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Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, E-post: kjetil@kontrollutvalget.no 

 
 

Gjøvik, 22. januar 2018. 
J.nr./referanse: 01-18/NL/ks 

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE 
Hans Moon, leder (Ap) 
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)  
Monica Andersson (Ap) 
Birgit Felde (H)  
Ole Strand (BL)  
 
 

 

 
 
 
 
Kopi av innkallingen er sendt: 
• Ordfører og rådmann 
• Innlandet Revisjon IKS  

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Etter avtale innkalles det herved til møte i kontrollutvalget:  
 
Dato:  Mandag 29. januar 2018 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500  
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Rådmannen/administrasjonen: 
 Sak 05/2018 Status Land barneverntjeneste: Rådmannen/administrasjonen er invitert 

til å orientere. Saken er satt opp til behandling kl. 1200. 
• Innlandet Revisjon IKS: 

 Sak 06/2018 Regnskapsrevisjon/statusrapport: Oppdragsansvarlig revisor Unn 
Romundgard orienterer. Saken er satt opp til behandling kl. 1300. 

• Sekretariatet: 
 Sak 02/2018 (ekstern/statlige tilsyn 2015-2017) og sak 03/2018 (ytringsfrihet og 

varsling): Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken orienterer.  
 
 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 

 

 

 

KONTROLLUTVALGET I  

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 

 

FOR MØTE I NORDRE LAND RÅDHUS  

Mandag 29. januar 2018 kl. 0900  

(Sted: Formannskapssalen) 

 

 

SAK NR. 01/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.12.2017 

 

SAK NR. 02/2018 EKSTERNE / STATLIGE TILSYN 2015-2017: OVERSIKT OG 

VURDERING AV OPPFØLGING  

 

SAK NR. 03/2018 YTRINGSFRIHET OG VARSLING I KOMMUNER OG 

FYLKESKOMMUNER (REVIDERT VEILEDER) 

 

SAK NR. 04/2018 FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2017 – NORDRE LAND 

 

SAK NR. 05/2018 STATUS FOR UTVIKLING AV LAND BARNEVERNTJENESTE 

 

SAK NR. 06/2018 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2017 

 

SAK NR. 07/2018 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2017 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  

 

SAK NR. 08/2018 REFERATSAKER 

 

 

 

 

Gjøvik, 22. januar 2018. 

For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

Utvalgssekretær 

 
 

 

 

 

Kopi til orientering:  

- Nordre Land kommune v/ordfører, rådmann, kommunalsjefer og vararepresentanter til kontrollutvalget 

- Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 01/2018 
 

Nordre Land kommune  
  

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.12.2017 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.01.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 11.12.2017 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.12.2017 godkjennes. 
 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Protokoll fra siste møte i kontrollutvalget legges frem til formell godkjenning. 
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 MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
NORDRE LAND KOMMUNE 

 
 
Mandag 11. desember 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 1400 – 1630.  
 
Som medlemmer møtte: 
Hans Moon, leder (Ap) 
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) 
Monica Andersson (Ap) 
Birgit Felde Sevaldrud (H) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ole Strand (BL) 
 
Følgende varamedlem møtte:  
Harald Åsødegård (KrF), første vara  
 
Ellers møtte: 
• Ordfører: Ola Tore Dokken (sak 52). 
• Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen og oppdragsansvarlig revisor Reidun 

Grefsrud (begge møtte under sak 52). 
• Sekretariatet: Kjetil Solbrækken. 
  
Møteprotokollen er sendt til: 
Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og 
Oppland Arbeiderblad. 
 
 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 1400 med Hans Moon som møteleder.  
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 
 

Til behandling: 
 
SAK NR. 51/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.11.2017 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.11.2017 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 52/2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM STYRING, 

LEDELSE OG KONTROLL I OG AV BARNEVERNET I 
NORDRE LAND KOMMUNE  

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud 
presenterte den endelige rapporten og svarte på spørsmål. 
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Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

1. Kommunestyret har merket seg revisjonsrapportens 
hovedkonklusjoner: 
 
• Det ble ikke foretatt en grundig risikoanalyse ved 

etablering av Land barneverntjeneste som grunnlag for å 
sikre at tjenesten fikk tilstrekkelige systemer og rammer 
for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. 
 

• Driften av Land barneverntjeneste i 2015 og 2016 har 
ikke vært basert på et systematisk og dokumentert 
internkontrollsystem i henhold til lov og forskrift.  

 
• Rådmannens ansvar for oppfølging av internkontrollen i 

barnevernet har sviktet ved at han ikke har fulgt opp og 
påsett at barneverntjenesten etablerte et forsvarlig 
internkontrollsystem. 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp 

revisjonsrapportens anbefalinger slik de fremkommer i 
rapporten: 

 
• Rådmannen må ha systemer og rutiner som gjør at han 

kan følge med på om internkontrollen i 
barneverntjenesten tilfredsstiller lov og forskriftskrav og 
om den fungerer etter hensikten. Det er ikke nok å 
delegere til en skiftende ledelse, rådmannen må sørge 
for tett oppfølging av at internkontrollen fungerer.  

• Rapporteringsrutiner og kommunikasjonskanaler bør 
gås gjennom for å sikre at informasjon om forhold som 
kan medføre vesentlig svikt i kvaliteten og etterlevelse 
av krav blir formidlet til og fanget opp av rådmannen 
slik at det kan settes inn tiltak.  

• I rapporteringene bør det legges vekt på å beskrive 
tjenestekvalitet og konsekvenser for 
tjenestene/brukerne.  

• Rutiner og praksis for melding og oppfølging av avvik 
bør gjennomgås.  

• Rådmannen bør vurdere hvordan han kan bidra til å 
bedre tillitsforholdet mellom barnevernet og 
kommuneledelsen.  

 
3. Kommunestyret forventer at rådmannen sørger for 

betryggende kontroll med hele kommunens virksomhet, jf. 
rådmannens ansvar i henhold til kommunelovens § 23 nr. 2.  
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SAK NR. 53/2017 MØTEPLAN FOR 2018 
 

Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista. Tidligere utsendt forslag til 
møteplan for 2018 ble referert. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalgets møteplan for 2018 fastsettes slik: 
 

• Mandag 29.01. 2018 kl. 0900 
• Mandag 12.03. 2018 kl. 0900 
• Mandag 23.04. 2018 kl. 0900 (årsregnskap) 
• Mandag 28.05. 2018 kl. 0900 
• Mandag 17.09. 2018 kl. 0900 
• Mandag 19.11. 2018 kl. 0900 

 
 
 
SAK NR. 54/2017 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2018 – PROGRAM / 

INVITASJON 
 

Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt opp som egen sak med bakgrunn i mottatt 
invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2018 (Gardermoen 7-8. 
februar 2018). 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalgets faste medlemmer inviteres til å delta på 
konferansen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokka, 11. desember 2017. 
 
 
 
Hans Moon 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Dokka, 11. desember 2017. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 
Dato: MANDAG 29. JANUAR 2018  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet 2017 
• Status for utviklingen av Land barneverntjeneste 
• Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging (KU-sak 11/17) 
• Varsling og ytringsfrihet – tema fra KU-konferansen 2017 (KU-sak 35/17) 
• Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll 2016-2019 
 

Saker til senere oppfølging: 
• Vurdering forundersøkelser forvaltningsrevisjon – skole (KU-sak 49/17) 
• Internkontroll og rådmannens ansvar for «betryggende kontroll», jf. 

kommunelovens § 23 nr. 2 (oppfølging av revisjonsrapport vedr. Barnevern) 
 

Bestillinger til sekretariatet: 
• Oppfølging av politiske vedtak –KST/FSK (årlig oppfølging, KU-sak 34/17)  
• Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (KU-sak 11/17) 
 
Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS): 
(ingen) 
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SAK NR. 02/2018 
 

Nordre Land kommune  
     

 
 
 
EKSTERNE / STATLIGE TILSYN 2015-2017.  
OVERSIKT OG VURDERING AV OPPFØLGING. 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.01.2018  Ole Kristian Rogndokken 

og Kjetil Solbrækken. 
Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Statens tilsyn med kommunene – organisering, omfang, 
nytte og forbedringsmuligheter (Difi-rapport 2016:05) 

 

Ikke vedlagt 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn / oppsummering: 
 
I forbindelse med inngåelse av ny rammeavtale for sekretærtjenester for kontrollutvalgene 2017-2020 
ble oppgaver og forventninger til sekretariatet gjennomgått i egen sak i kontrollutvalgets møte den 
13/03-17 (sak 11/2017). Kontrollutvalget vedtok bl.a. følgende:  
 

Kontrollutvalget ber sekretariatet styrke sitt arbeid i 2017 i tråd med fremlagt forslag 
innenfor følgende områder:  
a) Oppfølging av politiske vedtak. 
b) Eksterne tilsyn (orienteringer om gjennomførte tilsyn og oppfølging). 

 
Denne saken dreier seg om oppfølging av vedtakets pkt. b) vedr. eksterne tilsyn. 
Oppfølging av politiske vedtak (vedtak pkt. a) er tidligere fulgt opp i egen sak.  
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Dep Særlov Tilsyns- 
myndighet 

Tilsyns- 
fører 

Tilsynsrapport legges 
ut på 

ASD Sosialtjenesteloven  
Helsetilsynet 

 
FM 

Via NESTOR til 
Helsetilsynets 
hjemmesider 

HOD Helse- og 
omsorgstjenesteloven 

HOD Folkehelseloven 
HOD Smittevernloven 
HOD Helseberedskapsloven 
BLD Barnevernloven 
BLD Krisesenterloven 
JD Introduksjonsloven IMDi FM IMDis hjemmesider 
KD Opplæringsloven Udir FM  

Fylkesmannen.no/det 
enkelte embete 

KD Barnehageloven 
NFD Næringsberedskapsloven Miljø- 

direktoratet 
FM 

KLD Forurensningsloven  FM 
JD Sivilbeskyttelsesloven DSB FM 
JD Brann- og 

eksplosjonsvernloven 
DSB SAMBAS som alle 

HMS-tilsyn 
Felles tilsynsdatabase 
(FTD) 
Ikke tilgjengelig for 
andre 

SD Havne- og farvannsloven Kystverket Kystverket Nyhetssak på 
hjemmesiden 

KMD Matrikkelloven Kartverket Kartverket Kartverkets 
hjemmesider 

KUD Arkivloven Riksarkivet Riksarkivet Riksarkivet 
 

I saksfremlegget til saken i kontrollutvalgets møte den 13/03-17 ble det gitt følgende beskrivelse av 
oppgaven omkring eksterne/statlige tilsyn: 
 

Ett av kontrollutvalgets uttrykte mål er å ha god samordning og koordinering mot statlige 
tilsynsorganer.  
Kontrollutvalgene har etablert praksis med å få seg forelagt eksterne tilsynsrapporter som 
orienteringssaker, særlig i de tilfellene rapportene inneholder avvik.  
Det er i dag ingen systematisk oppfølging fra sekretariatets side på dette området, dvs. at det til 
en viss grad er tilfeldigheter som styrer hva kontrollutvalget får kjennskap til og ikke. Flere 
kommuner omtaler eksterne tilsyn i sine årsrapporter, noe også kontrollutvalgene er kjent med.  
For å sikre kontrollutvalget en bedre oversikt foreslås det å styrke arbeidet på området.  
Av konkrete leveranser til kontrollutvalget foreslås:  
 

• Utarbeide årlig tilsynsoversikt til kontrollutvalget (både kommunespesifikk og 
landsomfattende tilsyn). 

• Gjennomgang av tidligere gjennomførte tilsyn m/vurdering av eventuelle tilsyn egnet 
for oppfølging. 

Saken er fulgt opp av Ole Kristian Rogndokken som også vil presentere saken for kontrollutvalget. 
 
Ved siden av å få en oversikt over gjennomførte tilsyn inviteres kontrollutvalget til å ta stilling til er 
om enkelte av tilsynene er egnet for oppfølging. Hensikten med å følge opp er å kontrollere om 
beskrevne endringer i rutiner etter gjennomført tilsyn fortsatt gjelder og om de fortsatt fungerer.  
 
Saken er en drøftingssak og legges derfor frem uten forslag til vedtak. 
 
Oversikt over statlige tilsynsmyndigheter mv. 
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I tillegg oppgis følgende tilsynsmyndigheter overfor kommunene: 
 

- Arbeidstilsynet 
- Mattilsynet 

 
Andre tilsynsmyndigheter som gjennomfører undersøkelser som i blant omtaler forhold i kommunene: 
 

- Datatilsynet  
(Datatilsynets mandat og oppgaver følger av personopplysningsloven § 42.  I følge 
bestemmelsens tredje ledd, nummer tre, skal Datatilsynet «kontrollere at lover og forskrifter 
som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir 
rettet».) 

