
Kontrollutvalget i Nordre Land kommune 
Sekretariatet 

 

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

 
 

Gjøvik, 22. mai 2017. 
J.nr./referanse: 08-17/NL/ks 

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

 
 
 
 
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. mai 2017 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500  
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Forfall og innkalling av vara: 
Ole Strand (BL) har meldt forfall. Første vara for Sp/H/BL/Krf Harald Åsødegård (Krf) er 
innkalt. 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 
Sak 26/17 Forvaltningsrevisjonsrapport – Ansettelsesprosedyrer: 

• Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein og 
forvaltningsrevisor Tove Grini orienterer.   

Sak 30/17 Status for prosjektet «Land barneverntjeneste – forsvarlige tjenester»: 
• Administrasjonen orienterer. Saken er satt opp til behandling kl. 1200.  

 
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
 

 
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. mai 2017 kl. 0900  

(Sted: Formannskapssalen) 
 
 
SAK NR. 25/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.04.2017 
 
SAK NR. 26/2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – 

ANSETTELSESPROSEDYRER  
 
SAK NR. 27/2017 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN «ETTERLEVELSE 

AV FELLES EIERSKAPSPOLITIKK I GJØVIKREGIONEN» FRA 
2015 

 
SAK NR. 28/2017 STATUS FOR FORALTINGSREVISJONSPROSJKETET 

«STYRING, LEDELSE OG KONTROLL AV BARNEVERNET» 
OG ØKONOMI / BUDSJETT 

 
SAK NR. 29/2017 NY FORELØPIG TILSYNSRAPPORT – FYLKESMANNENS 

TILSYN MED LAND BARNEVERNTJENESTE 
 
SAK NR. 30/2017 STATUS FOR UTVIKLINGSPROSJEKTET «LAND 

BARNEVERNTJENESTE – FORSVARLIGE TJENESTER» 
 
SAK NR. 31/2016 TERTIALRAPPORT 1/2015 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 
SAK NR. 32/2017 REFERATSAKER 

 
 
 

Gjøvik, 20. mai 2017. 
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. 25/2017 
 

Nordre Land kommune  
  

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.04.2017 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.04.2017 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 18.04.2017 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.04.2017 godkjennes. 
 

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

KONTROLLUTVALGET I 

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

Mandag 18. april 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1550.  

 

Som medlemmer møtte: 

Hans Moon, leder (Ap) 

Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) 

Ole Strand (BL) 

Monica Andersson (Ap) 

Birgit Felde Sevaldrud (H) 

 

Følgende medlem hadde meldt forfall: Ingen 

 

Ellers møtte: 

Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad, stabsleder Økonomi og IKT John 

Løvmoen og fagleder regnskap Henriette Hovdelien (alle møtte under sak 23/17). 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 21/17) og 

oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sak 23/17). 

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og 

Oppland Arbeiderblad. 

 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Moon som møteleder.  

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 20/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.03.17 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.03.2017 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 21/2017 FORANALYSE / PROSJEKTPLAN: STYRING, LEDELSE OG 

KONTROLL AV BARNEVERNET 

 

Fra behandlingen: 

Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte foranalysen / 

prosjektplanen og svarte på spørsmål. 

 

Vedtak, enstemmig: INNSTILLLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

1. Kommunestyret godkjenner prosjektplanen for 

revisjonsprosjektet med følgende: 
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 Formål: Formålet med revisjonsprosjektet er å 

avdekke mer konkret hva som har sviktet i 

Nordre Land kommune når det gjelder styring, 

ledelse og internkontroll, og å avdekke hva som 

har bidratt til at barnevernet ikke har ytet 

forsvarlige tjenester i samsvar med 

barnevernloven.  

 

 Problemstillinger:  

a) Ble det tatt tilstrekkelig hensyn til forhistorien 

i de to barnevernstjenestene ved etablering av 

Land barneverntjeneste?  

b) Hva har vært utfordringene og hva har sviktet 

når det gjelder styring, ledelse og 

internkontroll i Land barneverntjeneste?  

c) Hva har vært utfordringene og hva har sviktet 

i rådmannens oppfølging av Land 

barneverntjeneste?  

  

2. Kommunestyret bevilger inntil kr. 400 000 til 

gjennomføringen av revisjonsprosjektet. 

 

 

 

SAK NR. 22/2017 KOMMUNENS SVAR PÅ FYLKESMANNENS FORELØPIGE 

TILSYNSRAPPORT OM LAND BARNVERNSTJENESTE  

 

Vedtak, enstemmig: 1. Kommunens svar på Fylkesmannens foreløpige 

tilsynsrapport om Land barneverntjeneste tas til 

orientering. 

 

2. Endelig tilsynsrapport refereres for kontrollutvalget når den 

foreligger. 

 

 

 

SAK NR. 23/2017 NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016 - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE   

 

Fra behandlingen: 

Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om 

revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen. Fra Innlandet 

Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen.  

Revisjonsberetning for 2016 (datert 12. april 2017) ble delt ut i 

møtet. 

 

Under andre del av saken presenterte administrasjonen årsregnskapet 

og rådmannens årsberetning for 2016 (obligatorisk/lovpålagt 

rapportering). Rådmann Jarle Snekkestad innledet, mens stabsleder 

Økonomi og IKT John Løvmoen presenterte dokumentene med 

fokus på kommunens resultat og økonomiske stilling, vesentlige 

avvik mellom budsjett og regnskap og internkontroll på 
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økonomiområdet. Avslutningsvis ble det informert om 

hovedtrekkene i rådmannens årsrapport (ikke lovpålagt rapportering) 

og styringskort. Til stede fra administrasjonen var også fagleder 

regnskap Henriette Hovdelien. 

 

Vedtak, enstemmig: KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE 

LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes 

årsregnskap for 2016. Sammen med årsregnskapet forelå 

revisjonsberetningen, den lovbestemte årsberetningen for 2016 

og rådmannens årsrapport for 2016.  

 

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av 

de ovennevnte dokumentene, og samtale med kommunens 

revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 

v/rådmann, stabsleder Økonomi og IKT og fagleder regnskap.  

 

Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” 

revisjonsberetning, dvs. ingen bemerkninger fra revisor til 

årsregnskapet. 

 

Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap, 

årsberetning og årsrapport for 2016:    

 

 Økonomisk kontroll og god budsjettdisiplin: 

Kontrollutvalget har merket seg at den styrbare delen av 

driften (Resultatenhetene) er gjort opp med et mindreforbruk 

(«overskudd») på ca 174 000. Dette er et svært godt treff sett 

i forhold til enhetenes totale driftsramme. Selv om enkelte av 

driftsenhetene har større avvik som er forklart, er det 

generelle inntrykket at resultatenhetene har god 

budsjettdisiplin.  

 

 Kommunens økonomiske situasjon: 

Hovedinntrykket er at kommunen har en tilfredsstillende 

finansiell stilling og økonomisk handlefrihet. 

Kontrollutvalget begrunner dette med: 

 

 Positivt netto driftsresultat: Regnskapet gjøres opp med 

et netto driftsresultat på ca. 29 millioner. Dette utgjør 

4,77 % av brutto driftsinntekter og er godt over 

Fylkesmannens anbefaling om minimum 1,75 %. Også 

korrigert netto driftsresultat (korrigering for 

pensjon/bokført premieavvik) ligger over Fylkesmannens 

krav. 

 

 Lånegjeld: Kommunen har moderat/lav netto lånegjeld 

sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse. 

  

 Likviditet: Kommunen har tilfredsstillende likviditet. 

Likviditeten er styrket gjennom 2016. Noe av årsaken 

skyldes låneopptak og økning i ubrukte lånemidler med 

2,6 millioner. 
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 Frie fond (disposisjonsfond) er betydelig styrket 

gjennom 2016. Saldo pr. 31/12-16 er ca. 29,7 millioner, 

en økning på 13,2 millioner fra fjoråret.  

Kommunestyret har «øremerket» ca. 11,2 millioner til 

ulike formål, dvs. at ca. 18 millioner av 

disposisjonsfondet er frie/udisponerte midler. 

Kommunens disposisjonsfond ligger under 

Fylkesmannens anbefaling om minimum 5 %. 

 

 Pensjon og håndtering av premieavvik: Kommunen har 

valgt å utgiftsføre pensjonskostnadene løpende (årlig 

amortisering). Dette i motsetning til de fleste kommuner 

i Norge som har valgt å fordele belastningen over flere år 

og skyve kostnader foran seg. Nordre Land kommune 

har valgt et sunt prinsipp der man unngår å opparbeide 

seg en «pensjonsbombe» med ventende premieavviks-

utgifter i balansen i regnskapet. 

