en konklusjon. Konklusjonen skal dokumentere at saken er undersøkt, vurdert og 

avsluttet. Den bør være skriftlig, for eksempel i form av en rapport, et notat eller en e-post, alt etter sakens alvorlighet 

og kompleksitet. Når konklusjonen foreligger, skal arbeidsgiver vurdere hvem som skal og bør ha informasjon om at 

saken er behandlet og avsluttet. Informasjonen bør inneholde 

• en bekreftelse på at de påstått kritikkverdige forholdene er undersøkt 

• informasjon om utfallet 

• informasjon om hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes 

Dersom undersøkelsen avdekker at det ikke har funnet sted ett eller flere kritikkverdige forhold – men for 
eksempel en faglig uenighet – bør arbeidsgiver begrunne hvorfor forholdet ikke håndteres som et varsel. 

Av kommunens prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel om mulige kritikkverdige forhold etter 
arbeidsmiljøloven, går det frem at vurderingen av om en sak er et varsel etter arbeidsmiljøloven skal 
dokumenteres i Bk360.  

Av veileder for lokal varslingsordning får det frem at medlemmene i lokal varslingsordning må snarest gjøre en 
innledende oppfølging og vurdering av om et innmeldt forhold er et varsel etter arbeidsmiljøloven. Hvis en sak blir 
vurdert å ikke være et varsel skal arbeidstaker informeres om beslutningen og begrunnelsen som ligger bak. 

5.2.2 Tilbakemelding til varsler og tidsbruk i varslingssaker 

Arbeidstilsynets nettsider omtaler hvordan arbeidsgiver bør gi tilbakemelding til varsler. Her fremgår det at når 
arbeidsgiver mottar et varsel, bør hun eller han gi en rask tilbakemelding ved å bekrefte at varselet er mottatt og 
fortelle hva den som har varslet kan forvente av videre saksgang. 

 Den som varsler har ikke krav på tilbakemelding eller informasjon om hvordan varselet vil bli håndtert, men 
arbeidstilsynet fremhever at det å ikke vite om varselet blir håndtert, fort kan bli en tilleggsbelastning for varsler 
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og dessuten medføre uvisshet som leder til flere varsler. Å gi den som varsler tilbakemelding og informasjon er 
derfor viktig for at han eller hun skal kjenne seg ivaretatt. 

Kommunens prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel om mulige kritikkverdige forhold etter 
arbeidsmiljøloven fremhever at varsler skal få tilbakemelding på at varselet er mottatt og at det vil bli fulgt opp i 
tråd med rutine. Varsel som mottas utenom BkVarsling skal meldes videre til lokal varslingsordning så snart som 
mulig. BkVarsling sender automatisk e-post om at varselet er innlevert. Det står videre at mottaker av varsel bør 
sende en personlig melding i dialog-feltet i BkVarsling for å informere om at saken er mottatt og si litt om videre 
prosess. Det bør opplyses om at arbeidsgiver vil ta kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon. 

Arbeidsmiljøloven omtaler arbeidsgiver sin aktivitetsplikt ved varsling i § 2 A-3 og her går det frem at når det er 
varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir 
tilstrekkelig undersøkt. Av arbeidstilsynets retningslinjer fremgår det at det ikke finnes krav om hva innen «rimelig 
tid» er. Dette avhenger av hvor alvorlig forholdet er, hvor raskt det må avklares/opphøre og hvor lang tid det tar 
å undersøke saken. Det fremgår videre av arbeidstilsynets retningslinjer at hva som skal regnes som en 
«tilstrekkelig undersøkelse» av et varsel, også må vurderes fra sak til sak.  

5.2.3 Tiltak 

Når alle parter er hørt og saken er tilstrekkelig opplyst, må arbeidsgiver ta en beslutning om hvorvidt det har funnet 
sted et kritikkverdig forhold i virksomheten eller ikke. Arbeidstilsynet anbefaler videre handling: 

Dersom undersøkelsen avdekker ett eller flere kritikkverdige forhold, er det normalt å iverksette tiltak og/eller 

reaksjoner mot den eller de som har forårsaket det kritikkverdige forholdet. 

5.2.4 Forebygging av gjengjeldelse 

Arbeidsmiljøloven setter krav til at arbeidsgiver skal ivareta varslers arbeidsmiljø og forebygge gjengjeldelse, jf. 
arbeidsmiljøloven § 2 A-3, andre ledd. Gjengjeldelse mot varsler er forbudt etter arbeidsmiljøloven § 2 A-4: 

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med §§ 2 A-1 og 2 A-2, er forbudt. Overfor innleide 

arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. 

(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon 

på at arbeidstaker har varslet, for eksempel  

a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden  

b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering 

c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff. 

(3) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle vil bli 

brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. 

(4) Dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse, må 

arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse 

Arbeidstilsynet peker på at når arbeidsgiver er kjent med at en eller flere arbeidstakere kommer i en sårbar 
situasjon, både varsler og den det varsles mot, må arbeidstaker gjennomføre en risikovurdering. Dersom 
forholdene tilsier det må arbeidsgiver iverksette tiltak for å redusere risiko 

I kommunens prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel om mulig kritikkverdige forhold etter 
arbeidsmiljøloven går det frem at når arbeidsgiver skal risikovurdere situasjonen til varsler skal varsler også 
medvirke i risikovurderingen.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

5.3 Datagrunnlag 

5.3.1 Dokumentering av oppfølging og konklusjon i saker meldt som varsel 

Deloitte har sett nærmere på fem utvalgte saker meldt som varsel. To av sakene var ikke registrert i BkVarsling 
men ble varslet om i 2019 før BkVarsling var etablert. De tre øvrige sakene er registrert i BkVarsling: 

Sak 1: Varsel som ble vurdert å være en personalsak (registrert i BkVarsling) 
Sak 2: Varsel om uforsvarlig arbeidsmiljø (ikke registrert i BkVarsling) 
Sak 3: Varsel om uforsvarlig arbeidsmiljø og elevers skolemiljø (ikke registrert i BkVarsling) 
Sak 4: Varsel om trakassering hos en samarbeidende enhet (registrert i BkVarsling) 
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Sak 5: Varsel om brudd på regler om personvern (registrert i BkVarsling) 
 

Deloitte har i sin gjennomgang av saker både gjennomgått dokumentasjon knyttet til sakene i BkVarsling og 
dokumenter lagret i kommunens arkivsystem Bk360. Under følger en oversikt over sakene og hva som er 
dokumentert relatert til utvalgte kontrollpunkt: 

 

 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 

Ble vurderinger av 
innholdet i varselet 
arkivert i Bk360 

Ja Ja Ja Ja  Ja 

Er begrunnelsen for 
hvorfor forholdet 
ikke håndteres som 
et varsel 
dokumentert 

Nei Ikke relevant Ja, gjelder delen av 
varselet som gjelder 
uforsvarlig 
arbeidsmiljø 
vurderes som ikke å 
være et varsel etter 
arbeidsmiljøloven.  

Ikke relevant Ikke relevant 

Ble det gitt 
tilbakemelding til 
varsler om at 
varselet er mottatt?   

Ja Nei Ja Ja, men først da 
varselet ble meldt i 
BkVarsling. 
Varslerne mener de 
har varslet sine 
ledere i oktober 
2020, da de var på 
møte med dem. I 
tillegg har de hatt 
kontakt med både 
tillitsvalgte og 
verneombud 
gjentatte ganger i 
perioden november 
2020 til mars 2021, 
og det ble registret 
to avviksmeldinger i 
BK-kvalitet i 
januar/februar 
2021. 

Ja 

Fikk varsler 
informasjon om hva 
som var videre 
saksgang?  