- Riksrevisjonen 
(Gjennom revisjon, kontroll og veiledning skal Riksrevisjonen bidra til at «statens midler og 
verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og i samsvar med 
Stortingets vedtak og forutsetninger», jf. lov om Riksrevisjonen). 

 
Oversikt over landsomfattende tilsyn 2010-2018: 
 
Helsetilsynet: 
 

2017-2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 

2016 Sepsis i somatiske akuttmottak 

2016 Helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 

2015-2016 Sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 

2015-2016 Barnevern - Kommunens arbeid med meldinger 

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter 

2014 Kommuners folkehelsearbeid 

2013-14 Kvalifiseringsprogrammet 

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem 

2013-14 Psykisk helsevern til barn og unge 

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0-6 år 

2012 Sosiale tjenester i Nav - barn 

2012 Spes-helsetj - henvisning kreft 

2011 - 2012 Tvungen helsehjelp kommuner - pasrl 

2011 - 2012 Kommunalt barnevern - undersøkelser og evaluering 

2011 Spes-helsetj eldre - hjerneslag og hoftebrudd 

2010-11 Kommunale tjenester eldre – demens legemidler mv. 

2010 Sosiale tjenester i Nav – økonomisk stønad 
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Oversikt over tilsyn med Nordre Land kommune: 
 
Nedenfor følger en opplisting av statlige tilsyn gjennomført overfor Nordre Land kommune i perioden 
2015-2017. Det finnes ingen samlet oppstilling av statlige tilsyn rettet mot den enkelte kommune, så 
denne opplistingen bygger på søk på hjemmesidene til Fylkesmannen i Oppland og gjennomgang av 
Helsetilsynets tilsynsrapporter for 2015-2017.  I tillegg gjengis informasjon som framkommer fra 
kommunens årsmelding for samme periode. 
 
Fylkesmannen har utført tilsyn med barneverntjenesten. Dette tilsynet har blitt behandlet særskilt i 
kontrollutvalget og tas ikke med i denne saken. 
  
Rapport fra tilsyn med tjenestene råd og veiledning og økonomisk stønad til 
personer mellom 17 og 23 år ved Nordre Land kommune 2016  

 

Tidsrom for tilsynet: 5. februar 2016 – 9. august 2016 

Tema og formål 

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen gir forsvarlige sosiale tjenester til unge mellom 17 og 13 
år.  

 Kommunen sikrer at tjenestene opplysning, råd- og veiledning og økonomisk stønad er  
tilgjengelige for personer mellom 17 og 23 år.   

 Kommunen sikrer at tildeling av tjenestene opplysning, råd- og veiledning og økonomisk stønad er  
forsvarlige. Krav til kartlegging, vurdering, beslutning, brukermedvirkning og individuell vurdering 
er viktige elementer for forsvarlig tildeling.    

 Kommunen sikrer at oppfølging av personer mellom 17 og 23 år som mottar tjenestene opplysning,  
råd- og veiledning og/eller økonomisk stønad er forsvarlig.   

Funn  
Avvik 1:  
Nordre Land kommune sikrer ikke at tjenesten opplysning, råd og veiledning etter STL § 17 er 
tilgjengelig overfor unge personer mellom 17 og 23 år.  

Avvik 1 (om tilgjengelighet for råd og veiledning) bygger på følgende observasjoner:  

 Informasjon om de sosiale tjenestene er ikke lett tilgjengelige på kommunens hjemmesider. 
Informasjon er heller ikke tilgjengelig på NAV-kontoret - skriftlig eller audiovisuelt (for eksempel 
informasjonsskjerm i mottaket).   

 Det informeres ikke om tjenesten opplysning råd- og veiledning til alle brukere av NAV, og det er 
ikke dokumentert at tjenesten alltid tilbys. For eksempel er det ikke dokumentert at brukere som 
søker eller mottar arbeidsavklaringspenger (ikke økonomisk stønad) informeres om tjenesten råd og 
veiledning.   

 
Avvik 2:  

Nordre Land kommune sikrer ikke at tjenesten økonomisk stønad blir tildelt på en forsvarlig måte til 
personer mellom 17 og 23 år.  

Avvik 2 (om tildeling av økonomisk stønad) bygger på følgende observasjoner:   
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   Det fattes vedtak ved innvilgelse og avslag, men begrunnelsen er mangelfull i enkelte vedtak om 
sosialstønad etter sosialtjenesteloven (STL) §§ 18 og 19. I enkelte vedtak med avslag var det ikke 
begrunnelse etter STL § 19, kun henvisning til lovhjemmel.    

      
 I en av tolv saker hadde NAV avslått søknad om sosialstønad på grunnlag av at søker kunne 

forsørges av foreldrene. Det var ikke dokumentert individuelle vurderinger eller etterspurt 
dokumentasjon på foreldrenes inntekter.   

 I en av tolv saker fant vi ikke samtykkeerklæring. Det var heller ikke dokumentert i saksmappa, 
journalnotat i Socio, Arena eller Modia.   

 Delegasjonsreglement er ikke oppdatert, og er ikke i tråd med sosialtjenesteloven.  
– Dette gjelder myndighet til å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven på de fem tjenestene råd- og 
veiledning, økonomisk stønad, midlertidig bolig, individuell plan og kvalifiseringsprogrammet 
(kommunale kjernetjenester i NAV, eller tjenester som hører inn under minimumløsningen for 
kommunale tjenester i NAV).  
– Vi fant at enhetsledere for Læringssenteret, Tilrettelagte tjenester (sosialtjenesteloven § 28 om 
individuell plan), Familie og helse og Omsorg og rehabilitering hadde fått delegert myndighet til å 
fatte vedtak etter sosialtjenesteloven.   

 I 2 av 10 undersøkte vedtak hvor økonomisk stønad ble innvilget var det satt vilkår om levering av 
kontoutskrift. Disse sakene var ikke godt nok opplyst før vedtak om sosialstønad etter STL §§ 18 
og 19 ble fattet.   

 Standard bruk av vilkår jf. STL § 20, det fremgikk ikke av vedtak eller saksmapper at det var gjort  
individuelle vurderinger av om vilkåret hadde nær sammenheng med vedtaket.   
– Det fremgår ikke at det er gjort individuelle vurderinger på om det skal settes vilkår ved 
innvilgelse.  
– Det er utydelig om vilkårssettingen gjelder for tildeling økonomisk stønad eller råd- og 
veiledning. I 3 av 3 vedtak hvor det ble innvilget både råd- og veiledning og økonomisk stønad fant 
vi at det var utydelig om det var satt vilkår både til økonomisk stønad og tildeling av råd- og 
veiledning.  
– I 1 av 10 vedtak var det ikke vurdert om vilkåret kunne være urimelig byrdefullt. I dette 
vedtaket ble det stilt vilkår om behandling og røntgen for innvilget økonomisk stønad.    

 I en saksmappe fant Fylkesmannen et påklaget vedtak som var klagebehandlet og opprettholdt av  
NAV-kontoret uten at det hadde blitt oversendt Fylkesmannen for endelig behandling. Det er ikke 
dokumentert i saksbehandlingssystemet at klagen var oversendt til endelig klagebehandling.   

  
 Både avvik nr. 1 og 2 bygger på følgende observasjoner om styring og internkontroll:  

Vi kan ikke se at kommunens ledelse etterspør regelmessige rapporter om den generelle 

informasjonen om tjenestene som gis er forsvarlig.  

– For eksempel er det ikke vurdert om informasjon på kommunens hjemmesider skal oppdateres. – 
Om det er behov for å informere samarbeidspartnere, eller holde informasjonsmøter spesielt tilpasset 
ungdomsgruppen.        Det sjekkes ikke systematisk om tilgjengelighet, tildeling og oppfølging av 
tjenestene er forsvarlig.   
 Det vurderes ikke systematisk hvor det er fare for svikt (for eksempel ved en ROS-analyse). Feil 

og/eller uheldig praksis etterspørres/vurderes ikke regelmessig.   

 Det er uklart for medarbeiderne hva som skal rapporteres av feil og mangler i tjenesteytelsen. – 
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Kommunen har utarbeidet avviksmeldeskjema, men det er ikke tydelig (innarbeidet rutiner og 
opplæring/orientering) for de ansatte om hvordan og når de skal fylle ut avviksmeldeskjema. – 
For eksempel er det uklart hva definisjonen på avvik/uheldig hendelse er, og hva som inngår i 
begrepet.  
– Ledelsen har ikke regelmessig gjennomgang av rapporter om avvik/uheldige hendelser.           

 Ikke alle ansatte kjenner til rutiner for avviksbehandling i kommunen.   

 
 
 
 
Opplyst i kommunens årsmelding for 2016: 
 
Arbeidstilsynet har godkjent støymålingene som er utført i barnehagen. Det gjenstår noe 
dokumentasjon vedr luft/ventilasjon. Dette er forhold som forventes avklart ganske omgående. 
Prosjektet avsluttes i løpet av inneværende år. 
 
Etter tilsyn fra Fylkesmannen satte kommunen derfor, fra tidlig i desember 2016, i gang 
arbeidet med en plan for en forsvarlig barnevernstjeneste. Denne ble vedtatt i Nordre Land 
kommunestyre den 20. desember 2016. 
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YTRINGSFRIHET OG VARSLING I KOMMUNER OG 
FYLKESKOMMUNER (REVIDERT VEILEDER) 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.01.2018 Ole Kristian Rogndokken og 

Kjetil Solbrækken 
Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og 
fylkeskommuner (revidert utgave, september 2017) 

2. Artikler fra Kommunal Rapport – september 2017  

Vedlegg 1 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kommunens Sentralforbund sin veileder Ytringsfrihet og varsling fra 2017 tas til 
orientering. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 18/9-17 i f.m. sak om gjennomgang av 
tema fra Kontrollutvalgskonferansen 2017 (sak 35/2017). Konferansen ble avholdt februar 2017 på 
Gardermoen. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 
 

Følgende tema fra konferansen noteres til senere oppfølging/drøfting i f.m. 
forvaltningsrevisjon: 

• Varsling og ytringsfrihet 
 
Temaet er ytterligere aktualisert ved at Kommunenes Sentralforbund høsten 2017 ga ut en veileder på 
området. Veilederen er en revidert utgave i tråd med nytt regelverk fra 2017 og følger vedlagt saken. 
Veilederen vil bli presentert nærmere i møtet. Det er lagt opp til en presentasjon av den nevnte 
veilederen som en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak fra 18/9-17.  
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VARSLING 
 
Nye regler om varsling fra 1. juli 2017 
 
Nye regler for varsling i arbeidslivet trådte i kraft 01.07.17, og er nedfelt i Arbeidsmiljølovens nye 
kapittel 2A. Det som er nytt er at alle virksomheter med 5 ansatte eller mer skal ha skriftlige 
varslingsrutiner, og at innleide ressurser også omfattes av regelverket. Arbeidsgivers plikter etter 
dagens regler videreføres for øvrig i dette nye kapittelet. 
 
Varslingsrutine 
For bedrifter med 5 ansatte eller mer er det nå krav til en skriftlig varslingsrutine, mot tidligere plikt til 
kun å legge til rette for varsling av kritikkverdige forhold og behovsvurdering. I tillegg til å være 
skriftlig nedfelt skal rutinene inneholde en oppfordring om å varsle om kritikkverdige forhold, vise 
fremgangsmåte for varsling, arbeidsgivers fremgangsmåte for mottak, samt hvordan varselet følges 
opp. Varslingsrutinen skal også ligge lett tilgjengelig og være kjent for alle ansatte. 
 
Innleide 
Loven utvides til også å omfatte innleide ressurser. Disse har også samme lovfestede vern mot 
gjengjeldelse fra både egen arbeidsgiver og fra innleier. 
 
Anonymitetsbeskyttelse for varslere 
Det innføres en regel i loven om anonymitetsvern for varsling som skjer til offentlig myndighet. Dette 
innebærer at myndighetene vil ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem. Taushetsplikten gjelder 
også overfor sakens parter og deres representanter. Det er antatt fra lovgivers side at anonymitet vil 
bidra til at flere arbeidstakere vil våge å varsle offentlig myndighet om kritikkverdige forhold. Kilde: 
Sands.no 
  
HVA ER VARSLING? 
(kilde: Arbeidstilsynets hjemmeside, http://www.arbeidstilsynet.no) 
 

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 
 
Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 regulerer arbeidstakers rett til å varsle. 
Bestemmelsene skal bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i et ansettelsesforhold. 
 
Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som 
er eller kan være i strid med: 

• Lover og regler. 
• Virksomhetens retningslinjer. 
• Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. 