 

 Gjennomføring av investeringsprosjekter og avleggelse 

av sluttregnskaper: 

Kontrollutvalget har de siste årene påpekt utfordringer med 

gjennomføringen av vedtatte investeringer. Kontrollutvalget 

registrer at situasjonen er vesentlig forbedret de siste to 

årene, og at vedtatte investeringsprosjekter i dag igangsettes 

og gjennomføres innen rimelig tid.  

Kontrollutvalget ser positivt på etablering av rutiner for 

avslutning av investeringsprosjekter og rapportering til 

politisk nivå (jf. vedlegg 2 til årsrapport 2016 – Sluttrapport 

investeringer 2016) 

 

 Internkontroll: 

Rådmannens ansvar for betryggende kontroll med 

forvaltningen er forankret i kommunelovens § 23 annet ledd. 

Kontrollutvalget registrerer at det i både årsrapport og 

årsberetning gis beskrivelse av internkontroll og rådmannens 

system for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.  

 

Kontrollutvalget stiller seg svært positiv til rådmannens 

tydelige prioritering av utvikling av internkontrollen i 

organisasjonen, både på overordnet nivå og tjenestenivå. 

Rådmannens oppfordres til å ha særlig fokus på hvordan 

man skal sikre etterlevelse av etablerte rutiner og prosedyrer, 

dvs. at systemene fungerer i praksis. Kontrollutvalget vil 

følge opp dette overfor rådmannen i tiden fremover. 

 

 Noteopplysninger til årsregnskapet – innspill til 

forbedringer: 

Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til årsregnskapet for 

2015 at det foreligger et forbedringspotensial mht. 

leservennlighet på årsregnskapsdokumentet inkludert 

presentasjonen av noteopplysninger til årsregnskapet.  
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Kontrollutvalget er orientert om at det ikke ble anledning til 

å prioritere utvikling av årsregnskapsdokumentet ved 

avleggelsen av årsregnskapet for 2016. Kontrollutvalget 

oppfordrer rådmannen om å følge opp dette i forbindelse 

med avleggelse av årsregnskapet for 2017.   

 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til 

årsregnskapet, datert 12. april 2017, har kontrollutvalget 

ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2016. 

 

 

 

SAK NR. 24/2017 REFERATSAKER 

 

 Følgende saker ble referert: 

1. Diverse avisartikler 

2. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

3. Status for kontrollutvalget i Gjøvik kommune sitt arbeid med 

planlegging av kontroll med Gjøvik Krisesenter IKS 

 

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokka, 18. april 2017. 

 

 

 

Hans Moon 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Dokka, 18. april 2017. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 

Dato: MANDAG 29. MAI 2017  

Tidspunkt: KL. 0900 

Aktuelle saker:  

 Forvaltningsrevisjonsrapport: «Ansettelsesprosedyrer» 

 Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Internkontroll, styring og 

ledelse 2010-2016»  

 Endelig tilsynsrapport – Fylkesmannens tilsyn med Land 

barnevernstjeneste 

 Status for rådmannens prosjekt «Land barneverntjeneste – 

forsvarlige tjenester» (KU-sak 18/17)  

 Status for samarbeid om kontroll med Gjøvik Krisesenter IKS 

 

Saker til møte 18/9-17: 

 Kontrollutvalgskonferansen 2017 (KU-sak 12/17) 

 Forundersøkelse skole, dialog med ny skolesjef (KU-sak 42-16) 

 

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS): 

 Revisjonsprosjekt: Ansettelsesprosedyrer 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Styring, ledelse og kontroll av 

barnevernet (KU-sak 21/17, jf. behandling i k.styret) 

 

 

Møteplan 2017: 

 Mandag 30.01.17 kl. 0900 

 Mandag 13.03.17 kl. 0900 

 Tirsdag 18.04.17 kl. 0900 

 Mandag 29.05.17 kl. 0900 

 Mandag 18.09.17 kl. 0900 

 Mandag 13.11.17 kl. 0900 
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SAK NR. 26/2016 
 

Nordre Land kommune  
 
 
 
 
 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – 
ANSETTELSESPROSEDYRER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.05.17 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Forvaltningsrevisjonsrapport – Ansettelsesprosedyrer 
(Innlandet Revisjon IKS, rapport nr. 4-2017)  

 
 

Vedlegg 1 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets prioritering av temaet «Ansettelsesprosedyrer» i sin plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-2019, ble det i møte den 12. september 2016 (sak 39/2016) vedtatt å bestille 
en prosjektplan for temaet med fokus på bruk av referanser, krav til politiattest, oppfølging av søkere 
mv.  
 
Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i sitt møte 30. november 2016 (sak 44/2016) hvor forslaget 
til prosjektplan ble tatt til orientering. Kontrollutvalget ba Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre et 
revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse/praktisering av kommunens ansettelsesrutiner. Det ble bedt om 
at følgende rutiner skulle gjennomgås som et minimum:  
 

o Referansesjekk  
o Innhenting av politiattest (inkludert å vurdere kommunens ansvar/rolle for å sikre at det 

stilles samme krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har 
samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge).  

 
Utfra skissert ramme i vedtaket i kontrollutvalget 30. november, var det behov for å lage ny 
prosjektplan. Revidert prosjektplan ble godkjent i kontrollutvalget 30. januar 2017.  
 
Formålet med prosjektet er å få en gjennomgang av kommunens prosedyrer, rutiner og saksbehandling 
i tilsettingssaker for referansesjekk og innhenting av politiattest.  
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Problemstillingene prosjektet skal besvare er: 
 

1. Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger rutinen for referansesjekk ved ansettelse 
av nye arbeidstakere?  

2. Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og gjeldende lovverk 
om innhenting og oppbevaring av politiattester ved ansettelser?  

3. Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved 
innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved 
tilrettelegging av tilbud til barn og unge?  

 
Revisjonsprosjektet ble gjennomført i perioden desember 2016 – mars 2017.  
 
Vedlagt følger revisjonsrapporten til behandling.  
 
I tråd med fast praksis for forvaltningsrevisjonsrapporter, foreslås det å sende rapporten til 
kommunestyret til sluttbehandling.  Forslag til vedtak er derfor utformet som en innstilling til 
kommunestyret. Som tidligere tas hovedkonklusjoner og anbefalinger inn i vedtaket i saken.  
 
Når det gjelder problemstilling 3, er dette kun en kartlegging. Med bakgrunn i tidligere diskusjon i 
kontrollutvalget omkring denne problemstillingen er det i forslag til vedtak tatt inn en instruks til 
rådmannen om å etablere rutiner på områder.   
 
Utforming av vedtak/innstilling til kommunestyret legges frem til drøfting. 
 
Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse, jf. kommunelovens § 77 nr. 6. Rådmannens uttalelse 
følger som vedlegg til rapporten (se s. 41). Rådmannens uttalelse er gjennomgående positiv i forhold 
til rapporten. 
 
Innlandet Revisjon IKS er invitert til å presentere rapporten for kontrollutvalget. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
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INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og har merket seg 
rapportens hovedkonklusjoner: 
 
a) Det synes som rutinen for innhenting av referanser ved tilsetting av eksterne søkere i 

hovedsak etterleves. 
b) Gjennomgått dokumentasjon viser at kommunen har innhentet politiattest for 

flertallet av de saker der det foreligger krav om slik attest.  
c) Kommunen følger gjeldende lovverk for oppbevaring av politiattester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven for de sakene det 
foreligger politiattester.  

d) Kommunen følger ikke gjeldende lov for oppbevaring av politiattester etter 
barnevernloven der det er krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge 
vedkommende innehar stillingen/oppdraget. 

 
2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger om: 

 
a) Å styrke etterlevelsen av bestemmelsene i tilsettingsprosedyren om innsendelse av 

dokumentasjon fra referansesamtalene til HR avdelingen.  
b) Å innarbeide bestemmelser i tilsettingsprosedyren for innhenting av referanser for 

interne søkere og andre «kjente» søkere som har jobbet i kommunen tidligere. 
c) Å utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av politiattester for å 

sikre at praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.  
d) Å dokumentere de vurderinger som blir foretatt når det ikke stilles krav om 

politiattester ved tilsetting i stillinger med lovfestet krav om politiattest.  
e) Å oppdatere arbeidsreglementet slik at det går fram at det også er krav om 

politiattest for stillinger etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. 
 