 

Ikke relevant Ja, men først etter 7 
måneder 

Ja Nei Nei, ikke relevant 

Fikk varsler tilbud 
om en 
kontaktperson? 

Ikke relevant Ikke relevant Ja Nei Ja 

Er det gjennomført 
risikovurdering av 
om varsler står i 
fare for 
gjengjeldelse? 

Ikke relevant Ikke dokumentert. I 
varselet blir hevdet at 
det er ansatte som 
ikke har turt å stille 
seg bak varselet av 
frykt for represalier 
fra leder og utfrysing 
fra kolleger 

Ikke dokumentert. 
Fra varslere blir det 
hevdet at 
arbeidstakere har 
blitt utsatt for 
gjengjeldelse da de 
søkte seg tilbake til 
arbeidsstedet etter 
at det hadde blitt 
endringer i ledelsen 

Ikke dokumentert. 
Begge varslere ble 
sykemeldt. En 
sluttet etter hvert 
helt i sitt arbeid, 
den andre er delvis i 
arbeid i en annen 
enhet 

Nei. 

Samtaler med 
partene 
gjennomført, 
referat utarbeidet 
og muligheter for 
kontradiksjon 
gjennomført 

Ikke relevant Ja Delvis. Det har blitt 
gjennomført møter 
med varslerne, 
omvarslet og ført 
referat fra alle. Det 
er ikke 
dokumentert om 

Ja Ikke aktuelt 
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referatene er 
godkjent og at 
kontradiksjon er 
gjennomført 

Ble varselet 
behandlet innen 
rimelig tid 

Ikke relevant Nei. Saken tok ett år 
og fire måneder fra 
varsel ble levert til 
konklusjon 

Ja, litt over to 
måneder. En rekke 
møter og flere 
varslere som var 
involvert, samt at 
det var juleferie i 
perioden. 

Nei, saken tok fem 
måneder etter den 
var registrert i 
BkVarsling og ett år 
og to måneder etter 
den var varslet 
første gang. 

Ja, fulgt opp 
samme dag. 

Er det utarbeidet 
skriftlig 
konklusjon/rapport 
fra 
saksbehandlingen 
av varselet som 
inneholder:  

• Bekreftelse på 
at varselet er 
undersøkt?  

• Drøftinger og 
vurderinger? 

• Informasjon 
om utfall?  

• Informasjon 
om eventuelle 
tiltak?  

Ikke relevant Ja Ja Ja Ja, rapport 
utarbeidet etter to 
dager 

Er endelig rapport, 
med konklusjon, 
tiltak og 
anbefalinger, 
arkivert i BK360? 

Ikke relevant Ja Ja Ja Ja 

Er det iverksatt 
tiltak og/eller 
reaksjoner?  

Ja, men saken ble 

ikke vurdert å være 

eller behandlet 

som en varslingssak 

Ja Ja Ikke dokumentert Ja 

Har arbeidsgiver 
evaluert om 
tiltakene som er 
iverksatt fungerer 
etter hensikten? 

Ikke kjent Ja, og av 
evalueringsrapporten 
fra januar 2022 
fremstår det som at 
det fortsatt gjenstår 
en del arbeid. 

Ikke dokumentert Ikke dokumentert Ikke relevant 

 

 

5.3.2 Nærmere om overholdelse av krav i oppfølgingen av varsel 

Begrunnelse for vurdering av saken som et varsel eller ikke 

To av sakene ble ikke vurdert å være et varsel. Dokumentert begrunnelse for dette foreligger ikke for den ene 
saken.  

Tilbakemelding om mottak av varsel 

I en av sakene har varsler ikke mottatt tilbakemelding om at varsel er mottatt. Av samtalene Deloitte har hatt med 
personer som opplyser at de har varslet, fremkommer det at de fleste ikke har mottatt tilbakemelding på at varsel 
er mottatt i de tilfellene varsel er meldt i BkKvalitet. Saker som meldes i BkVarsling får automatiske svar om at 
varsel er mottatt. 

Informasjon om saksgang og tilbud om kontaktperson 

De gjennomgåtte sakene viser at det ikke alltid blir gitt informasjon om hva som er videre saksgang for saken og 
varsler har heller ikke alltid har fått tilbud om kontaktperson. 
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Samtalene Deloitte har hatt med varslere viser at mange ikke opplever å få tilbakemelding på videre oppfølging av 
saken. Også flere hovedverneombud peker på at det ikke alltid foreligger tilstrekkelig informasjon om hva som er 
prosessen videre etter at man har varslet om kritikkverdige forhold i kommunen og at prosessen for oppfølging av 
varsel er lite gjennomsiktig.  

I spørreundersøkelsen oppgir halvparten av varslerne (52 prosent) at de ikke fikk informasjon om hvordan varselet 
deres ville bli fulgt opp.  Varslernes svar går frem av figuren under. 

Figur 24: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de fikk informasjon om hvordan deres 
varsel ville bli fulgt opp 

 

I forbindelse med verifisering av rapporten peker kommunen på at oppfølging av varsel er en omfattende prosess. 
Det blir vist til at det ligger som en egen prosedyre for oppfølging og saksbehandling av varsel. Det blir videre vist 
til at det i varslingsrutinen vises til denne prosedyren og at varsler her finner informasjon om hvordan varselet skal 
følges opp. Fra kommunen blir det videre pekt på at det er ikke et krav om at varsler skal få en tilbakemelding på 
hvordan varselet vil bli fulgt opp. Varsler skal få tilbakemelding på at varselet er mottatt (som automatisk melding 
i BkVarsling) og at det vil bli fulgt opp i tråd med rutine. Det anbefales imidlertid at det sendes en personlig melding 
i dialog-feltet i Bk-Varsling for å informere om at saken er mottatt og at det sies litt overordnet om videre prosess. 

I spørreundersøkelsen opplyser i underkant av en femtedel av de ansatte at de ikke fikk tilbud om kontaktperson 
etter at de hadde varslet. Svarene går frem av figuren under. 
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Figur 25: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de fikk tilbud om kontaktperson etter 
at de hadde varslet  

 

Gjengjeldelse 

I ingen av de utvalgte sakene er det gjennomført risikovurdering av om varsler står i fare for gjengjeldelse. Deloitte 
kjenner ikke til om saksbehandlerne av varslene har vurdert at varslerne har vært i en særlig sårbar situasjon. 
Undersøkelsen viser imidlertid at noen av varslerne har vært redde og at det her fremkommet at ansatte har blitt 
sykemeldte.  

Fra hovedtillitsvalgt blir det opplyst at man i svært liten grad har erfart at risiko for gjengjeldelse har blitt tatt opp 
fra kommunens side i varslingssaker, og vedkommende kjenner ikke til at det er gjennomført kartleggingssamtaler 
for å vurdere risiko for gjengjeldelse. Inntrykket er at kommunen mangler et begrepsapparat for å snakke om 
gjengjeldelse. Hovedtillitsvalgt har i forbindelse med saker i Bergen kommune henvendt seg til ledere og 
oppfordret dem til å ta opp temaet gjengjeldelse. 

Ingen av de intervjuede hovedverneombudene kjenner saker fra de siste tre årene der påstander om gjengjeldelse 
har blitt fremsatt, men ett av hovedverneombudene mener omstendigheter rundt varslingssaker kan indikere at 
ikke alle varslere har opplevd å bli godt behandlet. 

En av fire som i spørreundersøkelsen opplyser at de har varslet i Bergen kommune de siste tre årene, opplever 
imidlertid at de har blitt utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av at de varslet om kritikkverdige 
forhold. Svarene fra spørreundersøkelsene til ledere og ansatte er samlet i figuren under. 
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Figur 26: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de opplever at de har blitt utsatt for 
gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av at de varslet. 