Arbeidstakers rett til å varsle 

Arbeidstaker har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.  
I noen tilfeller har imidlertid arbeidstaker også en plikt til melde fra. 

Forsvarlig fremgangsmåte ved varsling 

Det følger av loven at arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. 

https://www.sands.no/nb-NO/nyhetsbrev/nye-regler-om-varsling-i-arbeidsforhold
http://www.arbeidstilsynet.no/
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I et godt arbeidsmiljø er det en lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Samtidig håndteres kritikk og uenighet på en saklig og ryddig måte. Åpenhet på 
arbeidsplassen viser en sunn bedriftskultur som både virksomheten og de ansatte er tjent med. 

Virksomheten skal ha utarbeidet rutiner for intern varsling eller sette i gang andre tiltak som 
legger forholdene til rette for intern varsling ved kritikkverdige forhold. Arbeidstaker skal 
varsle i henhold til disse rutinene, med mindre det er forhold som gjør at intern varsling ikke er 
hensiktsmessig. 

Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning både for den eller de det varsles 
om, for virksomheten og kolleger samt miljøet på arbeidsplassen.  
Mange opplever også det å varsle om kritikkverdige forhold som en belastning for seg selv. 

Det anbefales derfor at du søker rådgivning, gjerne hos Arbeidstilsynet, tillitsvalgt eller 
advokat, før du eventuelt går til det skritt å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Arbeidstaker bør spørre seg selv: 

• Har jeg grunnlag for kritikken? 
• Hvordan bør jeg gå frem? 
• Hvem bør jeg si fra til? 

Arbeidsgiver kan ikke påberope seg forsvarlighetskravet for å beskytte eller skjule straffbar, 
lovstridig, uetisk eller skadelig virksomhet. 
Etter loven er det arbeidsgiver som har bevisbyrden ved påstand om at framgangsmåten ved 
varsling ikke har vært forsvarlig. 

Det skal ikke stilles strenge krav til arbeidstakers vurderinger med hensyn til valg av 
fremgangsmåte. 

Arbeidstaker kan også si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg.  
Arbeidstaker har alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. 
Eksempler på slike myndigheter er Arbeidstilsynet, Økokrim, Skatteetaten, 
Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet og Klima- og forurensningsdirektoratet. 

Vern mot gjengjeldelse 

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler, eller som på andre måter gir til kjenne at han eller 
hun planlegger eller vurderer å varsle, er lovstridig.  
Arbeidstaker må likevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de kritikkverdige 
forholdene. 

Hvis fremgangsmåten ikke er forsvarlig, gjelder ikke gjengjeldelsesforbudet. Dette betyr 
imidlertid ikke at en gjengjeldelse nødvendigvis vil være lovlig. Generelt gjelder at en reaksjon 
må stå i et rimelig forhold til bruddet på forsvarlighetskravet. 

Oppreisning og erstatning 

Arbeidstaker som blir utsatt for ulovlig gjengjeldelse i forbindelse med varsling, kan kreve 
oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Erstatning for økonomisk tap må eventuelt 
kreves gjennom rettsapparatet. Dersom arbeidstaker blir oppsagt eller avskjediget på grunn av 
varslingen kan det kreves erstatning etter de erstatningsregler som gjelder. 
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Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling 

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for åpenhet og god intern kommunikasjon i virksomheten. 
Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av 
virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. 

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, 
utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette 
for intern varsling om kritikkverdige forhold. 

Det skal vurderes om arbeidstakerne skal ha en fast rutine eller fremgangsmåte å forholde seg 
til når alvorlige kritikkverdige forhold skal tas opp. En slik rutine vil for det første gi de ansatte 
et signal om at det er ønskelig at de sier fra. Det vil dessuten gi de ansatte veiledning i hvordan 
de skal gå frem og trygghet for at de følger en akseptert fremgangsmåte. 

Med rutiner for intern varsling menes retningslinjer, instrukser, reglement med mer, som angir 
virksomhetens etiske plattform, hvem det kan varsles til, hvordan varslingsmeldinger skal 
håndteres osv. 

Se ellers brosjyren "Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen" som kan lastes ned i 
menylinjen oppe til høyre. 

Hva slags tiltak skal settes i verk? 

Loven sier ikke noe konkret om hva slags tiltak som skal settes i verk. Dette må tilpasses 
behovet og situasjonen i den enkelte bransje og virksomhet. 

Tillitsvalgte/verneombud skal trekkes inn i arbeidet med å vurdere behovet for tiltak og ved 
utarbeidelse og gjennomføring av konkrete tiltak. 

Eksempler på tiltak som kan fremme åpenhet og god kommunikasjon i virksomheten: 

• Møteplasser med tid og muligheter til å delta 
• Åpenhet rundt normer og verdier 
• Diskusjon om hvordan intern kritikk bør håndteres 
• Spørsmål knyttet til ytringsfrihet og varsling tas opp i møter, foredrag, intern avis eller 

lignende 
• Informasjon om varsling og regelverket 
• Dersom kritikkverdige forhold problematiseres eller avdekkes, må det fokuseres på 

saken og ikke på den som sier fra 
• En ledelse som er tilstedeværende, tilretteleggende og aktiv, og som viser tydelig et 

ønske og en vilje til åpenhet 
• Medvirkende og aktiv vernetjeneste/tillitsvalgte 
• Rutiner for intern varsling 
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Ytringsfrihet og varsling
– veileder for kommuner og fylkeskommuner



Kommuner og fylkeskommuner* forvalter fellesskapets ressurser og løser 
viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet er med på å sikre at de løser oppdraget 
til det beste for innbyggerne. Det er også en forutsetning for å avdekke og 
rette opp feil. 

Et velfungerende demokrati er avhengig av en åpen og opplyst debatt. An- 
satte med kunnskap og innsikt om fagområder og tjenester er viktige aktører  
i det offentlige ordskiftet. Det er derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner 
gjør det trygt å ytre seg kritisk om forhold i egen virksomhet. 

Varsling er en spesiell form for ytring som handler om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Kommunene skal ha rutiner for varsling. Rutinene skal inne-
holde en oppfordring til ansatte om å si fra om kritikkverdige forhold og legge 
til rette for at det er trygt å varsle. Slik vil eventuelle kritikkverdige forhold raskt 
kunne avdekkes og stoppes. Ledere på alle nivåer har et stort ansvar for å 
legge til rette for et ytringsklima. 

En god ytringskultur og gode rutiner rundt varsling er viktig for lokaldemo-
kratiet. Det er også med på å sikre gode tjenester, et godt arbeidsmiljø og 
god samhandling mellom ledere og medarbeidere. 

Ytringsfrihet og varsling får stor oppmerksomhet i kommuner og fylkes- 
kommuner. Sivilombudsmannen har uttrykt et behov for å styrke kommunalt 
ansattes ytringsfrihet i praksis. Kommunalministeren har oppfordret fylkes- 
kommuner og kommuner til å arbeide med å sikre ytringsfriheten og  
Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser  
om varsling.

Veilederen ble første gang utgitt i 2007. Dette er en revidert og utvidet ver-
sjon. KS håper den vil være nyttig i arbeidet med å utvikle åpne kommuner.

Lasse Hansen
Adm. direktør

Tor Arne Gangsø
Områdedirektør Arbeidsliv

Forord

*I det følgende benyttes kommune eller kommunesektoren som ensbetydende med både kommuner og fylkeskommuner.
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01Ytringsfrihet

1.1 EN ÅPEN KOMMUNE

Kommunen bør være en åpen organisasjon som kjenne- 
tegnes av en god ytringskultur med stor takhøyde for at de 
ansatte deltar i det offentlige ordskiftet. 

Ansatte bør ha spillerom til å ytre seg, også kritisk, om forhold 
i virksomheten. De besitter viktig kunnskap som kan ha stor 
allmenn interesse. Tilgang til en informert offentlig debatt er en  
forutsetning for et velfungerende demokrati. Det vil normalt og- 
så være mindre behov for å varsle eksternt i en åpen kommune.

Ledelsen har det overordnede ansvaret for å sikre og tilrette-
legge for gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen. Særlig 
øverste leders holdning til åpenhet er avgjørende. Det er av 
stor betydning at ledere på alle nivåer praktiserer åpenhet 
og møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte. Det må 
legges til rette for at kritikk og uenighet kommer frem, både 
i formelle og uformelle fora. Selv om det uttrykkes ønske om 
åpenhet, er det reaksjoner og handlinger over tid som er det 
viktigste for ansatte. Dersom ansatte opplever å bli møtt med 
uvilje dersom det fremmes kritikk og uenighet, vil dette kunne 
påvirke opplevelsen av ytringsbetingelsene på en negativ måte. 

Også tillitsvalgte, verneombud og ansatte har en medvirknings- 
plikt til å skape et arbeidsmiljø hvor kritikk tas opp på en for- 
svarlig måte. 

Opplevelsen av hvilke ytringsbetingelser som finnes på arbeids-
plassen vil kunne variere. Individuelle forhold hos den enkelte 

og objektive forhold, som stilling i organisasjonen eller tilknyt-
ning til arbeidsplassen, vil påvirke opplevelsen til den enkelte. 
Det er viktig at ledelsen er seg dette bevisst. 

Ledere synes å oppleve ytringsbetingelsene som bedre enn 
øvrige ansatte. Menn synes å oppleve ytringsbetingelsene  
som bedre enn kvinner, og fast ansatte som bedre enn 
midlertidige. Dersom det nettopp har skjedd nedbemanning 
på arbeidsplassen, synes det også å påvirke opplevelsen av 
ytringsbetingelsene på en negativ måte. Det er viktig at de 
skrevne og uskrevne normene sikrer en kultur som gir trygg-
het for alle arbeidstakere om at det er rom for å diskutere  
arbeidsrelaterte utfordringer og fremme sine synspunkter, 
uavhengig av stilling eller tilknytning til arbeidsplassen. 

Gode varslingsrutiner er viktig for å sikre gode ytrings- 
betingelser. Arbeidstakere i kommuner med varslingsrutiner 
vurderer ytringsbetingelsene som bedre enn arbeidstakere 
som svarer at kommunen mangler slike rutiner. Det er viktig  
at rutinene er kjent av alle ansatte. 

«Tilgang til en informert offentlig debatt 
er viktig for et velfungerende demo- 
krati. Ansatte vil kunne ha spesiell  
kompetanse, innsikt og erfaring knytt- 
et til arbeidsforholdet. Det vil ofte være  
nettopp i egenskap av å ha første-
hånds- kjennskap til området, at den 
ansattes ytringer har betydning i den 
offentlige debatten.»
 

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB 2014-379

REFLEKSJON: 
Hva kan påvirke opplevelsen av  
ytringsbetingelsene hos dere? 
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FORSKNING VISER FØLGENDE HOVEDFUNN:
 
• En av fire svarer at de risikerer å bli møtt med uvilje fra leder dersom 

de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. 

• Rundt halvparten av ledere og medarbeidere som svarte mener også 
at det er uakseptabelt å benytte media til å kritisere kommunen de 
jobber i.

• Rundt fire av ti mener at deres muligheter til å omtale alvorlige kritikk-
verdige forhold på arbeidsplassen offentlig, begrenses av deres over-
ordnede.

• En ganske stor andel varslinger gjelder psykososiale arbeidsmiljøpro-
blemer som ofte kjennetegnes av subjektivitet og ulike oppfatninger. 

• En stor andel varslinger gjelder ledelse som er ødeleggende  
for arbeidsmiljøet.

• Arbeidstakere med høyere utdannelse varsler mindre enn de med 
lavere utdannelse, og kvinner varsler mer enn menn.

• Rundt én av fem har vært vitne til kritikkverdige forhold som burde 
vært stoppet, og fire av ti av disse varsler ikke, blant annet fordi de  
tror ubehagelighetene ville blitt for store.

Fafo 2017:4 Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

EN ORGANISASJON MED GOD YTRINGSKULTUR KJENNETEGNES VED AT:

• Ledere praktiserer åpenhet

• Ledere møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte

• Det legges til rette for dialog og diskusjoner på både formelle og uformelle arenaer 

• Kritikkverdige forhold avdekkes og håndteres

• Varslere utsettes ikke for gjengjeldelse

1.2 YTRINGSFRIHET

Den alminnelige ytringsfriheten verner den enkelte borgers 
frihet til å bestemme hva han eller hun ønsker å ytre seg om, 
uavhengig av innhold, tid, form og medium. En kronikk, SMS, 
tegning, eller til og med det å trykke «liker» på Facebook, vil 
normalt være en ytring. Den alminnelige ytringsfrihet er nedfelt 
i Grunnloven § 100 og i den Europeiske menneskerettighets-
konvensjonen (EMK). Vernet strekker seg langt og det skal 
mye til for at ytringsfriheten begrenses.