3. Kommunestyret viser til revisjonsrapportens kartlegging av kommunens ansvar/rolle for 
å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved innleie av 
leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging 
av tilbud til barn og unge (problemstilling 3 i rapporten). Med bakgrunn i kartleggingen 
ber kommunestyret rådmannen om:  
 

• Å etablere rutiner som sikrer at kommunen, ved samarbeid med private 
organisasjoner, krever politiattest (barneomsorgsattest) av personer hos 
samarbeidspartnerne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport nr.4-2017 

2017-416/KL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANSETTELSESPROSEDYRER 
Nordre Land kommune 

Innlandet Revisjon IKS 

 



Ansettelsesprosedyrer 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 2 

 

FORORD 
 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Ansettelsesprosedyrer» som er 

gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Nordre Land kommune. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres 

kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(Kommunelovens § 77. nr.4). 

 

Prosjektarbeidet er utført i perioden desember 2016 til mars 2017 av Tove Grini og Kristian Lein.   

 

Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. 

 

 

Lillehammer, 22. mai 2017 

 

 

 

Kristian Lein 

Oppdragsansvarlig  

Tove Grini 

Prosjektansvarlig 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ansettelsesprosedyrer 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 3 
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SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
 

Kontrollutvalget bestilte i møte 30. november 2016 (sak 44/2016) et forvaltningsrevisjonsprosjekt 

rettet mot etterlevelse/praktisering av kommunens ansettelsesrutiner. Det ble bedt om at rutiner for 

referansesjekk og innhenting av politiattest (inkludert å vurdere kommunens ansvar/rolle for å sikre 

at det stilles samme krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid 

med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge), skulle gjennomgås som et minimum. Prosjektet er 

gjennomført på grunnlag av revidert prosjektplan som ble godkjent i kontrollutvalget 30. januar 

2017. 

 

Prosjektet er hovedsakelig gjennomført ved hjelp av dokumentstudier og stikkprøvekontroll. Vi har 

studert kommunens ansettelsesprosedyre og arbeidsreglement og gjeldende lovverk på området. For 

problemstilling 1 og 2 valgte vi skjønnsmessig stikkprøver fra oversikt over ansettelsessaker 

(delegerte vedtak) for årene 2015 og 2016. Datakilder for problemstilling 3 er gjeldende lovverk på 

området. 

 

Konklusjoner og anbefalinger 

Konklusjoner og anbefalinger gjelder for de sakene vi har undersøkt og den dokumentasjonen som 

foreligger ved HR avdelingen. 

 

Problemstilling 1 - Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger rutinen for referansesjekk 

ved ansettelse av nye arbeidstakere? 

 

Konklusjon 

Det synes som rutinen for innhenting av referanser ved tilsetting av eksterne søkere i hovedsak 

etterleves.  

 

Dokumentasjon fra referansesamtalene skal oversendes HR avdelingen. Det finnes dokumentasjon i 

et fåtall av de kontrollerte sakene ved HR avdelingen. Dokumentasjonen fremstår derfor som 

mangelfull.  

 

For søkere som arbeider i kommunen fra før, eller som er kjent gjennom tidligere ansettelser, er det 

ikke blitt hentet inn referanser. Vi har ikke vurdert om det skulle vært innhentet referanser for slike 

søkere da tilsettingsprosedyren ikke har regler for dette. 

 

Anbefalinger 

Revisjonen anbefaler kommunen å styrke etterlevelsen av bestemmelsene i tilsettingsprosedyren om 

innsendelse av dokumentasjon fra referansesamtalene til HR avdelingen. 

 

Revisjonen anbefaler kommunen å innarbeide bestemmelser i tilsettingsprosedyren for innhenting 

av referanser for interne søkere og andre «kjente» søkere som har jobbet i kommunen tidligere. 

 

 



Ansettelsesprosedyrer 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 5 

 

Problemstilling 2 - Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og 

gjeldende lovverk om innhenting og oppbevaring av politiattester ved ansettelser? 

 

Konklusjon 

I henhold til gjennomgått dokumentasjon har kommunen krevd politiattest for flertallet av de saker 

som det etter vår vurdering foreligger krav om slik attest. I noen saker er regelverket uklart mht. om 

det skal legges fram ny politiattest, når det foreligger politiattest av eldre dato. 

 

Basert på framlagt dokumentasjon finner vi at denne tilfredsstiller kravene i flertall av de saker hvor 

kommunen har krevd politiattest. I tilfeller hvor politiattest ikke er av ny dato, så savnes 

dokumentasjon av hvilke vurderinger som er gjort når det ikke er innhentet nye politiattester.  

 

Det er dokumentert at kommunen følger gjeldende lovverk for oppbevaring av politiattester etter 

helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven for de sakene det foreligger 

politiattester.  

 

Kommunen følger ikke gjeldende lov for oppbevaring av politiattester etter barnevernloven der det 

er krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget. 

 

Anbefalinger 

Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av 

politiattester for å sikre at praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.   

 

Revisjonen anbefaler kommunen å dokumentere de vurderinger som blir foretatt når det ikke stilles 

krav om politiattester ved tilsetting i stillinger med lovfestet krav om politiattest. 

 

Revisjonen anbefaler at arbeidsreglementet oppdateres slik at det går fram at det også er krav om 

politiattest for stillinger etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. 

  

 

Problemstilling 3 - Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om 

politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved 

tilrettelegging av tilbud til barn og unge? 

 

Ved tildeling av oppdrag til innleide leverandører/tjenesteytere har barnevernstjenesten i 

kommunen ansvar for at politiattest blir lagt fram.   

 

Når kommunen benytter private og kommunale institusjoner og private og kommunale sentre for 

foreldre og barn, må disse være godkjent av regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten. Det 

er tilsettingsmyndigheten i institusjonen/senteret som har ansvaret for å kreve framlagt politiattest 

ved tilsetting.  
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Ved plassering av barn i fosterhjem/avlastningshjem, er det barnevernstjenesten i den kommunen 

som skal godkjenne fosterhjemmet/avlastningshjemmet, som har ansvaret for at det blir krevd 

framlagt politiattest.  

 

Barnevernstjenesten i kommunen har ansvar for å kreve politiattest for støttekontakter og andre 

som utfører oppgaver for barnevernstjenesten som ledd i hjelpetiltak for barn og barnefamilier. 

 

På områder uten lovregulering framgår det av politiregisterloven at frivillige organisasjoner og 

offentlige og private kulturorganisasjoner kan kreve politiattest(barneomsorgsattest) av personer 

som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

personer med utviklingshemming. Ved samarbeid med slike organisasjoner bør kommunen 

undersøke hvorvidt det foreligger politiattester. 
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1 INNLEDNING 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 

 

Kontrollutvalget i Nordre Land kommune vedtok i møte den 12. september 2016 (sak 39/2016) å 

bestille en prosjektplan for temaet «Ansettelsesprosedyrer» fra Innlandet Revisjon med fokus på 

bruk av referanser, krav til politiattest, oppfølging av søkere mv. 

 

Prosjektbeskrivelsen ble utarbeidet ved hjelp av dokumentstudier. Revisjonen avholdt også et møte 

med Nordre land kommune v/kommunalsjef Inger Berit Heimdal og saksbehandler, faggruppe HR 

Hege Nermoen. 

 

Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i sitt møte 30. november 2016 (sak 44/2016) hvor 

forslaget til prosjektplan ble tatt til orientering. Kontrollutvalget ba Innlandet Revisjon IKS om å 

gjennomføre et revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse/praktisering av kommunens 

ansettelsesrutiner. Det ble bedt om at følgende rutiner skulle gjennomgås som et minimum: 

- Referansesjekk 

- Innhenting av politiattest (inkludert å vurdere kommunens ansvar/rolle for å sikre at det 

stilles samme krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har 

samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge). 

 

Utfra skissert ramme i vedtaket i kontrollutvalget 30. november, var det behov for å lage ny 

prosjektplan. Revidert prosjektplan ble godkjent i kontrollutvalget 30. januar 2017. 

 

1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

 

1.2.1 FORMÅL 

 

Formålet med prosjektet er å få en gjennomgang av kommunens prosedyrer, rutiner og 

saksbehandling i tilsettingssaker for referansesjekk og innhenting av politiattest. 

 

 

1.2.2 PROBLEMSTILLINGER 

 

Rapporten har følgende problemstillinger: 

1. Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger rutinen for referansesjekk ved 

ansettelse av nye arbeidstakere? 

2. Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og gjeldende 

lovverk om innhenting og oppbevaring av politiattester ved ansettelser? 
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3. Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved 

innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved 

tilrettelegging av tilbud til barn og unge?  

 

I den første problemstillingen undersøker vi om kommunens praksis for referanseinnhenting er i 

samsvar med tilsettingsprosedyren.  

 

I den andre problemstillingen undersøker vi om kommunens praksis for innhenting og oppbevaring 

av politiattester er i samsvar med gjeldende lovverk og bestemmelse i kommunens 

arbeidsreglement. Her omtaler vi også mangel på rutinebeskrivelse. 