 

 

 

De som svarte at de har blitt utsatt for gjengjeldelse, fikk muligheten til å utdype hva slags gjengjeldelse de ble 
utsatt for.  

19 personer forteller at de har opplevd ulike utilbørlig opptreden fra ledere og andre ansatte som refs, utfrysning, 
hersketeknikker eller latterliggjøring. Flere omtaler også å «bli stemplet som et problem» eller som «illojal».  

10 personer utdyper at varslingen har medført begrensede karrieremuligheter, i form av å bli tildelt færre vakter, 
fratatt oppgaver, redusert mulighet til å delta på kurs og annen videreutvikling, eller opplevd å få annen 
begrensning i fremdrift i karrieren. 

7 personer opplyser at de har opplevd å bli omplassert til en annen avdeling eller til annet arbeidssted etter å ha 
varslet. En respondent beskriver situasjonen slik: «Mistet min faste arbeidsplass. Må vikariere rundt omkring noe 
som resulterer i lengre reisevei/reisetid, endring av arbeidstider. Har ikke noe fast arbeidssted lengre.» 

Også flere av varslerne Deloitte har snakket med beskriver at de opplever å ha blitt utsatt for gjengjeldelse. I en av 
sakene handler dette om at varslere opplever at de ikke har fått jobber de har søkt på og som de mener seg 
kvalifisert for. Hovedtillitsvalgte mener imidlertid at den aktuelle ansettelsesprosessen ble riktig gjennomført gitt 
søkernes kompetanse.  

Tidsbruk 

Gjennomgangen av saker viser at to saker har tatt svært lang tid å følge opp etter varsel ble meldt første gang. I 
sak 3 peker varsler på at kommunen tok tak i saken kort tid etter at skriftlig varsel var sendt. Varslerne fikk opplyst 
at det skulle iverksettes umiddelbare tiltak innen en måned.  Varsler opplevde imidlertid at dette ikke skjedde og 
flere varslere ble sykemeldt eller byttet jobb, mens ledelsen fortsatte med sin problematiske atferd. Fra tillitsvalgt 
involvert i saken blir det imidlertid ikke pekt på urimelig tidsbruk. Det ble gjennomført mange samtaler for å følge 
opp saken i perioden fra varsel kom inn til rapport med tiltak forelå. 

Tiltak for å følge opp varselet 

I alle sakene Deloitte har sett nærmere på og som ble vurdert å være varsel, ble det utarbeidet en skriftlig rapport 
med tiltak. Av gjennomgangen fremstår det som om deler av rapportene er gjort tilgjengelig for ansatte/varslere. 
Spørreundersøkelsen viser at litt under halvparten av de som opplyser at de har varslet ble gjort kjent med tiltak 
for å følge opp varsel.  
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Figur 27: Tiltak for å følge opp varselet. Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de ble 
gjort kjent med om det ble iverksatt tiltak for å følge opp varselet 

 

 

Svar i spørreundersøkelsens kommentarfelt og samtaler med varslere, indikerer også at mange opplever at tiltak 
ikke blir satt i verk. Et hovedverneombud fremhever at å varsle og deretter ikke få tilbakemelding kan være en 
krevende situasjon å stå i for den som har varslet. Fra hovedtillitsvalgt blir det pekt på at varslere gjerne ønsker 
tydelige tilbakemeldinger om tiltak. I praksis kan tiltakene være overordnet og noe diffust formulert. Det kan være 
vanskelig  for varslere å forstå hvorfor de ikke kan få mer detaljerte tilbakemeldinger om tiltakene. Hovedtillitsvalgt 
peker på at ansatte/varslere ikke alltid ser at det i praksis er sterke tiltak som settes i verk, Ledere kan følges opp 
med sterke tiltak uten at ansatte eksplisitt informeres om dette. Ansatte vet ikke nødvendigvis at det pågår en 
personalsak knyttet til ledere på siden av varslingssaken. 

Virkninger av tiltak 

I flere av sakene Deloitte har sett nærmere på, foreligger det ikke dokumentasjon på at tiltakene faktisk er satt i 
verk og evaluert. I en av sakene blir det i intervju opplyst at arbeidsmiljøet nå fungerer mye bedre. Det blir opplyst 
at det har blitt jobbet godt med tiltak ved den aktuelle enheten og at enheten har hatt en fornyelse av personalet 
på flere nivå. 

Det er flere hovedverneombud som forteller i intervju at de opplever at ledere ikke følger opp varsel på en 
tilstrekkelig måte og at flere ledere ikke er kjent med hvordan de skal håndtere varsel. Blant annet blir det pekt på 
at oppfølgingen av varslingssaker er personavhengig og ikke nødvendigvis i henhold til rutinene. 

De fleste ledere (83 prosent) som i spørreundersøkelsen opplyser at de mottok varsel, oppgir at de selv har fulgt 
opp og undersøkt varsel om kritikkverdige forhold. Over halvparten av disse lederne opplever at de i stor eller 
svært stor grad har lyktes med å følge opp varselet på en god måte. 36 prosent av lederne opplever at de kun i 
noen grad har klart å følge opp varselet på en god måte, mens 5 prosent opplever at de i liten grad eller ikke i det 
hele tatt81 har lyktes med å følge opp varsel på en god måte. 

 
81 3 prosent svarte «i liten grad», 1 prosent svarte «i svært liten grad» og 1 prosent svarte «ikke i det hele tatt» 
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Figur 28: Ledernes svar på i hvilken grad de opplever at de har lyktes med å følge opp varsel om kritikkverdige 
forhold på en god måte 

 

 

 

Det varierer i hvilken grad hovedverneombudene kjenner til og erfarer at varslingssaker blir fulgt opp med 
hensiktsmessige tiltak, noe som henger sammen med varierende erfaring når det gjelder involvering i 
varslingssaker. Flere av hovedverneombudene som har vært involvert i saker fremhever at kommunen følger opp 
varsel på en god måte.  

I overkant av en tredjedel (36 prosent) av de som har svart på undersøkelsen svarer nei på om de opplever at de 
kritikkverdige forholdene de har varslet om har opphørt, mens om lag en fjerdedel av de som har varslet opplever 
at de kritikkverdige forholdene har opphørt helt (24 prosent). Svarene fra spørreundersøkelsene til ledere og 
ansatte er samlet i figuren under. 

Figur 29: Ansatte og ledere som opplyser at de har varslet sine svar på om de opplever at de kritikkverdige 
forholdene de har varslet om har opphørt 

 



Forvaltningsrevisjon Systemet for varsling Bergen kommune | Kommunens oppfølging av varsel 

 

66 
 

 

5.4 Vurdering 

Basert på informasjonen i undersøkelsen mener Deloitte at kommunen i stor grad dokumenterer oppfølging og 
konklusjon i varslingssaker.   

Undersøkelsen viser samtidig at kommunen bør sikre følgende områder i sitt arbeid med å følge opp varslingssaker 
på en bedre måte: 

• Tidsbruk i varslingssaker 

• Dokumentering av begrunnelser for hvorfor saker ikke behandles som varsel 

• Tilbakemelding og informasjon til varsler 

• Evaluering av iverksatte tiltak 

Det er ikke satt formelle krav til hvor lang tid det skal ta å håndtere en varslingssak ut over at det skal skje innen 
rimelig tid. Sakene Deloitte har sett nærmere på viser også at det er stor variasjon i kompleksitet i varslingssaker 
og derfor også i saksbehandlingstid. Basert på sakene Deloitte har sett nærmere på og tilbakemeldinger i intervju, 
mener Deloitte at enkelte saker kunne og burde vært løst på kortere tid. Et viktig tiltak for å sikre rimelig tidsbruk 
er trygge saksbehandlere som vet hvor de kan søke råd og få hjelp dersom det er behov for dette. Deloitte vil 
derfor igjen understreke viktigheten av å sikre god kompetanse i alle ledd i varslingssystemet. 