Ytringsfrihetens kjerne er å verne om ytringer i det offentlige 
ordskiftet, selv om synspunktene skulle avvike fra det mange 
andre mener er sosialt akseptabelt. Også politisk ekstreme 
synspunkter er i utgangspunktet vernet. Grensen for disse 
trekkes iallfall mot hatefulle ytringer eller oppfordring til å utføre 
straffbare handlinger. Begrensninger av ytringsfriheten kan 
også følge av taushetsplikten og lojalitetsplikten i arbeidsfor-
holdet. Her fokuserer vi på grensene som følger av lojalitets-
plikten i arbeidsforholdet. 

1.3 ANSATTES YTRINGSFRIHET

Ansattes ytringsfrihet er del av den alminnelige ytringsfrihet 
som beskyttes av Grunnloven § 100.

Et ansettelsesforhold reiser imidlertid spørsmål om ytrings-
frihet fordi arbeidsgiver har krav på lojalitet fra sine ansatte. 
For å overholde sin lojalitetsplikt, kan den ansatte være nødt 
til å avstå fra enkelte ytringer. Ansattes rett til å ytre seg i det 

offentlige rom strekker seg likevel langt. Det er viktig å belyse 
grensene for ytringsfriheten, selv om dette i praksis kan være 
krevende. Det lar seg ikke gjøre å trekke opp en generell 
grense; det må vurderes konkret. 

Arbeidsgiver bestemmer i kraft av styringsretten hvem som 
uttaler seg på vegne av kommunen og på hvilken måte det 
skal skje. 

Arbeidstaker kan normalt uttale seg på egne vegne, også om 
forhold som angår arbeidsplassen eller eget arbeidsområde. 
Det er i praksis her de vanskelige vurderingene oppstår. 

En kommune vil for eksempel måtte tåle at en kommuneansatt  
lærer uttaler seg kritisk om kommunens eldreomsorg eller at 
en rektor kritiserer et vedtak om nedleggelse av skolen hun 
arbeider ved. Arbeidsgiver bør normalt bruke motinnlegg og 
korrigerende ytringer i stedet for arbeidsrettslige tiltak i møte 
med uenighet og kritikk. Kommunens ledelse må vurdere 
om det er nødvendig å imøtegå kritikken dersom denne er 
uberettiget. Dette vil kunne ha betydning for kommunens 
omdømme eller tiliten til kommunens myndighetsutøvelse. 

Varsling er en spesiell form for ytring om kritikkverdige forhold 
på arbeidsplassen. Selv om varslingen kan skade arbeids-
givers legitime interesser, er varsler vernet mot gjengjeldelse 
dersom varslingen er forsvarlig. 
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For noen stillinger kan muligheten til å uttale seg offentlig på 
egne vegne begrenses dersom uttalelsen kan bli oppfattet 
som et uttrykk for mer enn den ansattes personlige stand-
punkt, selv om det presiseres at uttalelsen skjer på egne  
vegne. Det kalles gjerne identifikasjonsfare. For at ytrings- 
friheten skal begrenses som følge av identifikasjonsfare, må 
det være en ikke ubetydelig risiko for at ytringen kan skade  
arbeidsgivers interesser eller at skade faktisk er påført. 
Identifikasjonsfaren er særlig stor for rådmannen, personer 
i toppledergruppen, kommunens advokat eller kommunika-
sjonsansvarlig i kommunen. 

Det vil ofte være en fordel om det fremgår klart at ytringen er 
fremsatt på egne vegne. Ved vurderingen av om en ansatt har 
fremsatt ytringer på egne eller virksomhetens vegne, må det 
legges avgjørende vekt på hvordan ytringen er egnet til å bli 
oppfattet. Momenter som vil ha betydning ved vurderingen av 
om ytringen er fremsatt på egne vegne eller vil fremstå som 
fremsatt på virksomhetens vegne, er blant annet ytringens 

innhold, sammenhengen den inngår i, billedbruk eller andre 
forhold ved fremstillingen og hvordan den ansatte presenterer 
seg selv. 

1.4 LOJALITETSPLIKTEN

Det er flere momenter som er sentrale i vurderingen av om en 
ytring strider mot lojalitetsplikten:

• Kan ytringen skade arbeidsgivers legitime interesser? 
 » Bare ytringer som påviselig kan skade arbeidsgivers 

interesser på en unødvendig måte bør som et utgangs-
punkt anses som illojale. Påstander om kritikkverdige 
forhold som det åpenbart ikke er grunnlag for, kan 
skape unødvendig frykt eller undergrave nødvendig tillit 
blant innbyggerne og således skade kommunen.  

 » Det er normalt større skaderisiko når arbeidstaker ytrer 
seg på eget arbeidsfelt. På den annen side er det også 
disse ytringene som er mest ønskelige sett fra allmenn-
hetens side. 

«Av innholdet i to av de oppslagene [intervju og leserinnlegg] fremgår det at A, 
som lege ved sykehjem og derved også som fagperson, er sterkt kritisk til hvilke  
følger kommuneadministrasjonens budsjettforslag vil ha for eldreomsorgen. Dette 
er oppslagenes hovedinnhold, og kommer tydelig til syne allerede i overskriftene.  
Det fremstår som svært lite sannsynlig at slike innvendinger vil forstås som  
uttrykk for kommunens syn på egen budsjettprosess. Innholdet i ytringene gir  
et klart inntrykk av at uttalelsene er As egne synspunkter, i egenskap av hans  
erfaring som sykehjemslege og fagperson. Dette selv om det er tatt bilde av  
ham på sykehjemmet.»

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB-2014-379

«Det er vid adgang for offentlig tilsatte å gi uttrykk for sine meninger i det  
offentlige rom. Dette gjelder særlig der det er tale om ytringer som er ment  
som innlegg i en debatt om generelle samfunnsmessige forhold som ligger 
innenfor det fagområdet meningsytreren til vanlig arbeider med. Også ytringer 
som gir uttrykk for kritikk av faglige forhold ved arbeidsplassen må arbeids- 
giver tåle i atskillig utstrekning. Dersom kommunen mente at As avisartikkel 
medførte en risiko for skade på arbeidsgivers interesser, kunne det i tilfelle  
ha vært avverget gjennom et innlegg i samme avis som  
imøtegikk As argumentasjon.»

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB-2005-19
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 » Det er kun kommunens legitime interesser som kan 
påberopes. Med dette menes at lojalitetsplikten ikke 
kan påberopes for å beskytte ulovlige, skadelige eller 
uetiske handlinger. 

• Hvilken stilling eller posisjon har arbeidstaker?
 » Stillingen eller posisjonen til den som uttaler seg vil være 

et moment ved vurderingen av om en ytring er illojal. 
Generelt må det antas at det kan stilles strengere  
lojalitetskrav jo høyere plassert en arbeidstaker er. 

 » Ytringsfriheten er større for ansatte som har faglig pre-
gede oppgaver enn for ansatte som har rådgivnings-, 
utrednings- og ledelsesoppgaver.

 » Stillingens plassering i forhold til politisk sekretariat har 
betydning. Jo nærmere man er politisk sekretariat, jo 
mer begrenses ytringsfriheten. Rådmannen har som 
administrasjonens øverste leder en åpenbar nærhet til 
politisk ledelse som vil påvirke vurderingen.  

• Skjer ytringen i eller utenfor arbeidssituasjonen?
 » En arbeidstaker har større spillerom til å delta i en 

debatt og ytre seg utenfor arbeidssituasjonen enn i 
arbeidssituasjonen. Ytringer utenfor arbeidssituasjonen 
kan etter omstendighetene likevel være i strid med 
lojalitetsplikten dersom uttalelsene har betydning for 
kommunens virksomhet. 

• Fakta- eller meningsytringer?
 » Ytringsfriheten strekker seg lengre for ytringer som ut- 

trykker en arbeidstakers meninger enn for ytringer om 
fakta. Hva som er meninger og hva som er fakta kan i 
praksis gli noe over i hverandre og kan være vanskelig 
å skille. Retten til å ytre sine meninger strekker seg 
vanligvis langt. 

 » Bevisst usanne faktiske ytringer er ikke vernet av 
ytringsfriheten. Dersom arbeidstaker er i aktsomt god 
tro om ytringens sannhet, vil ytringen kunne være vernet 
av ytringsfriheten selv om den ikke er sann.

Lojalitetsplikten innebærer ikke at 
arbeidsgiveren kan slå ned på ytring-
er som oppfattes som uønskede så 
lenge de ikke fremstår som illojale. 
En forutsetning for at det skal kunne 
reageres på en «frimodig ytring» må 
være at ytringen har medført en åpen-
bar risiko for skade på arbeidsgiverens 
interesser.

Sivilombudsmannens uttalelse  
– SOMB-2005-19

Dersom arbeidsgiver utarbeider 
skriftlige retningslinjer eller instrukser 
om rammene for ansattes ytrings- 
frihet, er det viktig at formuleringene 
ikke er for rigid utformet og der-
med fremstår som en urettmessig 
begrensning i ytringsfriheten. Ved 
utarbeidelse av retningslinjer for 
ansattes ytringsfrihet må arbeids- 
giver være seg særlig bevisst denne 
risikoen, og formulere seg deretter.

Sivilombudsmannens uttalelse  
– SOMB-2005-490

• Har ytringen allmenn interesse?
 » Jo større interesse ytringen har for allmennheten, eller 

jo alvorligere forhold man ønsker å ytre seg om, jo mer 
berettiget er arbeidstakeren til å uttale seg. Eksempler 
kan være forslag til nedleggelse av en skole eller alvor- 
lige kritikkverdige forhold som innebærer en trussel for 
liv eller helse.  

 » Interne konflikter, som personalkonflikter, har vanligvis 
ikke allmenn interesse. Det er normalt ikke berettiget å 
informere allmennheten om personalsaker eller personal- 
konflikter. 

• Hva er tidspunktet for ytringen?
 » Dersom en arbeidstaker uttaler seg om en sak som  

er til behandling i kommunen, og arbeidstakeren deltar  
i forberedelse eller vil kunne påvirke utfallet av behand-
lingen, er spillerommet for å uttale seg normalt lite. 
Dette for å ivareta allmennhetens eller parters tillit til 
forvaltningen og ikke forstyrre saksbehandlingen  
og beslutningsprosessen. 

 » Vanligvis vil det likevel være adgang til å gi faktiske  

opplysninger om saken. Det bør da kunne stilles krav  

til at presentasjonen av faktum fremstår som nøytral  
og sannferdig. 

• Hvordan er ytringens form og måte?
 » Det kan bli lagt en viss vekt på uttrykksform eller språk-

bruk. I rettspraksis er det uttalt at det må kunne stilles 
krav til nøkternhet og balanse også når det gjelder form. 

 » Arbeidsgiver må imidlertid være varsom med å tillegge 
uttrykksform og språkbruk for stor vekt. Arbeidsgiver 
må se hen til blant annet den situasjonen arbeidstake-
ren er i og om arbeidstakeren har hatt tid til å overveie 
ordvalget. 

• Hva er motivet bak offentliggjøringen?
 » Dersom uttalelsen er motivert ut fra et ønske om å frem-

me innbyggernes eller kommunens interesser, eller å 
forbedre situasjonen på arbeidsplassen, skal det mer til 
før det foreligger brudd på lojalitetsplikten. Dersom den 
ansatte uttaler seg med den hensikt å henge ut eller 
presse arbeidsgiver i en pågående konflikt, foreligger 
det lettere brudd på lojalitetsplikten.   
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1.5 YTRINGSFRIHET OG SOSIALE MEDIER

Sosiale medier gir mulighet til raskt å kunne nå ut til et større 
publikum. I svært mange tilfeller vil dette være å regne som 
deling i det offentlige rom. Ytringer på sosiale medier har ofte 
en annen karakter enn andre ytringer, for eksempel i media. 
Ytringene kan ofte bære preg av umiddelbare følelser og  
være mindre gjennomtenkte. Brukerne på sosiale medier  
er sin egen redaktør, og ytringene er i liten grad omfattet  
av kvalitetskontroll eller bearbeidelse av andre.

I sosiale medier kan enkeltpersoner kommunisere og dele 
alt fra politiske synspunkter til private bilder. Også frustrasjon 
over arbeidsmiljøet, leder eller kollegaer deles ofte på sosiale 
medier. Ytringer som tidligere ble delt på bakrommet eller 
ved middagsbordet, deles offentlig gjennom ulike sosiale 
medier. Uenighet om ledelse, prioriteringer og annen kritikk av 
arbeidsplassen kan derfor bringes over til det offentlige rom, 
og andre, herunder ansatte i samme kommune, kan gjennom 
å like innlegget, slutte seg til kritikken og uenigheten. 