 

Den tredje problemstillingen er en kartlegging av kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles 

lovfestede krav om politiattest ved innleie og samarbeid med andre.   
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2 METODE 
 

2.1 METODE 

 

Prosjektet er hovedsakelig gjennomført ved hjelp av dokumentstudier og stikkprøvekontroll. 

 

Vi har studert kommunens ansettelsesprosedyre og arbeidsreglement og gjeldende lovverk på 

området. For problemstilling 1 og 2 valgte vi stikkprøver fra oversikt over ansettelsessaker (delegerte 

vedtak) for årene 2015 og 2016.  

 

Datakilder for problemstilling 3 er gjeldende lovverk på området. 

 

2.2 GJENNOMFØRING 

 

Vi hadde oppstartmøte på prosjektet 20.desember 2016, der rådmann, kommunalsjef og HR-

konsulent var til stede.  Referat fra oppstartmøtet ble oversendt møtedeltakerne og verifisert. 

Prosjektet er i hovedsak gjennomført i januar og februar 2017.  

Problemstilling 1 og 2 

Vi gjorde et skjønnsmessig stikkprøveutvalg og endte opp med 33 tilsettingssaker som utgjør ca. 32 % 

av tilsettingene på de valgte tjenesteområdene. Vi valgte tjenesteområder og stillinger hvor vi 

forventet at det var krav om politiattester og brukte det samme stikkprøveutvalget for kontroll av 

innhenting av referanser og politiattester. Kommunens reviderte tilsettingsprosedyre gjelder fra 

2015. Derfor valgte vi stikkprøver for 2015 og 2016 slik at kommunens tilsettingsprosedyre skulle 

gjelde for kontrollert tidsrom. Kontrollen ble gjennomført ved stedlig besøk hos saksbehandler i HR 

avdelingen hvor vi gjennomgikk foreliggende dokumentasjon. I etterkant ble referat fra kontrollen og 

notater oversendt og verifisert. Vi har ikke etterspurt eventuelt manglende dokumentasjon ute i 

enhetene. 

Problemstilling 3  

Problemstilling 3 er gjennomført ved gjennomgang av aktuelt lovverk. 

 

2.3 VURDERING AV RELEVANS OG PÅLITELIGHET 

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende 

som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges kommunerevisorforening. Innlandet Revisjon 

IKS har et internt kvalitetssikringssystem som er i samsvar med RSK 001. 
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Dataenes relevans er knyttet til om undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Vi mener 

data som er samlet inn i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene. Det er 

likevel viktig å være oppmerksom på at de opplysninger som framkommer i rapporten nødvendigvis 

er et utvalg av fakta.  

 

Med pålitelighet menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt ved 

verifisering av intervjureferater og ved innhenting av uttalelse fra rådmannen på utkast til rapport. 
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3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER 
 

Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige 

standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene 

er at det skal settes opp noen autoritative «standarder» som kommunens praksis kan måles opp mot 

og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Utledning av konkrete revisjonskriterier kommer i 

kapitlene for den enkelte problemstilling. 

 

Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet finnes i kommunale dokumenter og i lover, forskrifter 

og retningslinjer. I henhold til Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), punkt 24, skal 

revisjonskriterier være «relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for 

forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle tidsperioden». 

 

Kilde for revisjonskriterier i problemstilling 1 er: 

o Nordre Land kommunes tilsettingsprosedyre 

 

Kilder for revisjonskriterier i problemstilling 2 er: 

o Kommunens arbeidsreglement 

o Opplæringsloven 

o Forskrift til opplæringsloven 

o Barnehageloven 

o Forskrift om politiattest i barnehage 

o Barnevernloven 

o Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven 

o Helse- og omsorgstjenesteloven 

o Politiregisterloven 

o Politiregisterforskriften 

o KS 16.12.2016 Uttalelse i forbindelse med lovendringen i helse og omsorgstjenesteloven 

 

Problemstilling 3 er en kartlegging og har ikke revisjonskriterier.  
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4 INNHENTING AV REFERANSER  
 

 

 

 

 

 

4.1 REVISJONSKRITERIER 

 

Nordre Land kommune har nedfelt rutiner for ansettelser i en skriftlig tilsettingsprosedyre. Siste 

versjon av denne er fra mars 2015. Vi får opplyst at prosedyren er blitt revidert flere ganger, primært 

grunnet endring i regelverket knyttet til ansettelser. Prosedyren skal benyttes i ansettelse i alle faste 

stillinger (uavhengig av stillingsprosent), vikariater over 3 mnd. og ved utvidelse av stillinger. 

 

I henhold til pkt. 6 i kommunens tilsettingsprosedyre skal det innhentes referanser på aktuelle 

søkere, minst to for hver kandidat; fortrinnsvis etter at intervju er gjennomført. Innholdet i en 

referansesamtale skal nedtegnes; gjerne i en faktadel og en vurderingsdel. Det bør benyttes samme 

mal for alle referansesamtalene. Det er vist til et skjema for referansesamtale som er vedlagt 

tilsettingsprosedyren. Utfylt skjema fra samtale oversendes faggruppe HR for alle kandidater. 

 

På grunnlag av Nordre Land kommunes tilsettingsprosedyre fra mars 2015 utleder vi følgende 

revisjonskriterier: 

 Det skal innhentes referanser på aktuelle søkere, minst 2 for hver kandidat. 

 Innholdet i referansesamtalene skal være nedtegnet. 

 Det bør benyttes samme mal for alle referansesamtalene, jf. eget skjema vedlagt 

prosedyren. 

 Utfylt skjema fra samtalen skal være oversendt faggruppe HR for alle kandidater. 

 

4.2 DATA 

 

Det skal gå fram av tilsettingsvedtakene om det er innhentet referanser. I malen for tilsettingsvedtak 

punkt 6 skal det krysses av ja/nei på spørsmål om det er innhentet referanser.  

 

Innhentede data i utvalgte saker i 2015 og 2016 er fremstilt i tabell i vedlegg nr.1. Tabellen gir 

opplysninger om arkivsak, sakstittel og dato, om det var innhentet referanser for aktuelle søkere, om 

det forelå dokumentasjon fra referansesamtalene ved HR avdelingen, hvor mange referanser som 

var innhentet for aktuelle søkere, og om samme mal var benyttet for samtalene. Omtale av 

saknummer i det påfølgende henviser til vår fortløpende nummerering i vedlagte tabell. 

 

Problemstilling 1: Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger kommunens rutine for 

referansesjekk ved ansettelse av nye arbeidstakere? 
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Ifølge tilsettingsvedtakene er det «krysset ja» for at referanser er innhentet i 21 av 33 

tilsettingssaker.  

 

I 10 av de 33 tilsettingssakene er det ikke innhentet referanser 1  (krysset «nei»). Dette er 

tilsettingssaker hvor saksbehandler ved HR avdelingen opplyste at søkerne er «kjente» da de har 

jobbet i kommunen tidligere eller det har vært interne tilsettinger.  

 

For 2 av de 33 tilsettingssakene2; er det ikke svart på om det var innhentet referanser, og det forelå 

ingen dokumentasjon ved HR avdelingen. Den ene saken gjaldt endring av stillingsstørrelse for flere 

tilsatte i skole. For en av søkerne var det innhentet referanse ved omplassering i 2014 fra 

Tilrettelagte tjenester til skole. Den andre saken gjaldt intern tilsetting av assistenter i skole.  

 

Det foreligger dokumentasjon fra referansesamtalene i sentralt arkiv ved HR avdelingen i 6 av de 21 

tilsettingssakene3 hvor det ifølge vedtakene var innhentet referanser. Kommunens standardskjema 

for referansesamtaler er benyttet i disse sakene. I 5 av de 6 sakene var det innhentet 2 referanser på 

den søkeren som ble tilsatt. I den sjette saken var det innhentet 1 referanse for hver av søkerne som 

ble tilsatt. I en sak var det kun var en søker som ble vurdert å være kvalifisert til stillingen. Det 

fremgår ikke om det var flere aktuelle søkere i de resterende sakene.  

 

Saksbehandler ved HR avdelingen opplyste at de som regel ikke får inn dokumentasjon fra 

referansesamtaler ved tilsettinger i skolene der de har egne felles tilsettingsmøter. Vi har ikke 

henvendt oss til skolene for å innhente opplysninger om dette.  

 

 

4.3 REVISJONENS VURDERINGER 

 

Ifølge kommunens rutinebeskrivelse skal det innhentes referanser på aktuelle søkere. Rutinen for 

innhenting av referanser synes å være fulgt i 21 av de 33 tilsettingssakene da det går fram av 

tilsettingsvedtakene at referanser er innhentet.  