I undersøkelsen fremkommer det at varsler ikke alltid får tilbakemelding om at varsel er mottatt, informasjon om 
videre saksgang slik arbeidstilsynet anbefaler eller tilbud om en kontaktperson i samsvar med kommunes rutiner. 
Dette innebærer etter Deloittes vurdering at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer god kommunikasjon med 
varslere. God kommunikasjon fra tidlig i prosessen, som blant annet innebærer oppdatert informasjon om hvor 
lang tid prosessen forventes å ta, er viktig for å sikre tillit til kommunens håndtering av varselet.  Selv om varsler 
ikke har rett på å få vite hvilke konkrete tiltak som blir iverksatt, mener Deloitte det er viktig at varsler så langt det 
er mulig får vite hvordan varselet vil bli fulgt opp og hvordan kommunen har konkludert omkring varselet. 

Svarene fra både ledere og ansatte i undersøkelsen viser at tiltakene som blir satt i verk i varslingssaker ofte ikke 
oppleves som tilstrekkelige eller kun delvis tilstrekkelige til å rette opp de kritikkverdige forholdene. Deloitte 
mener dette understreker viktigheten av at tiltakene i varslingssaker bli evaluerte etter de er iverksatt for å sikre 
at de har hatt effekt. Gjennomgangen av utvalgte saker viser at slike evalueringer ikke alltid blir gjennomført. 

Deloitte har ikke sett eksempler på at det er gjennomført risikovurderinger av varslers situasjon i varslingssaker. 
Som nevnt tidligere er det en vesentlig del av de ansatte (29 prosent) som ikke er trygge for at gjengjeldelse ikke 
vil finne sted ved varsling i kommunen. Revisjonen vil særlig fremheve at så mange som 25% av de som opplyser 
at de har varslet om kritikkverdige forhold mener seg helt eller delvis utsatt for gjengjeldelse som følge av dette. 
Undersøkelsen viser at de som mener seg utsatt for gjengjeldelse i varslingssaker i Bergen kommune, særlig har 
opplevd dette i form av utilbørlig opptreden som refs, utfrysning, hersketeknikker eller latterliggjøring, men også 
opplevelser av begrensede karrieremuligheter og da i form av å miste oppgaver, bli tildelt færre vakter eller å få 
redusert mulighet til å delta på kurs og annen videreutvikling. Noen opplyser også at de har opplevd å bli 
omplassert til en annen avdeling eller til annet arbeidssted etter å ha varslet. Kommunen må derfor iverksette 
tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal finne sted. Gjengjeldelse er brudd på arbeidsmiljøloven 
§ 2 A-4. Vi vil i denne sammenhengen også peke på at kommunens varslingsrutiner ikke inneholder informasjon 
om kva kommunen gjør eller skal gjøre for å unngå at gjengjeldelse finner sted eller hva varsler kan gjøre om en 
opplever at en blir utsatt for gjengjeldelse, slik arbeidstilsynet anbefaler. 

Basert på funn og vurderinger anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

• Sikrer at varslere så lagt det lar seg gjøre får tilpassete tilbakemeldinger 

• Iverksetter tiltak for å redusere sannsynligheten for at gjengjeldelse finner sted ved varsel om 
kritikkverdige forhold og tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal finne sted 

• Gjennomfører kontroller av saksbehandling i varslingssaker for å sikre at praksis er i samsvar med 
kommunens retningslinjer og krav i regelverket 
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6 Konklusjon og anbefalinger 

Det er Deloittes vurdering at kommunen har etablert og iverksatt et helhetlig og godt system for varsling. 
Kommunen har etablert et hensiktsmessig system med tverrfaglige lokale kompetansemiljø i hver byrådsavdeling. 
Deloitte mener det er hensiktsmessig å ha lokale kompetansemiljø som kan kontaktes både av saksbehandlere og 
av ansatte for råd og veiledning i tilknytning til varsling og at dette vil bidra til å sikre både kunnskapsbasert råd og 
veiledning. Organiseringen med lokale varslingsordninger er etter Deloittes vurdering også hensiktsmessig med 
hensyn til å vurdere om av innkomne varsel i BkVarsling er varsel etter arbeidsmiljøloven. Slike vurderinger kan 
være krevende og vil i noen tilfeller kreve særskilt kompetanse.  

Deloitte mener at det ikke er rimelig at alle ansatte skal ha inngående kjennskap til hva det vil si å varsle og hvordan 
en går frem, men at det skal være mulig å enkelt finne informasjon og få veiledning om varsling både for ansatte 
og ledere. Deloitte mener at kommunens system legger til rette for at ansatte og ledere kan søke hjelp hos 
eksperter i egen byrådsavdeling, eller eventuelt sentral varslingsordning dersom de trenger råd og veiledning. 
Kommunen har dessuten utarbeidet en rekke rutiner og veiledere knyttet til varsling som dekker lovkrav og de 
aller fleste anbefalinger fra Arbeidstilsynet om slike, og lagt til rette for at disse skal være tilgjengelig for alle 
ansatte. Deloitte vil imidlertid peke på at det er en utfordring at mange av kommunens ansatte82 ikke har tilgang 
til intranett, og dermed ikke har kommunens informasjon om varsling og varslingssystem like tilgjengelig som 
andre arbeidstakere som har tilgang til dette. Deloitte vil i denne sammenhengen også peke på at tilgjengeligheten 
også er noe redusert for arbeidstakere som ikke har tilgang til egen PC i sitt daglige arbeid. 

Etter Deloittes vurdering viser også undersøkelsen at det er områder som må følges opp når det gjelder varsling. 
Dette gjelder både informasjon, opplæring og rutiner. Opplæring og informasjon om varslingssystem og 
varslingsrutiner ble iverksatt ved innføringen, men ble på grunn av pandemien ikke like omfattende som planlagt. 
Forvaltningsrevisjonen viser dessuten at kjennskapen til varslingssystemet og tilhørende rutiner og roller, ikke er 
tilstrekkelig blant ledere og ansatte, og at ytringskulturen i kommunen ikke er tilstrekkelig. Deloitte vil særlig trekke 
frem følgende: 

• Manglende kjennskap blant ledere til sentrale deler av varslingssystemet. Selv om de fleste ledere som 
svarte på spørreundersøkelsen er enige i at de har kjennskap til hvordan varsel skal håndteres, hvor de 
kan få lederstøtte når varsel skal håndteres og hvor de kan finne veiledning, rutiner og prosedyrer, har 
lederne i mindre grad kjennskap til at de kan søke råd og veiledning fra lokal varslingsordning i egen 
byrådsavdeling og en av fire ledere som svarte på spørreundersøkelsen er uenige i at de har tilstrekkelig 
kjennskap til hvordan varsel skal håndteres.  Ledere opplyser i undersøkelsen at de ønsker mer 
informasjon om rolle, plikter og ansvar som ligger til lederrollen i en varlingssak, og informasjon om 
hvordan varsel skal saksbehandles, og hvordan en kan veilede og hjelpe ansatte som varsler.  
 

• Manglende kjennskap til varslingssystemet hos ansatte. Deloitte mener at ansatte i Bergen kommune 
ikke i tilstrekkelig grad kjenner til varslingssystemet BkVarsling og kvalitetssystemet BkKvalitet. Dette er 
uheldig fordi dette er sentrale kanaler for å melde fra om henholdsvis kritikkverdige forhold og avvik, og 
kommunen kan gå glipp av verdifulle tilbakemeldinger for å utbedre kritikkverdige forhold eller avvik. 
Deloitte vil særlig peke på at kommunens ledere har et ansvar for å gjøre varslingssystemet bedre kjent i 
kommunen. 
 