Spørsmålet om allmennhetens informasjonsbehov er ofte i 
mindre grad gjeldende ved ytringer i sosiale medier. 

Reglene om ansattes ytringsfrihet gjelder også i sosiale 
medier. Ytringer i sosiale medier gir ofte arbeidsgiver mindre 
mulighet til å fremme motytringer eller på andre måter fremme 

REFLEKSJON: 
Finn et tenkt eksempel på dette fra egen  
arbeidsplass. Hvordan kan det håndteres?

korrigerende ytringer. Ytringer vil da lettere kunne skade virk-
somhetens legitime interesser og derfor ha mindre vern. 

Arbeidstaker vil i visse sammenhenger kunne assosieres med 
kommunen på en slik måte at tilliten til kommunen kan svek-
kes. Rettigheten som den enkelte har gjennom ytringsfriheten 
er forbundet med et visst ansvar for ikke unødig å skade 
arbeidsgivers legitime interesser.

1.6 ARBEIDSRETTSLIGE SANKSJONER SOM  

FØLGE AV ILLOJAL YTRING

Dersom ytringen er illojal, kan arbeidsgiver vurdere å ilegge 
arbeidstaker sanksjoner. Dette vil i praksis være advarsel, 
oppsigelse eller avskjed. Ofte er ytringene i gråsonen mellom 
det som er lovlig og det som er ulovlig som følge av arbeids-
forholdet. Arbeidsgiver bør være varsom med å sanksjonere 
i tvilstilfeller. Dersom arbeidsgiver innkaller til samtale etter at 
arbeidstaker har ytret seg, er det viktig at leder er seg bevisst 
hvordan samtalen oppfattes for arbeidstaker. Også slike sam-
taler kan oppleves som sanksjoner for arbeidstaker.

 

Sosiale medier er ofte å regne som 
et offentlig rom, og rettsreglene om 
ytringsfrihet og lojalitetsplikt har derfor 
fått et videre anvendelsesområde.  
Terskelen for å ytre seg offentlig har 
sånn sett blitt senket.
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02Retten til å varsle

2.1 HVA ER VARSLING?

Varslingsreglene er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 2 A. 
En varsling er en ytring som gjelder kritikkverdige forhold i 
virksomheten. Det sentrale når arbeidsgiver mottar en vars-
ling, er å avklare om det foreligger et kritikkverdig forhold  
som bør stoppes. 

Varslingen kan fremmes muntlig eller skriftlig. Innholdet i en 
varsling er ikke klart definert i loven og det kan i praksis ofte 
være uklart om det faktisk dreier seg om en varsling. Vars-
linger kan grense mot avvik, tips og andre meldinger. Det er 
innholdet som avgjør om det dreier seg om varsling. 

Varslingsreglene skal bidra til at kritikkverdige forhold kommer 
frem i lyset slik at arbeidsgiver kan gjøre noe med det. Se 
arbeidsmiljøloven § 2A-1 første ledd. 

Mange ansatte kjenner ikke varslingsreglene. Det er ofte stor 
usikkerhet om hva som er varsling, avviksrapportering eller 
bekymringsmeldinger. Det er viktig å diskutere på arbeids-
plassen hva varsling er for å skape trygghet i varslings- 
sitasjoner. Manglende kjennskap til varslingsbestemmelsene  
i arbeidsmiljøloven kan veies opp av slike diskusjoner.

2.2 KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Kritikkverdige forhold kan være lovbrudd eller straffbare for- 
hold. Det kan også være brudd på interne regler og retnings- 
linjer eller allment aksepterte etiske normer. Hva som er kritikk- 
verdige forhold bør diskuteres på den enkelte arbeidsplass. 

En rekke varslinger om kritikkverdige forhold synes å gjelde 
destruktiv ledelse, som er ødeleggende for arbeidsmiljøet, 
eller annen trakassering av kolleger. Det kan være vanskelig 
i det enkelte tilfellet å trekke grensene mellom det som er 
kritikkverdige forhold og annen uenighet. Det er likevel viktig 
at ledelsen er seg bevisst dette i hverdagen. 

Kritiske ytringer, som faglig og politisk uenighet, er ikke vars-
ling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette er ikke kritikkverdige 
forhold. Det kan i praksis være vanskelig å trekke grensen 
mellom kritiske ytringer og kritikkverdige forhold. Varsel om 
for lav grunnbemanning kan være et varsel om et uforsvar-
lig tjenestetilbud, men det kan også være uttrykk for faglig 
uenighet om bemannings- eller budsjettsituasjonen. Faglig 
kritikk vil ofte være vernet av ytringsfriheten selv om det ikke 
et kritikkverdig fohold.

EKSEMPLER PÅ  
KRITIKKVERDIGE FORHOLD:

• Korrupsjon 

• Underslag/tyveri 

• Seksuelle overgrep 

• Brudd på taushetsplikt

• Forhold som medfører fare for 
liv og helse 

• Rettighetsbrudd

• Maktmisbruk

• Mobbing og trakassering

• Diskriminering

REFLEKSJON:

• Tenk igjennom og kom med eksempler  
på hva som kan være kritikkverdige forhold 
på egen arbeidsplass.

• Finn et eksempel fra egen virksomhet på 
hva som er faglig uenighet - og ikke kritikk- 
verdig forhold.

• Hva er en varsling og hva er et avvik?
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2.3 FORSVARLIG FREMGANGSMÅTE 

Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig, se arbeids- 
miljøloven § 2 A-1 andre ledd. Dette er en lovfesting av gren-
sene for ytringsfrihet i varslingssituasjoner. Ved å legge vekt 
på fremgangsmåten når det varsles har arbeidstaker som 
utgangspunkt alltid rett til å varsle. 

Vurderingstemaet er om arbeidstaker har saklig grunnlag for 
kritikken og om det er tatt tilbørlige hensyn til arbeidsgivers og 
virksomhetens legitime interesser med hensyn til måten det 
varsles på. Det vektlegges også om arbeidstaker er i aktsomt 
god tro med hensyn til opplysningene og om saken er forsøkt 
tatt opp internt. Også opplysningenes skadepotensiale og om 
de har allmenn interesse tillegges vekt. De samme moment- 
ene som gjelder for ansattes ytringsfrihet vil også være av 
betydning for om varslingen var forsvarlig. 

2.3.1 Intern varsling

Dersom en arbeidstaker kjenner til kritikkverdige forhold som 
bør undersøkes nærmere, eller som nødvendiggjør tiltak, bør 
det som hovedregel tas opp på egen arbeidsplass. Det kan 
også varsles til nærmeste leder. Det kan varsles også til over-
ordnet ledelse, særlig dersom varslingen gjelder egen leder 
eller en leder som ikke gjør noe med forholdene. Dersom  
varsleren vurderer varsling i linjen som utilstrekkelig, eller  
varsler ikke ønsker å ta opp forholdene med ledelsen, kan  
det varsles til tillitsvalgte eller verneombud. 

Dersom varslingen skjer på en utilbørlig måte som unødvendig 
skader samarbeidsklimaet, arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner  

i virksomheten, for eksempel ved gjentatte grunnløse påstand- 
er rettet mot kollegaer, vil intern varsling likevel kunne være 
uforsvarlig. Dette er en sikkerhetsventil og vil være aktuelt kun 
i spesielle tilfeller. Påstandene er sjelden grunnløse sett fra 
varslers ståsted, mens leder kan ha en annen oppfatning  
av situasjonen. 

2.3.2 Varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige 

myndigheter

Det er alltid forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter, som  
Arbeidstilsynet og Fylkesmannen, eller andre offentlige 
myndigheter. Tilsynsmyndighetene og andre offentlige 
myndigheter har taushetsplikt om varslers navn eller andre  
identifiserende opplysninger. Dersom opplysninger om  
arbeidsplassen avslører varslers identitet, er disse opp- 
lysningene taushetsbelagte. 

2.3.3 Varsling i samsvar med varslingsplikt

I noen situasjoner er det plikt til å varsle. Det er alltid forsvarlig 
å varsle i samsvar med varslingsplikt, enten til arbeidsgiver 
eller til tilsynsmyndigheter, eventuelt andre offentlige myndig-
heter. Arbeidstaker skal for eksempel varsle arbeidsgiver eller 
verneombud så snart arbeidstaker blir kjent med at det fore-
kommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, 
se arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd bokstav d). Helseper-
sonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon 
om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet,  
se helsepersonelloven § 17. Varsling i henhold til varslingsplikt 
har vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. 

2.3.4 Offentlig varsling

Varsling kan skje offentlig for eksempel til media eller gjennom 
sosiale medier. I hvilken grad det er forsvarlig å varsle offentlig 
beror på en konkret vurdering, særlig med utgangspunkt i 
om intern varsling har vært forsøkt, om varsler har forsvarlig 
grunnlag for kritikken og om varsler er i god tro med hensyn  
til det det varsles om.

Jo større allmenn interesse de kritikkverdige forholdene har, 
desto større vern har varsleren etter loven. Alvorlige lovbrudd 
i kommunen, som mistanke om korrupsjon eller brudd på 
anskaffelsesregelverket, vil ofte ha stor allmenn interesse.

Ved offentlig varsling er skadepotensialet større, og adgangen 
til å varsle snevrere, enn ved varsling internt, til tilsynsmyndig-
heter eller andre offentlige myndigheter. Det er derfor sentralt 
om varsler har tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsgivers legitime 
eller saklige interesser og virksomheten med hensyn til måten 
det varsles på. For eksempel kan det skade arbeidsgivers le-
gitime interesser dersom allmennheten på grunn av feilaktige 
opplysninger om et saksforhold mister tillit til at kommunen 
har en forsvarlig saksbehandling. Det kan også være at  
kommunen må sikre ro rundt tjenestetilbudet. Hvis en arbeids- 
giver skal vinne fram med en påstand om at fremgangsmåten 
ikke var forsvarlig, er det et minstekrav at varslingen har  
skadet eller skapt en ikke ubetydelig risiko for skade på ar-
beidsgivers legitime interesser.

De samme momentene som under kapittelet om ansattes 
ytringsfrihet (se pkt. 1.4) gjelder også her. 

2.3.5 Bevisbyrde for at varsling ikke er forsvarlig

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varslingen ikke er forsvar-
lig. Det innebærer at det er arbeidsgiver som må bevise at 
varslingen har skjedd i strid med loven. 

2.4 VERN MOT GJENGJELDELSE 

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med 
loven er forbudt, se arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Forbud mot 
gjengjeldelse er viktig for å sikre trygge rammer for varsleren. 

2.4.1 Ulovlig gjengjeldelse

Varsleren er beskyttet mot ugunstig behandling fra arbeids- 
giver som har sammenheng med at det er varslet på en 
forsvarlig måte. Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse på 

grunn av varslinger som, for eksempel, dårligere lønnsutvik-
ling, omplassering, endring av arbeidsoppgaver, oppsigelse 
eller avskjed. Utgangspunktet er at varsler skal behandles på 
samme måte som om vedkommende ikke hadde varslet.

Ofte vil det være uenighet mellom arbeidsgiver og arbeids- 
taker om det foreligger gjengjeldelse eller om det er en reak-
sjon som skyldes andre forhold.  

Arbeidsgiver bør følge opp varsleren etter noe tid for å påse at 
det ikke har skjedd gjengjeldelse overfor varsler.

2.4.2 Oppreisning

Arbeidstaker kan kreve oppreisning dersom det er gjengjeldt i 
strid med loven. Dette er en kompensasjon for den urett som 
er begått overfor varsleren. Denne oppreisningen vil være uav-
hengig av arbeidsgivers skyld, det vil si at arbeidsgiver ikke 
må være å laste for at ansvar skal inntre. Det er tilstrekkelig å 
påvise at det har skjedd en ugunstig behandling fra arbeidsgi-
vers side som har sammenheng med varslingen. 
 
2.4.3 Bevisbyrde ved gjengjeldelse

Det er delt bevisbyrde mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
når varsler påstår at det har skjedd gjengjeldelse. Dersom 
arbeidstaker legger fram opplysninger som tyder på at 
arbeidsgiver har gjengjeldt i strid med loven, må arbeidsgiver 
sannsynliggjøre at slik gjengjeldelse ikke har funnet sted. Det 
skal ikke stilles for strenge beviskrav overfor arbeidstaker. For 
eksempel vil det normalt være nok at arbeidstaker kan vise at 
varslingen har skjedd og at det har skjedd en ugunstig hand-
ling overfor varsler som kom tett på varslingen i tid. Dette gjør 
det lettere for arbeidstaker å nå fram med påstand om ulovlig 
gjengjeldelse fra arbeidsgiver. 