 

For 15 av de 21 sakene hvor det er oppgitt at det er innhentet referanser, foreligger ingen 

dokumentasjon ved HR avdelingen. Revisjonen vurderer derfor at rutinen for innsending av 

dokumentasjon til HR avdelingen ikke er fulgt for disse sakene.  

 

For de 6 sakene hvor det foreligger dokumentasjon/nedtegnelser fra referansesamtalene ved HR 

avdelingen, vurderer revisjonen at rutinen for oversendelse er fulgt. For disse sakene er kommunens 

mal for referansesamtaler benyttet i samsvar med rutinen. Revisjonen har ikke hatt mulighet til å 

vurdere om rutinen for innhenting av minst 2 referanser for hver aktuell kandidat etter at intervju er 

foretatt, er blitt fulgt, da det ikke går frem av sakene om det var flere aktuelle søkere enn de som ble 

tilsatt.   

                                                           
1 Sak nr. 9, 10, 11, 12, 14, 16 og 17 i 2015 samt nr. 4, 8 og 11 i 2016 
2 Sak nr. 2 og 7 i 2016 
3 Sak nr.2, 4 og 15 i 2015 samt sak nr.12, 13 og 14 i 2016 
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Revisjonen vurderer at innhenting av 2 referanser for personene som ble tilsatt i 5 av de 6 sakene, er 

i samsvar med rutinen, mens innhenting av 1 referanse for hver av de som ble tilsatt i den sjette 

saken ikke er i samsvar med rutinen.  

 

Om det skulle vært innhentet referanser i de 12 tilsettingssakene hvor det er tilsatt personer som har 

jobbet i kommunen tidligere eller det har vært interne tilsettinger, har vi ikke vurdert da 

tilsettingsprosedyren ikke inneholder regler for innhenting av referanser i slike tilfeller.   

 

Samlet vurdering 

Det synes som om rutinen for innhenting av referanser ved tilsetting av eksterne søkere i hovedsak 

etterleves. Dokumentasjon fra referansesamtalene skal oversendes HR avdelingen. Det finnes 

dokumentasjon i et fåtall av de kontrollerte sakene ved HR avdelingen. Dokumentasjonen fremstår 

derfor som mangelfull.  

 

Det ser ut til at rutinen ikke har blitt fulgt der søkerne allerede er ansatt i kommunen eller er kjent fra 

tidligere ansettelsesforhold. Rutinen for innhenting av referanser omhandler ikke dette spesielt, og 

bør derfor endres slik at den eksplisitt omtaler behandling av interne søkere og søkere som har 

jobbet i kommunen tidligere/er «kjente» fra før.  
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5 INNHENTING OG OPPBEVARING AV POLITIATTESTER  
 

 

 

 

 

 

 

5.1 REVISJONSKRITERIER 

 

5.1.1 INNHENTING AV POLITIATTESTER 

 

Hjemmel for innhenting av politiattester ved ansettelser i kommunen finner vi i Opplæringsloven § 

10-9, Barnehageloven § 19, Barnevernloven § 6-10 første ledd og Helse- og omsorgstjenesteloven § 

5-4 med henvisning til Politiregisterloven. 

 

Opplæringsloven § 10-9 

Ifølge Opplæringsloven må den som skal tilsettes fast eller midlertidig i grunnskolen eller i 

videregående skole, i musikk- og kulturskolen etter § 13-6, i skolefritidsordninga etter § 13-7 eller for 

å gi leksehjelp etter § 13-7 a legge fram politiattest (barneomsorgsattest) jf. Politiregisterloven § 39 

første ledd. Kravet gjelder også for personer som skal tilsettes fast eller midlertidig i skoleliknende 

aktivitetstilbud. Skoleliknende aktivitetstilbud vil si aktivitetstilbud i regi av skoleeieren med 

tilknytning til skolen, og som har karakter av opplæring. 

 

I henhold til Opplæringslovens § 10-9 andre ledd kan skoleeier også kreve politiattest 

(barneomsorgsattest) av andre personer som regelmessig oppholder seg i grunnskolen, i 

videregående skole eller i tilbud som nevnt i første ledd. 

 

Nordre Land kommune legger til grunn at politiattest også skal kreves av renholdere og vaktmestere i 

skolene, jf. arbeidsreglementets § 5. 

 

Barnehageloven § 19 

Ifølge Barnehageloven skal den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage legge frem 

politiattest (barneomsorgsattest) som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. 

 

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første 

ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse 

på barnehagens drift. 

Problemstilling 2: Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og 

gjeldende lovverk om innhenting og oppbevaring av politiattester ved tilsettinger? 
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Nordre Land kommune legger til grunn at politiattester også skal kreves av renholdere og 

vaktmestere i barnehagene, jf. arbeidsreglementets § 5. 

 

Barnevernloven § 6-10 

Ifølge barnevernloven skal den som skal ansettes i barneverntjenesten, jf. § 2-1, skal legge fram 

politiattest (barneomsorgsattest) som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Det samme gjelder 

for støttekontakter, tilsynsførere og andre som utfører oppgaver for barneverntjenesten i 

kommunen. Det skal også legges fram politiattest for offentlig oppnevnt tilsynsperson ved samvær. 

Den som skal ansettes i godkjent kommunal institusjon eller godkjent kommunalt senter for foreldre 

og barn, eller et omsorgssenter for mindreårige etter kapittel 5A, skal legge fram 

politiattest(barneomsorgsattest) som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 

Kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven til barn 

og personer med utviklingshemming, skal ved tilbud om stilling eller oppdrag kreve fremlagt 

politiattest fra personer som skal yte slike tjenester. Plikten omfatter ikke personell som kun 

sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med barn eller personer med 

utviklingshemming. 

 

Innhenting av nye politiattester  

Det er et spørsmål hvorvidt kommunen kan kreve politiattest fra personer som har levert politiattest 

ved tidligere tilsettinger i faste eller midlertidige stillinger i kommunen. Dette forholdet er ikke 

vurdert i kommunens tilsettingsprosedyre.  

 

I en uttalelse fra KS publisert 16.12.2016 i forbindelse med lovendringen fra 1.1.2017 i helse- og 

omsorgstjenesteloven, er det vist til helse- og omsorgskomitéens innstilling til Stortinget hvor 

komiteen presiserer at det også ved endring av stilling må leveres politiattest. Dette ikke er nærmere 

problematisert av departementet, og det er noe uklart hva som ligger i dette. KS advokatene uttaler 

videre at et praktisk eksempel på tilfelle hvor det nok må være hjemmel for å kreve fremlagt 

politiattest, er hvis en ansatt omplasseres fra arbeidsoppgaver som ikke har krav til politiattest til 

arbeidsoppgaver som har et slikt krav.  

 

I uttalelsen fra KS blir også problematikken med politiattester for tilkallingsvikarer som i praksis 

stadig vil inngå arbeidsforhold med arbeidsgiver berørt. Spørsmålet er ikke berørt i forarbeidene, og 

det er noe uklart når arbeidsgiver skal kunne innhente ny politiattest for vikarer som allerede har 

fremlagt attest. Det kan neppe være meningen at det skal innhentes politiattest ved hver 

avtaleinngåelse hvis dette skjer hyppig. KS advokatene mener imidlertid at dersom det inngås avtale 

om fast tilsetting med en som tidligere har vært vikar, bør det innhentes ny politiattest selv om attest 

er innhentet tidligere.  

  

KS advokatene mener også at dersom det inngås et nytt arbeidsforhold, og politiattest ikke har vært 

krevd tidligere, må det kunne kreves attest av vedkommende med hjemmel i gjeldende lovverk. 
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Utledede revisjonskriterier 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier for innhenting av politiattester med grunnlag i ovenstående: 

Det skal kreves politiattest ved tilsetting i faste eller midlertidige stillinger i følgende enheter: 

 Grunnskolen (inkludert renholdere og vaktmestere), Musikk- og kulturskolen, 

Skolefritidsordninga, Leksehjelpsordning og Skoleliknende aktivitetstilbud (skoleeiers 

regi). 

 Barnehagene (inkludert renholdere og vaktmestere) 

 Barnevernstjenesten inkludert støttekontakter og tilsynsførere  

 Helsestasjon 

 Tilrettelagte tjenester for personer med utviklingshemming 

 

Det må kreves politiattest: 

 Ved endring i stilling som medfører arbeidsoppgaver med krav om politiattest 

 

Det må kunne kreves politiattest: 

 Dersom det inngås et nytt arbeidsforhold på område med krav om politiattest, og politiattest 

ikke har vært krevd av vedkommende tidligere 

 

Det bør vurderes å innhente ny politiattest selv om attest er innhentet tidligere: 

 Ved avtale om fast tilsetting av tidligere vikar (konkret vurdering) 

 

 

5.1.2 DOKUMENTASJON OG OPPBEVARING AV POLITIATTESTER 

 

Oppbevaring av politiattester innenfor ulike tjenesteområder reguleres av ulike forskrifter innenfor 

barnehager, opplæring og barnevern.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Siden spørsmålet om oppbevaring og tilintetgjøring er ikke regulert særskilt i forskrift til helse- og 

omsorgstjenesteloven, kommer politiregisterforskriftens bestemmelser til anvendelse, jf. KS 4 . 