• Ikke tilfredsstillende ytringskultur. Basert på svarene i undersøkelsen mener Deloitte at kommunen ikke 
har en tilstrekkelig ytringskultur. Nær en fjerdedel av de ansatte som svarte på spørreundersøkelsen (23 
prosent) opplever at deres arbeidsplass i Bergen kommune ikke har en kultur som innebærer at det er 
akseptabelt å varsle. En av fem ansatte som svarte på spørreundersøkelsen opplever heller ikke at det er 
lagt godt til rette for at det skal være trygt å varsle. At ytringsklimaet bør utbedres understrekes videre 
av at over halvparten av både ansatte og ledere som i spørreundersøkelsene opplyser å ha vært vitne til, 
avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold, valgte å ikke varsle om de kritikkverdige forholdene.  
 

 
82 Gjelder 1797 ansatte per juni 2022. 
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• Ikke tilstrekkelig oppmerksomhet om risiko for gjengjeldelse. En vesentlig del av de ansatte som svarte på 
spørreundersøkelsen (29 prosent) opplever å ikke være trygge for at gjengjeldelse ikke vil finne sted ved 
varsling i kommunen. Revisjonen vil særlig fremheve at så mange som 25% av de som i 
spørreundersøkelsen opplyser at de har varslet om kritikkverdige forhold, mener seg helt eller delvis 
utsatt for gjengjeldelse som følge av dette. 

 

• Ansatte og ledere har ikke tilstrekkelig tillit til kommunens håndtering av varsel.  Undersøkelsen viser at 
nær halvparten av de ansatte og nær en fjerdedel av lederne som svarte på spørreundersøkelsen ikke 
har stor tillit til kommunens håndtering av varsel.  Stor tillit til at varsel håndteres på en god måte er etter 
Deloittes vurdering avgjørende for at ansatte og ledere velger å melde fra dersom de er vitne til eller 
opplever noe kritikkverdig. 

 

• Gjennomgang av utvalgte varslingssaker viser noen svakheter ved saksbehandlingen. Basert på 
informasjonen i undersøkelsen mener Deloitte at kommunen i hovedsak dokumenterer oppfølging og 
konklusjon i varslingssaker. Gjennomgangen viser samtidig at varsler ikke alltid får tilbakemelding om at 
varsel er mottatt, informasjon om videre saksgang i samsvar med arbeidstilsynets anbefalinger eller får 
tilbud om en kontaktperson i samsvar med kommunes rutiner. Dette innebærer etter Deloittes vurdering 
at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer god kommunikasjon med varslere. 
 

Basert på funn og vurderinger i undersøkelsen anbefaler Deloitte at Bergen kommune 

1) Oppdaterer kommunens varslingsrutiner i samsvar med arbeidstilsynets anbefalinger 
 

2) Vurderer å utarbeide føringer for kompetansekrav som bør stilles til ulike grupper når det gjelder varsling 
 
3) Sørger for at mulighet for anonym varsling er i samsvar med bystyrets vedtak 
 
4) Sikrer at ledere har bedre kjennskap til de lokale varslingsordningene i byrådsavdelingene 
 
5) Sikrer tilstrekkelig med tilpassede opplæringstiltak knyttet til varsling overfor kommunens ledere 
 
6) Identifiserer og iverksetter tiltak som kan bidra til å etablere større grad av tillit og opplevelse av at det 

er trygt å varsle blant ansatte og ledere 
 
7) Identifiserer og iverksetter tiltak som bidrar til at flere ansatte blir kjent med BkVarsling og BkKvalitet, for 

å bidra til at flere melder fra om kritikkverdige forhold og avvik 
 
8) Sikrer at varslere så langt det lar seg gjøre får tilpassete tilbakemeldinger 
 
12) Iverksetter tiltak for å redusere sannsynligheten for at gjengjeldelse finner sted ved varsel om 

kritikkverdige forhold og tiltak for å trygge de ansatte på at gjengjeldelse ikke skal finne sted 
 
9) Gjennomfører kontroller av saksbehandling i varslingssaker for å sikre at praksis er i samsvar med 

kommunens retningslinjer og krav i regelverket 
 

10) Sikre at ansatte jevnlig får informasjon om at Bergen kommune ønsker at ansatte og ledere melder fra 
om kritikkverdige forhold, og hvordan dette kan gjøres på en trygg måte for den som melder fra 
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Høringsuttalelse 
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Revisjonskriterier 

Om det å legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen 

I følge § 1-1 i arbeidsmiljøloven er et av formålene med loven bl.a. å sikre arbeidstakerne et godt ytringsklima og 
å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i 
samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet: 

§ 1-1.Lovens formål 

Lovens formål er: 

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som 
gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til 
enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, 

c) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten, 

d) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger 
og livssituasjon, 

e) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt 
arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig 
myndighet, 

f) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. 

Arbeidstilsynet fremhever at et godt ytringsklima på arbeidsplassen kjennetegnes av stor takhøyde for 
meningsutveksling. De viser til at på en arbeidsplass med godt ytringsklima er forslag, kritikk og andre ytringer 
velkomne som grunnlag for forbedring og utvikling. På en arbeidsplass handler ytringsklima om hvordan 
arbeidstakerne oppfatter mulighetene til – og konsekvensene av – å ytre seg. Arbeidstilsynet skriver: 

 

«Når arbeidstakere vurderer ytringsklimaet på sin arbeidsplass, stiller de seg selv to spørsmål: 

3) Er det trygt å si ifra, eller blir jeg straffet hvis jeg sier ifra om kritikkverdige forhold eller foreslår 
forbedringer? 

4) Nytter det å si ifra? Med andre ord: Blir det jeg sier ifra om – ytringen min – tatt hensyn til og gitt en 
skikkelig vurdering?»83 

Arbeidstilsynet peker på sine nettsider på at arbeidsplasser som diskuterer varsling, hva som er kritikkverdige 
forhold og kjenner egen varslingsrutine, er bevisst hvordan et varsel skal fremmes og håndteres. En god opplæring 
påvirker varslingsprosessen på en god måte. 

Varslingsrutiner skal dessuten være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten, jf. Arbeidsmiljøloven § 2 
A-6.  

Om retten til å varsle og hva som er et varsel 

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass. Det er 
arbeidsmiljøloven definerer hva som er et kritikkverdig og som regulerer hvordan varsel skal følges opp.  

I arbeidsmiljøloven § 2 A-1 står det følgende om arbeidstakers rett til å varsle og hva som menes med et 
kritikkverdig forhold: 

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid 
arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 

 
8383 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ytringsklima-pa-arbeidsplassen/ 
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(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske 
retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for 
eksempel forhold som kan innebære 

• a) fare for liv eller helse 

• b) fare for klima eller miljø 

• c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 

• d) myndighetsmisbruk 

• e) uforsvarlig arbeidsmiljø 

• f) brudd på personopplysningssikkerheten. 

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter 
kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd. 

Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider at det betyr ingenting hva en kaller det eller hvordan det kategoriseres 
(som avvik, klage, bekymringsmelding, si ifra osv.), fordi det er innholdet i det de sier ifra om, og hvem som sier 
ifra, som avgjør om det er et varsel. 84  

 
Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre 
forholdet omfattes av forholdene som fremgår av sitatet over, altså §2 A-1, andre ledd. Følgende figur fra 
arbeidstilsynets nettsider gir en skjematisk oversikt over hvilke forhold som regnes som varsel og hva som regnes 
som andre ytringer: 
 
Figur 30 Arbeidstilsynets illustrasjon av hvilke ytringer som regnes for å være varsel og andre typer ytringer 

 

Arbeidstakere kan varsle internt i virksomheten til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver eller via 
verneombud, tillitsvalgt eller advokat, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2). Begrepet «arbeidstakere» er definert i 
arbeidsmiljøloven § 1-6, første ledd. Her står det at også elever, pasienter i helseinstitusjoner, personer i 
opplæringsøyemed og personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak, defineres som arbeidstakere når de utfører 
arbeid i virksomheten. 

Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling 

I følge arbeidsmiljøloven § 2 A-6 plikter virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, å ha rutiner 
for intern varsling. Disse rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Videre står det følgende i § 2 A-6 

 
84 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/ 
 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/
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(3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle. 

(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde 

• a) en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

• b) fremgangsmåte for varsling 

• c) fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av 
varsling. 

(5) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten. 

 

Arbeidstilsynet har utarbeidet en mal for varslingsrutiner. I arbeidstilsynets mal for varslingsrutiner foreslår de at 
rutinene også skal inneholde informasjon om ekstern varsling, det vil si omtale av retten til å varsle tilsynsmyndighet 
eller annen offentlig myndighet.  

Bergen bystyre fattet i 2018 vedtak om at byrådet i løpet av 2018 skulle anskaffe en digital løsning for varsling som 
ivaretok muligheten for anonymisert/ kryptert varsling behandlet (20.06.2018 sak 145/18)  

 
Viktigheten av å diskutere hva varsling er på arbeidsplassen 

I sin veileder om varsling og ytringsfrihet peker KS på at mange ansatte ikke kjenner varslingsreglene. De skriver i 
kapittel 2 om retten til å varsle: 

 Det er ofte stor usikkerhet om hva som er varsling, avviksrapportering eller bekymringsmeldinger. Det 
er viktig å diskutere på arbeidsplassen hva varsling er for å skape trygghet i varslingssitasjoner. Manglende 
kjennskap til varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan veies opp av slike diskusjoner 

 
Fremgangsmåte ved varsling 

Arbeidsmiljøloven § 2 A-2 omhandler fremgangsmåten ved varsling. Har står det følgende om hvordan en 
arbeidstaker kan varsle internt: 

 (1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt 

a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver 

b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling 

c) i samsvar med varslingsplikt 

d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat. 

(…) 

(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2. 

Arbeidsgivers aktivitetsplikt og forbud mot gjengjeldelse 

Arbeidsgiver har en undersøkelsesplikt ved varsling. Denne plikten er omtalt i arbeidsmiljøloven § 2 A-3. Her står 
det i første ledd at når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at 
varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. 

På arbeidstilsynets nettsider står det følgende om hva rimelig tid innebærer: 

Et varsel skal undersøkes innen rimelig tid. Dette betyr at arbeidsgiver må agere når det varsles om 
kritikkverdige forhold i virksomheten. Hva som skal regnes som «innen rimelig tid», må vurderes fra sak 
til sak, siden ingen saker eller varsel er like. 

Arbeidsgiver må blant annet vurdere hvor alvorlig forholdet er, hvor raskt det må avklares og opphøre, 
og hvor lang tid det faktisk vil ta å undersøke saken. 
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I § 2 A-3 andre ledd står det at arbeidsgiver særlig skal påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver dessuten sørge for tiltak som er egnet til å forebygge 
gjengjeldelse. 

Arbeidsmiljølovens § 2 A-4 omhandler forbud mot gjengjeldelse. Her står det følgende: 

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med §§ 2 A-1 og 2 A-2, er forbudt. Overfor 
innleide arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. 

(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller 
en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel 

• a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig 
opptreden 

• b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering 

• c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff. 

(3) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å 
varsle vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. 

(4) Dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted 
gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse. 

Tilbakemelding til varsler 

Arbeidstilsynets nettsider omtaler også hvordan arbeidsgiver bør gi tilbakemelding til varsler: 

Når arbeidsgiver mottar et varsel, bør hun eller han gi en rask tilbakemelding. Bekreft at varselet er 
mottatt og fortell hva den som har varslet kan forvente av videre saksgang. 

Den som varsler har ikke krav på tilbakemelding eller informasjon om hvordan varselet vil bli håndtert. 
Likevel: Å varsle kan være en krevende øvelse. Å ikke vite om varselet blir håndtert, blir fort en 
tilleggsbelastning, og uvisshet kan føre til flere varsler. 

Å gi den som varsler tilbakemelding og informasjon er derfor viktig for at han eller hun skal kjenne seg 
ivaretatt. 

Tillitsvalgte og verneombudets rolle ved varsling 

Arbeidstilsynet gir på sine nettsider informasjon om tillitsvalgte og verneombudets rolle i varslingssaker. 
Tillitsvalgte skal hjelpe arbeidstakere som varsler for eksempel ved å drøfte saken med varsleren i forkant av 
beslutningen om å varsle, vurdere framgangsmåten, være samtalepartner, gi råd og bistå i møter med ledelsen og 
andre involverte personer. Det blir videre pekt på at tillitsvalgte også kan videreformidle varselet på vegne av 
arbeidstakeren slik at varsler kan være anonym overfor arbeidsgiver.  

Når det gjelder verneombud peker arbeidstilsynet på at de skal ivareta arbeidstakeres interesse i saker som angår 
arbeidsmiljøet og at verneombudet har varslingsplikt for kritikkverdige arbeidsmiljøforhold ved trakassering og 
diskriminering, skade og sykdom og ved fare for liv og helse. I tillegg til at verneombudet har varslingsplikt ved 
kjennskap til disse forholdene er det også mulig å varsle via verneombudet ved andre kritikkverdige forhold. 
Varsleren varsler da via verneombud som har som ansvar å videreformidle varselet.  

Kommunale styringsdokument og vedtak 

Bergen bystyre fattet i 2018 vedtak om at byrådet i løpet av 2018 skulle anskaffe en digital løsning for varsling som 
ivaretok muligheten for anonymisert/ kryptert varsling behandlet (20.06.2018 sak 145/18)  
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Sentrale dokumenter og litteratur 

Lov og forskrift 

• Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven). LOV-2005-06-17-62 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
LOV-1992-09-25-107 

 

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

• Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Prop.74 L (2018-2019) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) 

• Arbeids- og inkluderingsdepartementet: NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern — Varslingsutvalgets 
utredning om varsling i arbeidslivet 

• Arbeidstilsynet: Veileder om varsling på nettsidene – arbeidstilsynet.no/tema/varsling  

• KS: Veileder om ytringsfrihet og varsling 

 

Dokumenter fra kommunen 

• Rutine for varsling – Bergen kommune. Inkluderer en rekke prosedyrer og veiledere 

• Bystyrets vedtak i sak 145/18  

• Byrådssak 10.12.2019: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-
Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning. 

• Møtereferat fra møter i sentral varslingsgruppe 

 

Andre kilder 

• Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad: Ytringsfrihet og varsling i norske 
kommuner og fylkeskommuner. Fafo-rapport 2017:04 
 

 

https://resources.deloitte.com/sites/Kvinnherad-forvaltningsrevisjonavvarslingsrutinar/Shared%20Documents/General/Rapport/arbeidstilsynet.no/tema/varsling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1406753/Framstilling-Evaluering-og-revidering-av-Bergen-kommunes-varslingsordning
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Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/911 Anniken Pedersen, 911 60 652 23.06.2022 

    

 

Forespørsel om juridisk vurdering av innkreving av feieavgift 

I desember 2021 fattet kommunestyret følgende vedtak:  
 
«Med hjemmel i, jfr. Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med 
farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 2. 
ledd, jfr. Forskrift 17. desember nr. 1710 om brannforebygging §§ 6, 17, vedtar Sørfold 
kommune lokal forskrift: «Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, 
Sørfold kommune, Nordland fylke.»» 
 