REFLEKSJON:

Nevn noen eksempler på fremgangsmåter  
ved varsling som ikke er forsvarlige.
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03Rutiner for varsling

3.1 PLIKT TIL Å UTARBEIDE RUTINER FOR INTERN VARSLING

Kommunene har en lovpålagt plikt til å utarbeide skriftlige 
rutiner for varsling og arbeidsmiljøloven stiller minimumskrav til 
innholdet i slike rutiner, se arbeidsmiljøloven § 2 A-3. 

Rutinene skal inneholde:
• En oppfordring til ansatte om å si fra om kritikkverdige 

forhold.
• Fremgangsmåten for varsling, for eksempel hvem det 

skal varsles til, hvordan det kan varsles, evt. ordning med 
eksternt varslingsmottak og rutiner for anonym varsling hvis 
det finnes.

• Arbeidsgivers fremgangsmåte ved mottak, behandling og 
oppfølging av varsel. Det bør fremgå hvem som mottar 
og har ansvar for oppfølging av varsel om kritikkverdig 
forhold, og hvem som har ansvaret dersom varselet gjelder 
kritikkverdig forhold hos varslers leder. 

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte. De skal også være lett tilgjengelige for alle 
arbeidstakere i virksomheten. Rutinene må ikke inneholde noe 
som begrenser retten til å varsle. 

3.2 UTVIKLING AV GODE RUTINER FOR VARSLING 

Gode varslingsrutiner har positiv innvirkning på varslingsak-
tivitet og håndtering av varslingssakene. Det er også grunn 
til å tro at rutiner gjør det tryggere å varsle. Varslingsrutinene 
bidrar til at varslingsprosessen blir mer forutsigbar. Det forut-
setter at varslingsrutinene er kjent av de ansatte. De må også 
være utformet på en klar og hensiktsmessig måte. 

Varslings- og oppfølgingsrutiner skal være i samsvar med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser og bør ha legitimitet i orga-
nisasjonen. Videre bør de være kjent for alle og være enkle å 
bruke. Rutinene skal ivareta rettssikkerheten både for varsle-
ren og den eller de det varsles om. Det er viktig at de ansatte 
oppfatter at varsler har reelt vern mot gjengjeldelse.  

Mange ansatte varsler ikke fordi de frykter gjengjeldelse. Det 
betyr at kritikkverdige forhold som burde vært stoppet, ikke 
blir varslet om. Selv om det i praksis ikke gjengjeldes ofte, 
vil likevel frykten for dette kunne være større enn den reelle 
risikoen. Det er derfor viktig at rutinene utformes og imple-
menteres på en slik måte at vernet oppleves reelt. 

Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for intern varsling 
i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet i kommunen. 
Rutinene bør behandles i arbeidsmiljøutvalget i kommunen. 
Plikten til å utarbeide rutiner faller inn under Arbeidstilsynets 
tilsyns- og påleggskompetanse.

Det bør fremgå av kommunens rutiner og retningslinjer for 
varsling at det alltid er forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter 
eller andre offentlige myndigheter. Det bør også fremgå at dis-
se har taushetsplikt om varslers navn og andre identifiserende 
opplysninger om arbeidstaker.

Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere, også 
innleide arbeidstakere, for eksempel i personalreglement, 

på virksomhetens nettsider eller ved oppslag et egnet sted. 
Erfaring viser at der rutinene er kjent, fungerer varslings- 
ordningen bedre.

3.3 EKSEMPEL PÅ VARSLINGSRUTINE

Det er viktig at ledere og ansatte er kjent med varslingsruti-
nene og innholdet i disse. Nedenfor følger et eksempel på 
en intern varslingsrutine som kan legges inn i kommunens 
HMS-system. Mange kommuner vil kanskje også beskrive 
hovedinnholdet i varslingsrutinen i andre dokumenter, for  
eksempel i de etiske retningslinjene. Varslingsrutinen bør 
holdes adskilt fra kommunens avvikssystem. 
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Alle medarbeidere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold.

Varslingen skal være forsvarlig.

Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes.

Varsling i tråd med rutinen er forsvarlig.

Varsling i samsvar med varslingsplikt, for eksempel etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre 
ledd, bokstav d) eller e), eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndig-
het, er alltid forsvarlig.

Dette varselet bør leveres nærmeste overordnede leder eller tillitsvalgt/verneombud.

Du kan også levere varselet til kommunens  
(Her lister kommunen opp hvilken/hvilke andre instanser man kan varsle til etter denne 
rutinen.)

Arbeidsgiver ønsker at varselet skal underskrives med navn. Da kan arbeidsgiver 
innhente ytterligere opplysninger fra varsleren og gi tilbakemelding om hva som gjøres 
med forholdet. Du kan likevel velge å varsle anonymt. Arbeidsgivers mulighet til å følge 
opp et anonymt varsel kan være begrenset. 

Du vil innen XX dager få en bekreftelse på at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i  
tråd med rutinen. Arbeidsgiver vil ta nærmere kontakt dersom det er behov for ytterlig- 
ere informasjon i saken. Arbeidsgiver vurderer konkret om det er grunnlag for å gi deg 
ytterligere informasjon om hva som skjer med saken du har varslet om. (Blant annet 
lovbestemt taushetsplikt kan begrense arbeidsgivers mulighet for å gi deg ytterligere 
informasjon om saken.) 

VARSLET AV: DATO:

JEG ØNSKER Å VARSLE OM FØLGENDE KRITIKKVERDIGE FORHOLD:

EKSEMPEL PÅ RUTINE FOR INTERN VARSLING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RUTINE FOR INTERN VARSLING OG OPPFØLGING GJENNOM HMS-SYSTEMET I

EKSEMPEL PÅ SKJEMA FOR INTERN OPPFØLGING

KOMMUNE

VARSEL MOTTATT AV     

TILBAKEMELDING GITT TIL VARSLER 

UNDERSØKELSER GJENNOMFØRT   

NØDVENDIG INFORMASJON GITT TIL DEN ELLER 
DE DET ER VARSLET OM

TILTAK

VIDERE OPPFØLGING 

DEN DET ER VARSLET OM ER FULGT OPP 

VIDERE OPPFØLGING OVERFOR VARSLEREN  

KONKLUSJON

1

4

2

5

6

7

9

8

3

TRINN OPPFØLGING AV FORHOLDET DATO
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Varselet kan i mange tilfeller likevel følges opp av rådmannen. 
Så langt som mulig gjennomføres undersøkelser internt før 
det iverksettes ekstern undersøkelse. Dette må vurderes 
konkret ut fra innholdet i varselet. 

3.4 INTERN VARSLING

3.4.1 Varsling i linjen 

Mange meldinger eller kritiske ytringer mottas og behandles 
av nærmeste leder uten at det problematiseres om det dreier 
seg om kritikkverdige forhold.

Arbeidsgiver bør oppfordre ansatte til å varsle til nærmeste 
leder eller eventuelt overordnet ledelse i rutinen. Dette er 
normalt de som er nærmest til å undersøke og raskt stoppe 
de kritikkverdige forholdene. Dersom dette fungerer i praksis, 
vil det være mindre behov for varsling utenfor linje.

Det å motta opplysninger om mulige kritikkverdige forhold, 
gjerne gjentatte ganger, kan være krevende. Det er viktig at 
ledere på alle nivåer oppfordres til å møte opplysninger om 
mulige kritikkverdige forhold på en konstruktiv måte. 

Det er også viktig at ledere på alle nivåer kjenner reglene og 
rutinene for varsling. 

3.4.2 Varsling til kommunens alternative varslingsordning

For de tilfeller der det ikke er ønskelig å varsle i linje, bør det 
være en alternativ og uavhengig varslingsordning som har 
nødvendig tillit blant ansatte. En slik varslingsordning kan 
være sammensatt av ansatte i kommunen eller en eller flere 
eksterne medlemmer. Hvilken ordning kommunen velger, vil 
bero blant annet på kommunens størrelse og organisering. 
Lokale forhold, kostnader og ressursinnsats må også vurderes, 
selv om det ikke nødvendigvis blir avgjørende.

Det kan for eksempel opprettes et særskilt varslingssekretari-
at. Medlemmene i det særskilte varslingssekretariatet bør ha 
kompetanse innen arbeidsmiljø, jus og økonomi. Tillitsvalgte 
skal ha en fri og uavhengig stilling for å kunne ivareta arbeids-
takerne. De bør derfor ikke være med i et sekretariat. 

Et alternativ er å engasjere et advokatkontor for å ta imot 
varslinger. 

Det er viktig at varsling håndteres av kommunens organer slik 
at det ikke er nødvendig å varsle offentlig. Saken vil da fort 
kunne eskalere og bli vanskeligere å håndtere. 

Saksbehandling av et varsel krever kjennskap til organisa-
sjonen. Det må avklares hvor langt mandatet til varslingsse-
kretariatet skal gå med hensyn til forundersøkelser før saken 
oversendes linjen i kommunen. Rådmannens rolle (innsyns- 
og instruksjonsrett) og saksbehandlingsregler bør derfor 
avklares i mandatet. 

Saksbehandlingsreglene må regulere hvilke forundersøkelser 
som kan eller skal gjøres, hvor saken oversendes, hvem som 
avslutter saken der det ikke er grunnlag for videre oppfølging, 
arkivering av opplysninger, med mer. Hvor omfattende man 
legger opp varslingssekretariatet og rutinene knyttet til dette, 
avhenger blant annet av størrelsen på kommunen. Dersom 
det velges en av de andre ordningene, må det utarbeides 
tilsvarende retningslinjer.

I hvilken grad varslers identitet kan behandles fortrolig, det vil 
si at varslers identitet kun er kjent for varslingssekretariat eller 
av advokatkontor, må nærmere avklares i mandatet. Løfte om 
fortrolighet vil aldri kunne være absolutt, særlig dersom det 
blir rettslige etterspill i saken.

Uavhengig av hvilken ordning som velges må det særlig frem- 
gå hvordan varsling på rådmannen skal håndteres. Hvor skal 
det varsles, og hvilken saksbehandling skal gjøres hos mot-
taker av varsel? Hvem skal foreta nærmere undersøkelser av 
varselet før det for eksempel opprettes setterådmann eller en 
ekstern som kan undersøke varselet nøyere? Selv om varselet 
også gjelder rådmannen, er ikke rådmannen uten videre inhabil. 

REFLEKSJON:

Hvordan mener du en best kan  
håndtere et varsel om rådmannen?
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04Behandling av varsleren, varselet 
og den det varsles om

4.1. VARSLERENS RETT PÅ INFORMASJON

I mange tilfeller ønsker varsleren informasjon om saken og 
hvordan denne eventuelt er håndtert av arbeidsgiver. Normalt 
vil ikke varsleren ha større rett til å få innsyn i saken enn andre. 
Et annet spørsmål er om og eventuelt hvilken tilbakemelding 
varsleren skal få fra arbeidsgiver om at saken er mottatt og  
vil bli undersøkt/håndtert. Dette kan få betydning for om  
varsleren eventuelt velger å gå videre med saken.

4.1.1 Varsleren er normalt ikke part

Varslerens rett til innsyn i sakens dokumenter beror på om 
vedkommende er «part» i saken. En part er en «person som 
en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder», se forvaltningsloven § 2 første ledd, bokstav e).
Dersom det varsles om kritikkverdige forhold begått av andre 
kan den det varsles om være part. Varsleren er i så fall ikke 
part i saken. 

Om en ansatt varsler om at lederen trakasserer kolleger, vil 
lederen være part dersom det er aktuelt å gi en reaksjon,  
for eksempel oppsigelse, overfor denne lederen. I utgangs-
punktet vil ikke de som blir trakassert være parter fordi de 
kun har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø fritt for trakassering. 
Dette gjelder også dersom varsler er blant dem som er utsatt 
for trakassering. 

4.1.2 Tilbakemelding til den som varsler

Terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold kan være høy. 
For den som varsler og ikke vet hvordan varselet blir fulgt 
opp, og heller ikke kan se at det skjer noen endringer i de 
forhold det ble varslet om, kan det synes som det ikke nytter 
å varsle. Vedkommende vil ofte heller ikke vite om de kritikk-
verdige forholdene opphører eller om det vil være forsvarlig å 
varsle videre. Varsleren unnlater kanskje også å varsle om nye 
kritikkverdige forhold. Det kan tilsi at den som varsler bør gis 
noe informasjon.