Politiregisterforskriften § 37-2 fastslår at politiattestene kan oppbevares så lenge det er nødvendig 

for formålet med politiattesten, men ikke utover det tidspunkt vedkommende slutter i den stillingen 

som ga grunnlaget for vandelskontroll. Politiattester som ikke lenger er nødvendige for formålet skal 

tilintetgjøres. 

 

Ifølge KS vil det i praksis ofte være nødvendig for formålet å oppbevare politiattesten så lenge 

arbeidsforholdet varer for å dokumentere at politiattesten er innhentet og om det fremgikk noe av 

denne. KS-advokatene legger til grunn at dersom selve attesten slettes, bør arbeidsgiver 

dokumentere gjennom et notat at det er innhentet attest og om det fremkom noe på attesten. 

                                                           
4 Publikasjon 16.12.2016 «Krav om politiattest for alle som yter tjenester i pleie og omsorg» av advokat Solfrid Vaage 

Haukaas 
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Notatet må tilintetgjøres på samme måte som politiattesten når det ikke lenger er nødvendig å 

oppbevare denne; senest når arbeidsforholdet avsluttes. 

 

Forskrift til Opplæringsloven, kapittel 15 Krav om politiattest 

Forskrift til Opplæringsloven sier følgende om oppbevaring av politiattest i § 15-2: 

 «Politiattesten skal oppbevarast utilgjengelig for uvedkomande, og skal makulerast straks etter at 

attesten har vore nytta i tilsetjingssaka eller til det formål attesten er innhenta med heimel i 

opplæringslova § 10-9, §13-6, §13-7 og § 13-7a..»  

 

Vi forstår første ledd slik at politiattesten skal slettes etter at tilsettingen er gjennomført, mens andre 

ledd har samme formulering som f.eks. forskrift om politiattest i barnehager § 7. Sistnevnte forskrift 

henviser også til politiregisterforskriften § 37-2. Politiregisterforskriften § 37-2 fastslår at 

politiattestene kan oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet med politiattesten, men ikke 

utover det tidspunkt vedkommende slutter i den stillingen som ga grunnlaget for vandelskontroll. KS 

mener derfor at det må være forsvarlig å legge til grunn at politiattester på opplæringsområdet kan 

oppbevares under tilsettingsforholdet. 

 

Politiattester som ikke lenger er nødvendige for formålet skal tilintetgjøres. Ifølge KS vil det i praksis 

ofte være nødvendig for formålet å oppbevare politiattesten så lenge arbeidsforholdet varer for å 

dokumentere at politiattesten er innhentet og om det framgikk noe av denne.  

 

KS-advokatene legger til grunn at dersom selve attesten slettes, bør arbeidsgiver dokumentere 

gjennom et notat at det er innhentet attest og om det fremkom noe på attesten. Notatet må 

tilintetgjøres på samme måte som politiattesten når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare 

denne; senest når arbeidsforholdet avsluttes. 

 

Forskrift om politiattest i barnehage  

Tidligere forskrift opphevet 01.12.2015 § 7: «Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende og skal makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i ansettelsessaken». 

 

Ny forskrift gjeldende fra 01.12.2015 § 7: «Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende. Den skal makuleres straks etter at den har vært brukt til det formålet den er 

innhentet for, jf. politiregisterforskriften § 37-2.» 

 

Det er krav i begge forskriftenes § 4 at det skal fremgå av saksdokumentene at tilfredsstillende 

politiattest er levert av søkeren som ansettes. 

 

Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven 

Ifølge forskriftens § 8 skal politiattesten oppbevares så lenge vedkommende person innehar 

stillingen eller oppdraget. Attesten skal makuleres når vedkommende fratrer. Ordlyden har vært den 

samme siden forskriften ble vedtatt i 1999. 
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Utledede revisjonskriterier: 

 For politiattester gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven, 

barnehageloven og barnevernloven skal det fremgå av kommunens saksdokumenter at 

tilfredsstillende politiattest er levert av personen som ansettes. 

o Politiattest gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kan oppbevares så 

lenge det er nødvendig for formålet. Når den ikke lenger er nødvendig for formålet, 

skal den makuleres. 

o Politiattest gitt med hjemmel i opplæringsloven og barnehageloven skal makuleres 

straks etter den er brukt i tilsettingssaken eller til det formål den er innhentet for. 

o Dersom selve attesten slettes, bør arbeidsgiver dokumentere gjennom et notat at det 

er innhentet attest og om det fremkom noe på attesten 

o Politiattest gitt med hjemmel i barnevernloven skal oppbevares så lenge 

vedkommende innehar stillingen/oppdraget.  

 

5.3 DATA 

 

Kommunen har ikke skriftliggjort rutiner knyttet til innhenting av politiattest ved rekruttering av nye 

arbeidstakere.  

 

Av kommunens arbeidsreglement § 5 Politiattest fremgår det at det er kreves politiattest for 

stillinger i barnehagene og skolene og at attesten skal fremlegges før tilsetting. Reglementet ble sist 

oppdatert 24.9.2010. Av § 1 «Omfang» fremgår det at bestemmelsene i reglementet ikke gjelder når 

de strider mot lov, tariffavtaler eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen. 

 

I kommunens tilsettingsprosedyre er ikke innhenting av politiattest nevnt, men i malen for 

tilsettingsvedtak er det lagt opp til at det skal angis om det er krav om politiattest eller ikke.  

 

Rådmannens tilsettingsmyndighet er ifølge tilsettingsprosedyren videredelegert til 

resultatenhetslederne. 

 

Vi har fått opplyst ved HR avdelingen at det er den ansvarlige lederen som må se til at nødvendig 

politiattest foreligger før den ansatte begynner i kommunens tjeneste. Faggruppe HR følger ikke opp 

at det foreligger politiattester, men politiattester som mottas/kommer inn til HR avdelingen 

journalføres.  Normalt forevises politiattesten til leder som sender attesten til HR avdelingen. 

Saksbehandler ved HR avdelingen skriver et notat om at politiattest er mottatt og om den inneholdt 

noen bemerkninger. Notatet arkiveres, mens selve politiattesten makuleres. HR avdelingen kan på 

denne måten hjelpe ledere til å holde oversikt over om de ansatte har levert gyldige politiattester. 

Dette har vært praksis de siste 7-8 årene.  

 

Selv om det ikke er lovpålagt, praktiserer kommunen at også vaktmestre og renholdere i skolene skal 

levere politiattest. 
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Innhentede data i utvalgte saker i 2015 og 2016 er fremstilt i tabell i vedlegg nr. 2. Tabellen gir 

opplysninger om arkivsak, sakstittel og dato, om det var stilt krav om politiattest i tilsettingssaken, 

om det var dokumentasjon på framlagt politiattest i personalmappen, og om hjemmel for politiattest 

var oppgitt i notat i mappen. Omtale av saknummer i det påfølgende henviser til vår fortløpende 

nummerering i vedlagte tabell. 

 

Krav om politiattest ved tilsetting 

I malen for tilsettingsvedtak er det lagt opp til at det skal svares på om det er krav om politiattest. 

Hver sak kan inneholde flere tilsettinger. I tilsettingssakene fremgår ikke hvilke vurderinger som 

eventuelt er gjort i de sakene hvor det foreligger politiattester fra tidligere tilsettinger. 

 

Krav om politiattest i tilsettingsvedtakene 

For 26 av de 33 tilsettingssakene vi har kontrollert, framgikk det av tilsettingsvedtakene at det var 

krav om politiattest for stillingene. Vi har også sjekket om det forelå dokumentasjon på leverte 

politiattester i personalmappene, se nedenfor. Vi har ikke sjekket om kravet faktisk var stilt overfor 

de som ble tilsatt.  

 

For 4 av de 33 sakene var det ikke krav om politiattest ifølge tilsettingsvedtakene5. Dette gjaldt 

tilsetting i enheten for Tilrettelagte tjenester, tilsetting av vaktmester på rådhuset, tilsetting av 

miljøarbeider ved Dokka barneskole (økt stillingsprosent og ny arbeidsavtale) og intern tilsetting av 

vikar i Nordsinni barnehage. Det framgikk av personalmappen at det var levert politiattest for 

miljøarbeideren tilbake i 2004.  