Sørfold kommune mottok 03.11.2016  epost fra Salten Brann, med varsel om at kommunen måtte 
utarbeide forskrift om feiing- og tilsynstjenester. 
Økonomiavdelingen overtok fakturering av kommunale avgifter 01.04.2021 og i den forbindelse 
er det oppdaget at forskrift ikke er utarbeidet tidligere. 
 
Salten Brann IKS feiertjenesten, som har feiing og tilsyn med alle fyringsanlegg i Sørfold 
kommune informerer om at det har blitt vedtatt en ny forebyggende forskrift. Denne er gjeldende 
fra 1. januar 2016, jfr. Forskrift fra 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging. 
 
Pliktene til feiing og tilsyn er videreført i den nye forskriften, men kriterier knyttet til behov og 
hyppighet er endret. I tillegg har fritidseiendommer blitt innlemmet i Salten Branns arbeid. 
 
I 2020 startet kommunen fakturering av feieavgift på fritidseiendommer. 
 
Spørsmålet er om vi hadde juridisk rett til å starte fakturering uten en vedtatt forskrift. 
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Med hilsen 
 
 
 
Anniken Pedersen 
 
 
Vedlegg 
1 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Sørfold kommune, 

Nordland fylke 
2 Vedtak Protokollutdrag Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, 

Sørfold kommune, Nordland fylke 
 
 
 
 
Mottakere: 
STATSFORVALTEREN I NORDLAND 
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E-postadresse: 
sfnopost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Fridtjof Nansens vei 11, 
8003 Bodø 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.statsforvalteren.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  22.07.2022  2022/4071 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  23.06.2022  2020/911 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Magnus Stien, 75 53 16 49 
  
 
 
  

Sørfold kommune 
Strandveien 2 
8226 Straumen 
 
 

  

 

Statsforvalteren besvarer henvendelse om innkreving av feieavgift 

Det vises til brev datert 23. juni 2022. Kommunen ber om en juridisk vurdering av om den har rett til 
å fakturere feieavgift uten vedtatt forskrift. Det opplyses at feieavgift ble fakturert fritidseiendommer 
i 2020, og at kommunestyret vedtok forskrift først i desember 2021. 
 
Statsforvalteren tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker utenom klage og lovlighetskontroll, og vår 
uttalelse gis derfor på generelt grunnlag. 
 
Feieavgift og andre gebyr forbundet med tilsynsmyndigheten etter brann- og eksplosjonsvernloven 
forutsetter at kommunestyret selv har vedtatt forskrift, jf. § 28 annet ledd.1 Dette er også forutsatt i 
lovforarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 28 (2001-02) pkt. 14.3, jf. 16.6. 
 
Dersom det er gjennomført feiing og tilsyn med fyringsanlegg uten at slik forskrift er vedtatt, må det 
generelle utgangspunktet være at tilsynsoppgaven ikke kan faktureres. Dersom det likevel er krevd 
gebyr, må utgangspunktet være at gebyret skal krediteres eller tilbakebetales. 
 
Et spørsmål i denne sammenheng er om kommunen kan «reparere» manglende gebyrforskrift for 
allerede utført feiing og tilsyn gjennom å vedta forskrift med tilbakevirkende kraft. Dette kan være 
problematisk i relasjon til tilbakevirkningsforbudet, jf. Grunnloven § 97. Det følger av Høyesteretts 
dom inntatt i Rt. 2006 s. 293 at det må foreligge «sterke samfunnsmessige hensyn» for å kunne gi 
slik forskrift tilbakevirkende kraft til økonomisk skade eller ulempe for den enkelte. 
 
Med hilsen 
 
Tor Sande (e.f.) 
fung. kommunal- og beredskapsdirektør 

  
 
Magnus Stien 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

 
1 Departementet kan også gi forskrifter til dekning av utgifter forbundet med gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes 
oppgaver etter loven, jf. § 28 første ledd. Statsforvalteren kan ikke se at det er vedtatt sentral forskrift som trer istedenfor 
eller ved siden av kommunal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Det forutsettes derfor kommunal forskrift.  



Lars Hansen

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Liv Anne Kildal < Lak@salten-revisjon.no >

mandag 26. september 2022 15:42

Post Sekretariatet
Espen Rokkan [espen@pbl.no]
VS: Protokoll til styremote Salten kommur

Salten kontrollutvalgseMce

Dato 21 q. 2a22.
.tn, ZZ I l00L

a,mrnr..ll[{lg i: Y

Hjemmel u oft

n mend:n 1q (antamhar

Vedlegg: Hovedutskrift 19.O9.2022.pdf; Sak'10-22 Personalsituasjonen.pdf

Hei!
Styret behandlet i sak 10-22 personalsituasjonen iSalten Kommunerevisjon; herunder evt Onske om mere
forvaltningsrevisjon hos eierkommunene. Ber om at vart vedtak tas med videre i de enkelte kontrollutvalg og at en
samlet tilbakemeldinB ser'Jes styret iSalten kommunerevisjon ved daglig leder. Setter leder i re p resenta ntska pet pa

kopi for 5 orientere ham om status isaken.

Med vennlig hilsen

Lir.t Anne'\frtrat
Daglig leder

SAUTEN
KOMMUNEREVISJON
Postboks 429, 8001 BOD(

Tlf:91606046
E-post: lak@salten-revision.no

Fra: Liv Anne Kildal

Sendt: mandag 26. septen rber 2022 15:33
Til:'.lohan A Bakke'<johan.bakke39@gmail.com>; Gry-Janne - Finneid sveiseverksted AS <gry@finneidsveis.no>;

fimoen @online.no; Mary Astrid Hilling <MaryAstrid. Hilling@ nordsaltenkraft.no>; Kai Andre Blix <kai@salten-

revis.jon.no>

Kopi: ilsundset@gmail.com; Mette Bjornvik <b.iornvik@sbnett.no>; ragnar.jullum@gmail.com; Sverre Hagen
<sverrehagen49@gmail.com>; Rune Boroy <rb@salten-revisjon.no>
Emne: Protokoll til styrem@te Salten kommunerevisjon mandag 19 september

Med vennlig hilsen

Lir.t fl.nne Kjt[at
Daglig leder

SAITEN
KOMMUNEREVISJON
Postboks 429, 8001 BOD0

Tlf: 91505M5
E-post: la k@ sa lten - revision. n o



SAI/TEN
KOMMUNEREVISJON

Til styret iSalten kommunerevisjon IKS

i)eres ret * adm/styret/la k Drtlr 6. september 2022

S AK LO I 2O22: PE RSONALSITUASJ ON EN

Salten kommunerevisjon IKS har etter vedtatt bemanningsplan 10 hele stillingshjemler. For

tiden er situasjonen slik:

Navn Stilling- Merknader
st6rrelse

Svein Borre Olsen 1OO%

Liv Anne Kildal 7OO %

Tone Hammerfall 100 o/o Slutter 09-L0
Bjorn Vegard Gamst 100 %
Rune Boroy LOO%

Kai Andre Blix L0O%
Jonny Riise LgO%

Synne Skoglund LOO% Starter 01.10

Pt. er 7 stillingshjemler besatt. To av v6re regnskapsrevisorer ved Fauskekontoret har
sluttet/skalslutte og en fo rva ltn ings revisor hadde siste arbeidsdag 02.09. Det er ansatt ny
forvaltningsrevisor fra 01.10

De ansatte er i utgangspunktet fordelt med 4 pi Fauske - dekker regnskapsrevisjon for alle
oppdrag i kommunene Fauske, Saltdal, Beiarn, Hamaroy, Steigen, Beiarn, Sorfold, Meloy og

Gildeskil.
Av de 5 ansatte i Bodo er 3 forvaltningsrevisorer - dekker alle oppdrag i Salten. De 2

regnskapsrevisorene i Bodo dekker alle oppdrag i Bodo kommune.