Hensynet til den det varsles om setter begrensninger for hva 
som bør og kan gis av informasjon. Taushetsplikten kan også 
være til hinder for tilbakemelding til varsler, for eksempel fordi 
oppfølgingen gjelder personlige forhold om den det er varslet 
om. Dersom det fremgår av varslingsrutinen at varsleren vil få 
en tilbakemelding i de tilfellene undersøkelser viser at det ikke 
foreligger kritikkverdige forhold, vil manglende tilbakemelding 
gi signal om at det foreligger kritikkverdige forhold. Dette kan  
– avhengig av hva varselet går ut på – komme i strid med 
taushetsplikten. 

Arbeidsgiver skal heller ikke gi varsler flere opplysninger, 
for eksempel om personaloppfølging overfor enkeltansatte, 
utover det som er naturlig å gi til øvrige ansatte. 

Den som varsler bør får en tilbakemelding om at varselet 
er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med rutinene. Videre at 
arbeidsgiver vil ta kontakt dersom det er behov for ytterligere 
informasjon. Det må likevel vurderes konkret om ytterligere 
informasjon kan og bør gis varsleren. Et eksempel på dette er 
tilbakemelding om at varselet ikke anses å gjelde «kritikk- 
verdige forhold.»

4.2 TAUSHETSPLIKT OM VARSLERS IDENTITET  

OG MULIGHET TIL Å VARSLE ANONYMT 

Ved ekstern varsling til tilsynsmyndighetene eller andre offent-
lige myndigheter har disse taushetsplikt om varslers identitet 
og andre identifiserende kjennetegn, for eksempel arbeids-
sted og stilling, se arbeidsmiljøloven § 2 A-4. Det innebærer 
at tilsynsmyndigheten ikke har adgang til å opplyse om navnet 
på den som varsler, som for eksempel tjenestested, dersom 
varsler med dette blir identifisert. 

Taushetsplikten gjelder overfor sakens parter og deres rep- 
resentanter og går dermed foran reglene om partsinnsyn  
i forvaltningsloven § 18. 

Bestemmelsen om taushetsplikt gjelder ikke ved intern vars-
ling i kommunen. 

4.2.1 Anonym varsling

Det er lov å varsle anonymt også ved intern varsling. Mulig-
heten for å varsle anonymt kan i noen tilfeller være avgjøren-
de for at det i det hele tatt varsles, for eksempel av frykt for 
gjengjeldelse. 

Anonyme varslinger skal behandles og undergis passen-
de undersøkelse. I enkelte tilfeller vil det være slik at det er 
vanskelig for arbeidsgiver å følge opp disse varslingene fordi 
det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon. Om det derimot 
er en varsling hvor det vises til konkrete faktiske forhold som 
arbeidsgiver har mulighet til å undersøke, spiller det mindre 
rolle at arbeidsgiver ikke kjenner varslers identitet. 

Anonym varsling kan åpne for sladder og ubegrunnede  
påstander ettersom ingen må stå ansvarlig for innholdet  
i varselet. 

I varslingsrutinen bør det åpnes opp for at det også kan  
varsles anonymt. Det er imidlertid viktig at arbeidstakerne 
gjøres kjent med dilemmaene knyttet til anonym varsling  
og at arbeidsgiver ønsker at varsler står frem.

Tillitsvalgte kan også motta varslinger og anonymisere vars-
lers identitet før varselet formidles til arbeidsgiver. 

Det fins også løsninger der arbeidsgiver kan kommunisere 
med anonyme varslere gjennom systemet uten at varsler av-
slører sin identitet for arbeidsgiver. Da vil arbeidsgiver ha mu-
lighet til å opplyse saken nærmere selv om varsler er anonym.

4.2.2 Når varslers identitet er kjent/taushetsplikt om  

varslers identitet

Varslingsrutinen bør ikke inneholde løfte om fortrolighet eller 
anonymitet for varsler. Både den det varsles om og allmenn-
heten kan ha rett til å få kunnskap om varselet og varslers 
identitet, så sant det ikke varsles til tilsynsmyndighetene hvor 
taushetsplikten gjelder. Den det varsles om vil i mange tilfeller 
være part, og i utgangspunktet ha rett til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter, enten etter ulovfestede forvaltnings-
rettslige prinsipper eller fordi det er innsyn etter forvaltnings- 
loven §§ 18 og 19. Disse åpner for at det kan gjøres unntak 
fra partsinnsyn for enkelte opplysninger. Praktisk i varslings-
saker er det § 19 andre ledd, bokstav b) som gir anledning til 
å unnta fra partsinnsyn opplysninger «som av særlige grunner 
ikke bør meddeles videre», forutsatt at det ikke er av «vesent-
lig betydning» for parten å gjøre seg kjent med opplysningene.  
Partens rett til å bli kjent med opplysningene i saken og imøte- 
gå disse er viktig. Identiteten til varsler kan i noen tilfeller unn-
tas i de tilfeller hvor parten vil kunne imøtegå opplysningene 
uten at varslers identitet gjøres kjent. 
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Den det varsles om vil også kunne ha rett til innsyn etter  
personopplysningsloven § 18 uavhengig av om vedkommen-
de er part eller ikke. Personopplysningsloven åpner opp for 
unntak for opplysninger i nærmere angitte tilfeller. Praktisk i 
varslingssaker er § 23 bokstav b) og f) som i konkrete tilfeller 
kan gi grunnlag for å unnta varslers identitet. 

Etter hovedregelen i offentleglova § 3 kan både den det vars-
les om og allmennheten ha innsynsrett i varselet og varslers 
identitet. Unntak for innsyn gjelder taushetsbelagte opplysnin-
ger. Det kan også være adgang til å unnta varslers identitet 
etter andre bestemmelser i offentleglova.

4.3. OPPFØLGING AV VARSELET

Arbeidsgiver må vurdere konkret videre oppfølging ut fra var-
selets innhold og hvem det varsles om. Det er kunnskap om 
potensielle kritikkverdige forhold som utløser en handlingsplikt 
for ledelsen, ikke selve varselet i seg selv. 

I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig at nærmeste leder 
som mottar varselet iverksetter enkle korrigerende tiltak for at 
det kritikkverdige forhold skal opphøre. I andre tilfeller kan det 
være nødvendig med en ekstern undersøkelse fra en uavhen-
gig og nøytral tredjepart. Det siste gjør seg særlig gjeldende 
der varselet gjelder alvorlige forhold og involverer mange 
ansatte eller øverste ledelse.

Det er viktig at en nærmere undersøkelse av varselet tilpasses 
målet, nemlig at det kritikkverdige forholdet opphører. Om det 
varsles om straffbare forhold som ikke åpenbart er grunnløse, 
bør forholdet vurderes anmeldt. Den videre oppfølging av var-
selet bør tilpasses politiets eventuelle etterforskning dersom 
det er forsvarlig. 

4.4. NÆRMERE OM DEN DET VARSLES OM

Den det varsles om kan, avhengig av den videre oppfølging 
av varselet, ha partsrettigheter, se forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav e) som definerer en part som en «person som en  
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». 

Igangsettelse av videre undersøkelser av varselet utløser ikke  
automatisk partsrettigheter for den det varsles om. Det kan 
være vanskelig å forutse hva en undersøkelse vil avdekke 
tidlig i saksbehandlingen. Mulige konsekvenser for den det 
varsles om – også av mulig negativ omtale – kan tilsi at ved- 
kommende har partsrettigheter eller bør behandles i over- 
ensstemmelse med dette. Den videre saksbehandlingen må 
ivareta ulovfestede krav til en forsvarlig saksbehandling og kon- 
tradiksjon uavhengig av om vedkommende har partsrettigheter.

Dersom varsleren ikke er vernet mot gjengjeldelse som følge 
av at varslingen ikke har vært forsvarlig, kan det gi grunnlag 
for arbeidsrettslige reaksjoner mot varsleren. Det vil i så fall 
være et forhold mellom varsler og arbeidsgiver. Den det ble 
varslet om har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, men ellers 
ingen rett til innsyn eller informasjon om hvordan arbeidsgiver 
eventuelt følger opp dette hos varsler. 

Et varsel som inneholder opplysninger og vurderinger som 
kan knyttes til enkeltpersoner, vil være personopplysninger 
i henhold til personopplysningsloven. I noen tilfeller kan det 
være sensitive personopplysninger. Opplysningene må da 
behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.
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Vedlagt: 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Fylkesmannens kommunebilde 2017 for Nordre Land kommune tas til orientering. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn / oppsummering: 
 
Fylkesmannen skal kjenne sine kommuner godt, og for 13. gang presenterer Fylkesmannen i 
Oppland kommune bilder der kommunenes arbeidsmåter og fagområder er analysert, vurdert og 
beskrevet.  
 
Arbeidsformen for å få så relevante og korrekte kommunebilder som mulig involverer mange fagfolk 
hos Fylkesmannen. Som utgangspunkt for årets kommunebilder er en rekke underpunkter «sjekket 
ut» for hver kommune. Dette er igjen oppsummert i en overordnet vurdering av åtte fagområdet der 
Fylkesmannen har et veilednings- eller kontrollansvar. 
 
Kontrollutvalget skal også kjenne sin kommune godt. Fylkesmannens kommunebilde legges derfor 
frem til orientering. 
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Nærmere om Fylkesmannens arbeid med kommunebildet: 
(kilde: fylkesmannen.no/Oppland) 
 

Kommunebildene er et viktig element i dialogen mellom Fylkesmannen og kommunene i 
Oppland. 
Fylkesmannen har i oppdrag å løse flere oppgaver på vegne av nasjonale myndigheter. Mye 
av oppdraget som er gitt, innebærer tilsyn, kontroll, rådgivning og veiledning. For å løse 
oppgavene best mulig forutsettes det at Fylkesmannen har oversikt over situasjonen i den 
enkelte kommune. Det er nyttig for oss å systematisere kunnskapen vi får om kommunene. 
Vårt håp er at det kan være til nytte også for kommunenes administrasjon og politikere. 
 
Kommunebildene gjengir Fylkesmannens inntrykk av kommunene i vårt fylke og gir et bilde 
av nåsituasjonen innenfor ulike tjenesteområder. Det er viktig å understreke at 
kommunebildet ikke gir en fullstendig oversikt over Fylkesmannens bilde av kommunen, men 
har fokus på noen forhold hvor kommunen har et handlingsrom eller et utviklingspotensial 
som det er viktig å ha dialog om. Utfordringene må løses lokalt i kommunene, og det ønsker 
Fylkesmannen å bidra til. 
 
Kommunebildene inneholder to deler – en overordnet del med en beskrivelse av 
Fylkesmannens forventninger innenfor ulike fagområder, med utgangspunkt i statlig politikk. 
 
Den andre delen er rettet mot den enkelte kommune og tar for seg de samme fagområdene 
som overordnet del. På de enkelte fagområdet har vi løftet fram noen punkter som vi ønsker 
dialog med kommunene om framover. 
  
Overordnede forventinger og fokusområder 
 
De årlige kommunebildene er Fylkesmannens vurdering av hvordan kommunene «leverer» 
på de politikkområdene Fylkesmannen har ansvar for. Det er en nyttig prosess for oss å lage 
bildene og å systematisere kunnskapen vi får om kommunene. Vårt håp er at kommunenes 
administrasjon og politikere også har nytte av denne vurderingen.  
 
Det står bra til i Oppland. Det er egenvurderingen fra innbyggerne, slik de kan tolkes 
gjennom folkeavstemmingene om ny kommunestruktur. Fylkesmannen mener at denne 
vurderingen i beste fall er unyansert. Vi ser at kommunene er ulike, at noen får til mye mens 
andre sliter på enkelte områder. 
 
Fylkesmannen ønsker sterke generalistkommuner i Oppland - som alle leverer gode tjenester 
til innbyggerne, er aktive samfunnsutviklere og ruster seg til å ta enda større ansvar og få 
enda flere oppgaver i framtida. Dette ønsket står ved lag, selv om kommunereformen ikke 
førte til større og dermed kanskje sterkere kommuner i fylket. Kommunepolitikere og ansatte i 
kommunene vil uansett struktur måtte finne løsninger på dagens og morgendagens 
utfordringer. 
 
• Vi blir færre. Oppland har en lav befolkningsvekst sammenlignet med landet for øvrig. 

Halvparten av kommunene har hatt folketallsnedgang de siste ti årene. Det arbeides mye 
med å finne kommunens «x-faktor» og dermed tiltrekke seg nytt næringsliv og nye 
innbyggere. Fylkesmannen er av den mening at å levere gode tjenester til innbyggerne, er 
et avgjørende element for å tiltrekke seg nye innbyggere. 
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• Oppland har landets eldste befolkning. Befolkningen lever også lenger og 
omsorgsbehovet øker. Det blir stadig flere eldre sett i forhold til personer i yrkesaktiv 
alder. De demografiske endringene vil også gi flere aldersrelaterte, omsorgskrevende 
sykdommer som demens og flere med sammensatte sykdommer. Vi trenger flere hoder og 
hender, kompetanse og fagmiljøer. Og vi trenger nye måter og ny teknologi for å løse 
også disse oppgavene. 