 

For 2 av de 33 sakene er det ikke oppgitt i vedtaket om det er krav om politiattest6. Begge sakene 

gjaldt tilsetting i barnehager, og det er levert politiattester ved tidligere tilsettinger i kommunen.  

 

For 1 av de 33 sakene sjekket vi 2 tilsettinger av assistenter på Dokka ungdomsskole7.  For den ene 

tilsettingen var det var ikke oppgitt i vedtaket om det var krav om politiattest, mens det var krysset 

av for krav om politiattest i vedtaket for den andre stillingen. De tilsatte hadde tidligere levert 

politiattester ved tilsetting i andre stillinger i kommunen; i 2014 og 2011 med hjemmel i henholdsvis 

helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og lov om sosiale tjenester § 8-10.  

 

For de tilsettingssakene hvor det ikke var krav om politiattest/det ikke var oppgitt om det var krav 

om politiattest, forelå ingen skriftlige begrunnelser for dette. 

 

Dokumentasjon på framlagt politiattest 

For 10 av de 33 tilsettingssakene foreligger ikke dokumentasjon i sentralt arkiv/personalmappene på 

at det har vært framlagt politiattest. Sakene uten dokumentasjon på levert politiattest gjaldt 

tilsettinger i tilrettelagte tjenester, skole, barnehage samt tilsynsfører i barnevernet. For 7 av disse 

sakene var det krav om politiattest ifølge tilsettingssakene8. De 3 sakene9 hvor det ikke var krav ifølge 

                                                           
5 Sak nr.3 og nr.17 i 2015 samt nr.2 og 11 i 2016 
6 Sak nr.11 og 12 i 2015 
7 Sak nr. 7/2016 
8 Sak nr.1, 6, 7, 8, 14 i 2015 og sak nr. 3, 10 i 2016 
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tilsettingssaken, gjaldt tilsetting i tilrettelagte tjenester, tilsetting av vaktmester på rådhuset og 

intern tilsetting av vikar i barnehage.  

 

Det foreligger dokumentasjon i form av notat om at politiattest er framlagt i sentralt 

arkiv/personalmappene i 23 av de 33 tilsettingssakene: 

 

 I 14 av de 23 tilsettingssakene foreligger dokumentasjon for at politiattest er innhentet i 

forbindelse med de aktuelle tilsettingene 

 I 9 av de 23 sakene10 foreligger dokumentasjon som bekrefter at politiattester er innhentet 

ved tidligere tilsettinger i kommunen. For 3 av disse sakene11 er det krevd politiattest i nye 

arbeidsavtaler, men det er ikke dokumentert ved HR avdelingen at politiattestene er levert. I 

sak nr.7 i 2016 vedrørende tilsetting av assistenter i grunnskolen (kontrollert 2 ansettelser) 

foreligger politiattester med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale 

tjenester fra tidligere arbeidsforhold i kommunen. 

 

Fem av tilsettingene hvor det foreligger dokumentasjon vedrører barnevernet. Dokumentasjonen 

består av interne notater på at politiattest er mottatt. 

 

Oppbevaring av politiattester 

Politiattester som sendes inn til HR avdelingen journalføres. Det skrives notat om at politiattest er 

mottatt og om den inneholdt noen bemerkninger. Selve politiattesten blir deretter makulert. Vi har 

ikke kartlagt om det oppbevares politiattester ute i enhetene. 

 

5.4 REVISJONENS VURDERINGER 

 

Stilt krav om og levert politiattest ved tilsetting 

Det skal legges fram politiattest ved tilsetting i faste eller midlertidige stillinger i grunnskolen 

(inkludert renholdere og vaktmestere), musikk- og kulturskolen, SFO, leksehjelpsordningen, 

skoleliknende aktivitetstilbud (skoleeiers regi), barnehagene, barnevernstjenesten inkludert 

støttekontakter og tilsynsførere, helsestasjon og tilrettelagte tjenester for personer med 

utviklingshemming. Videre skal det kreves politiattest ved endring i stilling som medfører 

arbeidsoppgaver med krav om politiattest.  

 

Vi legger til grunn at kommunen bør vurdere å hente inn ny politiattest selv om attest er innhentet 

tidligere når det inngås avtale om fast tilsetting av tidligere vikar. Videre må kommunen kunne kreve 

politiattest med hjemmel i gjeldende lovverk dersom det inngås et nytt arbeidsforhold på 

tjenesteområde med krav om politiattest, og politiattest ikke har vært krevd av vedkommende 

tidligere. 

                                                                                                                                                                                     
9 Sak nr.3 og 17 i 2015 og sak nr.11 i 2016 
10Sak nr. 9, 11 og 12 fra 2015, og nr.1, 2, 4, 5, 7 og 8 fra 2016 
11 Sak nr.11 i 2015 0g sak nr.7 og 8 i 2016 
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Etter revisjonens vurdering skulle det ifølge lovverket vært stilt krav om politiattest i 32 av de 33 

tilsettingssakene vi undersøkte. I den siste saken vurderer revisjonen at det ikke var krav om 

politiattest da tilsettingen gjelder stilling som vaktmester plassert på rådhuset.  

 

Kommunen mente det i henhold til regelverket var krav om politiattest for stillingene i 26 av de 32 

tilsettingssakene, mens det ikke var krav om politiattest i 6 av sakene. Vi har ikke undersøkt hvorvidt 

krav om politiattest faktisk ble stilt overfor de som ble tilsatt. Vi har basert vurderingene på 

opplysninger i tilsettingsvedtakene.  

 

Revisjonen vurderer at også de 6 tilsettingssakene som gjelder stillinger i tilrettelagte tjenester, skole 

og barnehage, medfører krav om politiattest i henhold til arbeidsreglementet og gjeldende lovverk.   

 

For 2 av de 6 sakene hvor det ikke forelå politiattester fra tidligere arbeidsforhold i kommunen, 

vurderer revisjonen at det skulle vært stilt krav om politiattester.  

 

For 1 sak som gjaldt tilsetting av assistenter i skolen, forelå politiattester med hjemmel i helse – og 

omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven i forbindelse med tidligere tilsettinger i 2014 og 2011. 

Etter revisjonens vurdering skulle det vært krevd politiattester med hjemmel i opplæringsloven for 

tilsettingene i denne saken.  

 

For de andre 3 sakene hvor det foreligger politiattester fra tidligere tilsettinger i kommunen, har ikke 

revisjonen foretatt vurdering av om det skulle vært innhentet nye politiattester, da det synes å være 

noe uavklart når arbeidsgiver har plikt til å innhente nye politiattester.  

 

 

Dokumentasjon på framlagte politiattester 

For politiattester gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven, 

barnehageloven og barnevernloven skal det fremgå av saksdokumentene at tilfredsstillende 

politiattest er levert av personen som ansettes.  

 

For de 26 tilsettingssakene hvor kommunen mente det var krav om politiattester, foreligger 

dokumentasjon på fremlagte politiattester i 19 saker. For 14 av sakene er dokumentasjonen fra 2015 

og 2016, mens for 5 saker er dokumentasjonen fra tidligere tilsettingsforhold i kommunen. Hvilke 

vurderinger som er gjort i kommunen når det ikke er innhentet nye politiattester ved tilsettingene, 

fremgår ikke av dokumentasjonen. Som tidligere omtalt synes det å være noe uavklart når 

arbeidsgiver har plikt til å innhente nye politiattester, men kommunen bør vurdere å hente inn ny 

politiattest selv om attest er innhentet tidligere når det inngås avtale om fast tilsetting av tidligere 

vikar. Revisjonen mener derfor at kommunens vurderinger av hvorfor eldre politiattester er 

tilfredsstillende for tilsettingssakene, bør framgå av saksdokumentene.  

 

For 7 av de 26 sakene foreligger ingen dokumentasjon på at det er framlagt politiattester. Revisjonen 

vurderer at manglende dokumentasjon på at politiattester er innlevert er i strid med regelverket.  
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Oppbevaring av politiattester 

For politiattest gitt med hjemmel i barnevernloven er det spesifikt krav om at politiattesten skal 

oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget.  

 

Fem av tilsettingene hvor det foreligger dokumentasjon vedrører barnevernet. Dokumentasjonen i 

sentralt arkiv foreligger i form av interne notater på at politiattest er mottatt. Revisjonen vurderer at 

foreliggende dokumentasjon ikke er i henhold til barnevernloven hvor det er spesifikt krav om at 

politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget. 