Vi har grunnet oppsigelsene som har kommet i vir/sommer vert nodt til i gjore en
omfordeling av oppdragsansvar. De to ansatte p6 Fauske skal ha oppdragsansvar for Fauske,

Hamaroy, Steigen, Sorfold, Meloy og Gildeskel. Oppdragsansvar for Saltdal og Beiarn blir flyttet
til Bodo.
Denne omfordelingen kommer som et resultat av at det hittil ikke har vert mulig e erstatte de

Sallen kommungrevision l(S www.salten-.evisjon.no Org. nr.:986 655 271 irVA E-posl post@salten-.evision.no

Hovedkontor Fauske Avdeling Boda
Postadresse: PosLboks 140. 8201 ,:arske Poslad.esse: Postl)'rks 429.8001 tsodo
Besoksadresser Torggata 10 2 eig. Besokgadresse Poslhlrsgarden, Havnegata I
leleion 75 61 03 B0 leletonr 75 61 03 80



s&x/rers
KOMMUNEREVISJON

to regnskapsrevisorene som har sagt opp. Det er generelt en vanskelig rekrutteringssituasjon i

mange yrker og man erfarer at det er spesielt stor ettersp@rsel etter revisorer b5de i privat
og kommunal sektor med fe eller ingen kvalifiserte s@kere. Selskapet vil fortsette 6 lyse ut de
ledige stillingene og benytter annonsebyre til dette.

Daglig leder har vert i kontakt med andre, kommunale revisjonsdistrikt for 5 forh6re seg om
muligheten for 6 kjppe revisjonstjenester. Tilbakemeldingen er da at disse distriktene ogs6 lyser
ut ledige stillinger og ikke har noen ledige ressurser.

Svkefravar:
Det har i 2022 pt 31..OB vart et sykefraver pa totalt 2,7% mot3,6% i hele 2021. Vi har i 2022
hatt noe koronafraver, bSde i vinter og n6 i august. Pr 31.08 hadde vi ingen sykemeldinger.

Under representantska psmotet i mai ble det diskutert mulighetene for 6 utvide leveransene av
forvaltningsrevisjon. Slik budsjettsituasjonen er for Oyeblikket har ikke IKS'et midler til a

bemanne alle 10 stillingshjemlene, her styres det etter en bemanning pi 9 ansatte.
Denne bemanfingen gjor at vi som liten organisasjon er s6rbare ved utskifting av ansatte og
hvor leveransene spesielt for forvaltningsrevisjon blir berOrt.

Mulighetsrommet som finnes for 5 imotege denne sirbarheten er 5 se pi om man skal utvide
antallstillingshjemler i n6varende selskap eller s6ke samarbeid/sammensl6ing med andre
enheter. Andre enheter ivdrt omride er Revisjon Midt-Norge SA og KOMREV NORD IKS;

forstnevnte har revisjon av store deler av Midt-Norge og Helgeland mens sistnevnte har
revisjon av store deler av Troms og Finnmark samt nordre Nordland og Nordland
Fylkeskommune.
En utvidelse av tjenesten vil medfore okte kostnader for selskapets deltakerkommu ner. En slik
utvidelse m5 da behandles ieierkommunene via Representantskapet da dette er noe som ligger
utenfor styrets nandat.

Under henvisning til foranstaende anbefalerjeg styret a fatte slikt

vedtak:
RedegjOrelsen tas til orientering.

L* &"'r. {":\r{tJ-
Liv Anne Kilda I

Daglig leder

2



SAI/TEI{
KOMMUNEREVISJON

HOVEDUTSKRIFT

Mandag den 19. september 2022 kl. 1100 ble det avholdt styremote isalten kommunerevisjon
IKS ved foretakets hovedkontor pe Fauske

Til stede:

Medlemmer:
Johan A. Bakke
Fin n Arve Moen
Mary Astrid Hilling
Gry Janne Rug6s

Kai Andre Blix

Adm inistrasionen:
Liv Anne Kildal, jaglig leder

Det var sendt ut skriftlig innkalling med saksliste og sakspapirer til motet den 24.august med
ettersendelse av sakspapirer 12. september

lnnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling forel6:

SAK 912022: GODKIENNING AV PROTOKOLT

lnnstillins:
Protokoll fra styremote 27 . april2022 godkjennes.

Vedtak:
lnnstillingen enstemmig vedtatt.

Sallen kommsnerevision lt(S www.saltsn-relisjon.no Orgnr.: 986 655 2?1 MVA Eposti post@sattEn-reviajon.no
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SAK LO / 2022: PE RSONALSITUASJ ON EN

Daglig leder redegjorde for saken.

ln nstillins:
RedegjOrelsen tas til orientering.

Omforent forslae:
Redegjorelsen tas til orientering. Styret ber Salten Kontrollutvalgservice kartlegge om det er
behov for ytterligere leveranse av fo rva ltn ings revisjo n i IKs'ets delta kerkommu ner, dette med
utga ngspunkt i vedtatte fordeling av timer ref styresak 7 /2020. Kartle1gingen bes gjennomfprt
p5 grunnlag av signaler fra enkelte delta kerkom mu ner om levering av flere
forvaltningsrevisjoner. Resultatet av kartleggingen kan videre danne grunnlag for en foresp6rsel
til delta kerkommunene om ytterligere finansiering av forva ltningsrevisjon.

Vedta k:

Omforent forslag enstemmig vedtatt

SAK LLl2022: BUDSJETTKONTROLL PR 31.08

Daglig leder redegjorde for saken.

ln nstillins:

1. Redeg.jorelsen tas til etterretning.

Vedtak:
ln nstilling enstemmig vedtatt.

SAK 1212022: VIRKSOMHETSPLAN 2022-2023

Daglig leder reC-.gjorde for saken.

lnnstilling:
Virksomhetsplan fot 2022-2023 for Salten kommunerevisjon IKS godkjennes.

Vedtak:
lnnstilling enstemmig vedtatt.
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SAK 1312022: STRATEGIPTAN 2022-2025

Daglig leder redegjorde for saken.

lnnstillins:
Strategiplan for 2022-2025 for Salten kommunerevisjon IKS godkjennes.

Vedtak:
lnnstilling enstemmig vedtatt.

sAK L4l2O22| DETAUBUDSJETT FOR 2023

Daglig leder redeg.jorde for saken.

lnnstilling:
Forslag til detaljbudsjett for 2023.

Vedtak:
lnnstilling enstemmig vedtatt.

SAK L5l2O22: L@NNSOPPGJ@R 2022

Daglig leder redegjorde for saken og styret behandlet s5 daglig leders forslag.

lnnstillins:

1. Vedlagte forslag til Srets lOnnsjustering godkjennes.
2. Lederne gis slikt tillegg:

. [iv Anne Kildal + 3,85 % samt lokalt tillegg kr 10 000

. Jonny Riise + 3,85 % samt lokalt tillegg kr 15 000
3. Alle I0nnstillegg gis med virkning fra 1/5-2022.

Vedtak:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Daglig leder forlot mOtet under behandling av
l0nnsjustering for lederne.
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sAKL6l2O22: EvENTUETT

lngen saker under eventuelt.

Bodo, den 20. september 2022.

lo", &,0r. {"\dt{-
Liv Anne Kildal

Daglig leder

Utskrift sendes:
Medlemmer oqvaramedlemmer i styret for Salten kommunerevisjon IKS

Salten kontrol lutvalgservice
Fauske Revisjon
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