 
• Disse endringene vil øke ressursbehovet i kommunene, som samtidig vil oppleve at færre 

yrkesaktive gir lavere skatteinntekter. Fylkesmannen erfarer at dagens økonomiske 
situasjon for kommunene i Oppland varierer. Robustheten avhenger av inntektsnivå, 
utgiftsnivå, effektivitet og økonomistyringskompetanse. 
 

• Arbeidslivet endres også; digitalisering og automatisering er en realitet stadig flere 
møter. Dette gir oss utfordringer ved at det kan skyve noen ut av arbeidslivet – men også 
muligheter ved at det frigir arbeidskraft. 
 

• Realiteten er at jobber blir borte og hele bedrifter forsvinner, mens det vi trenger er et 
arbeidsmarked der flere jobber, der deltid blir erstattet med heltid og der sykefraværet 
går ned. 
 

• Flyktninger og innvandrere er en viktig ressurs. Det er bosatte innvandrere som gjør at 
en del kommuner har befolkningsoverskudd på årsbasis. De har arbeidskompetanse og 
må raskere komme i jobb. I Oppland foregår prosjekter for å få løsningserfaring for noen 
av disse utfordringene. De bringer med seg sine kulturer til berikelse for sine nye 
lokalmiljøer. Enkeltpersoner, og samfunnets holdning til flyktninger og innvandrere er 
avgjørende i framtida. 

 
Også Opplandskommuner vil spille en rolle for å møte klimautfordringer og bidra til det 
grønne skiftet. Dette er også en mulighet for kommunene og fylket. 
 
Vi har gode offentlige velferdsordninger i Norge, men det er nødvendig å stille spørsmål ved 
velferdsstatens bærekraft. Over lang tid har økonomiske trender pekt riktig vei. Nå er det på 
veg til å snu. Vi kan ikke lene oss like mye på oljeaktiviteten som tidligere. En eldre 
befolkning fører til at en mindre del av befolkningen jobber og betaler skatt og at utgifter til 
pensjoner og helse- og omsorgstjenester vil øke. De neste 10–15 årene vil dermed 
handlingsrommet i offentlig sektor bli mindre. Når tidsperspektivet forlenges, blir presset 
enda sterkere. Inntektene må opp eller utgiftene ned. Det vil også påvirke 
kommuneøkonomien.  
 
Dette er noe av bakteppet for kommunenes drift – på kort og lang sikt. Fylkesmannen har 
ingen fasit på hvordan kommunen skal prioritere eller manøvrere i dette vanskelige 
landskapet. Men gjennom dialog og veiledning ønsker vi å bidra. 
 
I det enkelte kommunebildet er vi mer detaljerte på hvordan situasjonen er i kommunen. Alle 
kommuner har ikke de samme utfordringer. Og alle trenger ikke finne de samme løsninger. 
Men omstilling, omstrukturering og innovasjon vil ingen kommune slippe unna. 
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SAK NR. 05/2018 
 

Nordre Land kommune       
   

 
 
 
STATUS FOR UTVIKLING AV LAND 
BARNEVERNTJENESTE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.01.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
      
Saksdokumenter:  

1. Rapport og plan for utvikling av Land barneverntjeneste 
(av 10.10.2017) 

2. Justert milepælsplan (av 18.10.2017) 
3. Diverse avisartikler 

 

 
Ikke vedlagt 
 
Ikke vedlagt 
Vedlagt 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Informasjon om status for Land barnevernstjeneste tas til orientering.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er satt på sakslista med bakgrunn i avtale i kontrollutvalgets møte den 13.11.2017 i 
forbindelse med behandlingen av sak 47/2017 (sak: Utvikling av Land barnevernstjeneste). I tråd 
med avtalen er rådmannen/administrasjonen invitert til å orientere.  
 
Nedenfor følger utdrag fra protokollen fra kontrollutvalgets møte den 13.11.2017:   
 

SAK NR. 47/2017 UTVIKLING AV LAND BARNEVERNTJENESTE 
 

Fra behandlingen: 
Tjenesteområdeleder Velferd Berit Dokkebakke Navrud og Land 
barneverntjeneste ved rådgiver Espen Lilleberg presenterte den 
fremlagte milepælsplanen.  
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Konstituert barnevernleder Inger Ellen Ulsaker presenterte intern 
rapportering pr. 10.11.2017 (diverse statistikk, eks: antall meldinger 
mottatt/henlagt/over frist, undersøkelser antall/henlagt/over frist, 
antall barn uten tiltaksplan/godkjent evaluering/antall 
oppfølgingsbesøk/tilsynsbesøk, antall barn i fosterhjem, antall aktive 
saker p.t.). 
 
Rådmann Jarle Snekkestad supplerte presentasjonene og svarte på 
spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Rapport og plan for utvikling av Land barneverntjeneste tas 
til orientering. 
 

2. Justert milepælsplan tas til orientering. Ved senere 
justeringer av planen oppfordres til å tydeliggjøre hvilke 
endringer som er gjort mht. tidsfrister/fremdriftsplan.  

 

3. Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring for at den interne 
prosessen med utvikling av Land barneverntjeneste synes å 
bremse opp i påvente avklaring/vurdering av samarbeid 
med Gjøvik kommune om felles barneverntjeneste. 
Kontrollutvalget mener utviklingen av nåværende Land 
barneverntjeneste må gå for fullt, selv om det vurderes 
andre løsninger på sikt.  
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SAK NR. 06/2018 
 

 Nordre Land kommune  
 
 

 
 
REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGSKAPET FOR 2017 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

29.01.2018 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Forskrift om kontrollutvalg 
2. Veileder vedr. kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor regnskapsrevisor 

(Norges Kommunerevisorforbund, 2010) 
3. Inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 
4. Kundebrev nr. 1/2018 fra Innlandet Revisjon IKS vedr. årsregnskapet 2017 

Nei 
Nei 
 
Nei 
Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
 
Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2017 tas 
til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

I tråd med avtale og fast praksis er Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor invitert til å 
orientere om status og fremdrift for arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet.  
 
Rapporteringen er det andre av tre faste rapporteringspunkter fra regnskapsrevisor til kontrollutvalget 
gjennom revisjonsåret.  
 
Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver med regnskapsrevisjonen: 
Kontrollutvalgets hovedoppgave med regnskapsrevisjon er i henhold til § 6 i forskrift om 
kontrollutvalg:  

”å påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
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dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal 
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  

 
For å holde seg ”løpende oppdatert” er det etablert praksis med minimum tre samtaler med revisor i 
løpet av året: 

1. Presentasjon av revisjonsplan/-strategi (normalt september) 
2. Statusrapport (normalt februar) 
3. Årsavslutning og presentasjon av revisjonsberetningen (normalt april) 

 
Hyppighet på kommunikasjonen og innholdet i samtalene følger anbefalingen/veilederen på området, 
Norges Kommunerevisorforbunds din veileder om kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor 
regnskapsrevisor. 
 
Inngått avtale med revisor: 
Det er stilt krav/forventninger til statusrapporteringen i oppdragsavtalen som er inngått mellom 
kontrollutvalget og revisor. Forventningene er formulert slik, jf. vedlegg 1 til avtalen:  
 

• Formål/resultatkrav: 
Kontrollutvalget får tilstrekkelig informasjon til å vurdere at revisjonen av 
kommunens årsregnskap gjennomføres på en betryggende måte. 

 
• Statusrapporteringen bør omfatte: 
 Vesentlige revisjonsaktiviteter og resultatet av disse, herunder status i 

«Risikofaktorer til oppfølging» 
 Revisjon av internkontrollen, herunder kartlegging, testing og vurdering av 

rutiner og prosesser 
 Oppfølging av evt. nummerert brev 
 Eventuelle endringer i revisjonsplan/-strategi, herunder endring i risikoforhold 
 Fremdrift i revisjonsarbeidet 
 Informasjon om kommunikasjon mellom revisor og kommunen 
 

 
 
Faser i revisjonsarbeidet: 
 
Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  
 

1.  I planleggingsfasen (ca. mai - september) vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- 
og vesentlighetsforhold basert på revisors kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar 
revisor stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å kunne bekrefte at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også hvordan den økonomiske 
internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes. I tillegg til den rent økonomiske 
virkningen av eventuelle feil, søker man også å ta hensyn til allmennhetens behov for 
informasjon knyttet kommunens årsplan og årsbudsjett. Revisjonsplan/-strategi presenteres for 
kontrollutvalget. 

 
2. I gjennomføringsfasen (ca. september - februar) kartlegges og vurderes normalt 

internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder bekreftelse av regnskapsposter, gjøres 
gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med regnskapsavslutningen. 
Kontrollutvalget informeres om arbeidet (statusrapportering). 

 
3. I avslutningsfasen (ca. februar - april) utføres kontroller rettet mot årsavslutningen og det 

konkluderes det på utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig revisjon. 
Revisjonsberetning avlegges (frist 15/4). Ofte lages det også et årsavslutningsbrev til 



 
 

 

3 

rådmannen. Revisor deltar i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet og 
presenterer revisjonsberetningen og de avsluttende konklusjonene. 
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SAK NR. 07/2018 
 

Nordre Land kommune    
 

 
 
 
ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2017 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.01.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Årsrapport 2017 fra Innlandet Revisjon IKS  
2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2017  
 
 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Årsrapport 2017 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2017 fra Innlandet 
Revisjon IKS tas til orientering.  
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd med avtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS fremlegges herved: 
 

• Årsrapport 2017 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer) 
• Avregning for 2017 (økonomisk oppgjør for fjoråret, avregning av faktisk tidsbruk mot 

budsjettert/a-konto) 
 
Den vedlagte årsrapporten (se vedlegg 1) viser at det for fjoråret er benyttet/fakturert totalt 1 080 
timer. Dette er 467 timer mer enn budsjett/oppdragsavtale. Avviket skyldes i sin helhet mer kjøp av 
forvaltningsrevisjonstjenester enn forutsatt. Merforbruket har sammenheng med kommunestyrets 
bestilling av kontroll med barneverntjenesten.  
 
Som det fremgår av avregningen (jf. vedlegg 2) utgjør differansen kr. 319 733 som vil bli 
tilleggsfakturert.  
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Kommunestyret vedtok i sitt møte den 25. april 2017 (sak 26/17) en tilleggsbevilgning på kr. 
247 000 til forvaltningsrevisjonsprosjekt angående barnevern. Dette betyr at det er et merforbruk i 
forhold til regulert budsjett på kr. 72 733 på budsjettposten.  
 
Årsrapport og avregning fra Innlandet Revisjon IKS for 2017 legges frem til orientering. 
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SAK NR. 08/2018 
 

Nordre Land kommune       
   

 
 
 
 

REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.01.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
 
Saksdokumenter:  
 

 

 
1. Saksliste kommunestyrets møte 19.12.2017 og 23.01.2018 

 
2. Skatteregnskapet for 2017 – Nordre Land kommune 

 
3. Årsrapport 2017 for Skatteoppkreveren i Nordre Land kommune 

 
4. Leder an i kampen mot useriøse aktører (KS-artikkel 23.11.2017) 

 
5. Diverse avisartikler 

 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedlegg 1 a) og 1 b) 
 
Vedlegg 2  
 
Vedlegg 3 
 
Vedlegg 4 
 
Vedlegg 5 
 
Muntlig orientering 

 

 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 




































	Innkallingsbrev møte 29.01.2018 N.Land
	SAKSLISTE 29.01.2018 
	SAK 01-18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	Vedlegg - Møteprotokoll KU Nordre Land 11.12.2017

	SAK 02-18 Eksterne tilsyn - oversikt og oppfølging
	SAK 03-18 Ytringsfrihet og varsling - ny veileder
	Vedlegg - Veileder om Ytringsfrihet og varsling

	SAK 04-18 Fylkesmannens kommunebilde 2017
	Vedlegg - Kommunebilde 2017 - N. Land

	SAK 05-18 Status Land barneverntjeneste
	Vedlegg - div. avisartikler barnevern N.Land

	SAK 06-18 RR-statusrapport
	Vedlegg - Kundebrev fra Innlandet Revisjon IKS - Årsregnskapet 2017

	SAK 07-18 Årsrapport og avregning fra Innlandet revisjon
	Vedlegg 1 - Årsrapport- 2017 Innlandet Revisjon IKS
	Vedlegg 2 - Avregning Revisjonen 2017

	SAK 08-18 Referatsaker