 

Politiattest gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kan oppbevares så lenge det er 

nødvendig for formålet, men deretter skal den makuleres. Politiattest gitt med hjemmel i 

opplæringsloven og barnehageloven skal makuleres straks etter den er brukt i tilsettingssaken eller til 

det formål den er innhentet for. Dersom selve attesten slettes, bør arbeidsgiver dokumentere 

gjennom et notat at det er innhentet attest og om det fremkom noe på attesten. Revisjonen vurderer 

at kommunens praksis med makulering av politiattester og dokumentasjon gjennom notater i 

personalmappene, er i tråd med gjeldende lovverk for politiattester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven.  

 

Samlet vurdering 

Gjennomgått dokumentasjon viser at kommunen har krevd politiattest for flertallet av de sakene 

hvor det etter vår vurdering foreligger krav om slik attest. I noen saker er regelverket uklart med 

hensyn til om det skal legges fram ny politiattest, når det foreligger politiattest av eldre dato.  

 

Basert på framlagt dokumentasjon finner vi at denne tilfredsstiller kravene i flertall av de saker hvor 

kommunen har krevd politiattest. I tilfeller hvor politiattest ikke er av ny dato, så savnes 

dokumentasjon av hvilke vurderinger som er gjort når det ikke er innhentet nye politiattester.  

 

Det er dokumentert at kommunen følger gjeldende lovverk for oppbevaring av politiattester etter 

helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven for de sakene det foreligger 

politiattester. Kommunen følger ikke gjeldende lov for oppbevaring av politiattester etter 

barnevernloven der det er krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende 

innehar stillingen/oppdraget. 

 

Kommunen bør utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av politiattester for å 

sikre at praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.   
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6. KOMMUNENS ANSVAR FOR Å SIKRE AT DET STILLES 

LOVFESTEDE KRAV OM POLITIATTEST VED INNLEIE OG SAMARBEID 

VED TILRETTELEGGING AV TILBUD TIL BARN OG UNGE 
 

 

 

 

 

Politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere i barnevernet 

Barnevernet i Nordre Land kommune har inngått rammeavtale for kjøp av saksbehandlingstjenester 

gjennom innkjøpssamarbeidet i Gjøvikregionen.  Vi har fått opplyst fra rådgiver i 

innkjøpssamarbeidet at krav om politiattest for saksbehandlerne ikke har vært tema i 

anskaffelsesprosessen ved inngåelse av rammeavtale.  

 

Ifølge Forskrift om politiattest i barnevernet § 1 skal alle som ansettes i kommunens 

barneverntjeneste eller som skal utføre arbeid på barneverntjenestens vegne, legge frem politiattest 

etter barnevernlovens § 6-10 første ledd. Kravet om politiattest gjelder for personer som utfører 

arbeid etter lovens § 2-1. Av retningslinjer til forskrift om politiattest12 i henhold til barnevernloven 

punkt 2.1 fremgår det at kravet også omfatter andre som skal utføre arbeid på barneverntjenestens 

vegne uten å være ansatt. Dette kan være selvstendige oppdragstakere som er leid inn for å utføre 

arbeid for barneverntjenesten i en avgrenset periode. Videre heter det at barneverntjenesten i noen 

tilfeller benytter eksterne sakkyndige til utredningsarbeid. Slike oppdragstakere omfattes av kravet til 

politiattest i den grad det arbeidet som utføres skjer på barneverntjenestens vegne, som når disse 

skal utføre ordinære saksbehandlings- eller utredningsoppgaver. 

 

Forskrift om politiattest i barnevernet § 1 sier at den som foretar ansettelsen har ansvaret for at 

politiattest blir krevd framlagt. Tilsvarende har, ifølge Retningslinjer til forskrift om politiattest punkt 

2.1, den personen i barneverntjenesten som tildeler oppdraget ansvaret for at politiattest legges 

fram. 

 

Politiattest for personale i barneverninstitusjoner etc. 

Den som foretar ansettelsen i institusjonen/senteret/omsorgssenteret har ansvaret for at politiattest 

blir krevd framlagt. For andre som skal utføre oppgaver, og har direkte kontakt med barn og unge 

som oppholder seg i institusjonen/sentrene, skal styrer eller leder kreve framlagt politiattest. Jf. 

Barnevernloven § 6-10 annet ledd og Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven § 2.  

 

Private og kommunale institusjoner og private og kommunale sentre for foreldre og barn kan bare 

benyttes for barn som er omfattet av loven dersom institusjonen/senteret er godkjent av regionalt 

nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten, jf. Barnevernloven § 5-8. 

                                                           
12 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-34/2011, juli 2011 

Problemstilling 3: Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om 

politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med 

ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge?  
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Politiattest for fosterforeldre og personer som tar imot barn som heldøgns avlastningstiltak  

Når det gjelder plassering av barn i fosterhjem har rådmannen opplyst at det kun brukes godkjente 

fosterhjem/avlastningshjem. Når det gjelder fosterhjem, er det barnevernstjenesten i den 

kommunen som skal godkjenne fosterhjemmet, som har ansvaret for at det blir krevd framlagt 

politiattest. Tilsvarende krav om politiattest gjelder for private som tar imot barn som heldøgns 

avlastningstiltak. Jf. Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven § 3 og Barnevernloven § 6-

10 tredje ledd. 

 

Politiattest for støttekontakter og andre som utfører oppgaver for barnevernstjenesten som ledd i 

hjelpetiltak for barn og barnefamilier 

Barnevernloven § 6-10 første ledd og Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven § 4. 

Barnevernstjenesten har ansvar for å kreve politiattest for: 

 Støttekontakter og andre som utfører oppgaver for barnevernstjenesten som ledd i 

hjelpetiltak for barn og barnefamilier etter barnevernlovens § 4-4 

 Tillitspersoner etter barnevernlovens § 4-1 andre ledd 

 

Hjemmel for politiattester på områder uten lovregulering, jf. politiregisterforskriften kapittel 34. 

Samarbeid med andre. 

Av kulepunktene nedenfor hentet fra politiregisterloven framgår det at frivillige organisasjoner og 

offentlige og private kulturorganisasjoner kan kreve politiattest(barneomsorgsattest) av personer 

som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

personer med utviklingshemming.  

 

Nedenfor følger en oppstilling av regler for politiattest for organisasjoner eller andre på områder som 

det kan tenkes at kommunen ønsker å samarbeide med.  

 Frivillige organisasjoner kan kreve politiattest av personer som lønnet eller ulønnet utfører 

oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige eller personer med utviklingshemming med hjemmel i politiregisterforskriftens § 

34 – 1. 

 

 Politiattest kan utstedes til personer som skal arbeide eller utføre oppgaver i fritidsklubber 

eller i barne- og ungdomsleirer som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige eller personer med utviklingshemming med hjemmel i politiregisterforskriftens § 

34 – 12.   

 

 Tilsvarende kan det utstedes politiattest til personer som i samarbeid med det offentlige skal 

arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner 

(Politiregisterforskriften § 34-13), hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 

overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming (Politiregisterforskriften § 34-16). 

 

 Offentlige og private kulturinstitusjoner kan kreve fremleggelse av politiattest i samsvar med 

politiregisterloven av personer som skal utføre oppgaver i kulturinstitusjoner som innebærer 
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et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming 

(Politiregisterforskriften § 34-16). Kulturorganisasjonen må ha styrende organ og vedtekter. 

 

 Det kan utstedes politiattest til personer som skal arbeide som lærere/veiledere i leksehjelps- 

og mentorordninger som faller utenfor leksehjelpsordningen i Opplæringsloven 

(Politiregisterforskriften § 34-14). 
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7. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
 

Konklusjoner og anbefalinger gjelder for de sakene vi har undersøkt og den dokumentasjonen som 

foreligger ved HR avdelingen. 

 

Problemstilling 1 - Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger rutinen for referansesjekk 

ved ansettelse av nye arbeidstakere? 

 

Konklusjon 

Det synes som rutinen for innhenting av referanser ved tilsetting av eksterne søkere i hovedsak 

etterleves.  

 

Dokumentasjon fra referansesamtalene skal oversendes HR avdelingen. Det finnes dokumentasjon i 

et fåtall av de kontrollerte sakene ved HR avdelingen. Dokumentasjonen fremstår derfor som 

mangelfull.  

 

For søkere som arbeider i kommunen fra før, eller som er kjent gjennom tidligere ansettelser, er det 

ikke blitt hentet inn referanser. Vi har ikke vurdert om det skulle vært innhentet referanser for slike 

søkere da tilsettingsprosedyren ikke har regler for dette. 

 

Anbefalinger 

Revisjonen anbefaler kommunen å styrke etterlevelsen av bestemmelsene i tilsettingsprosedyren om 

innsendelse av dokumentasjon fra referansesamtalene til HR avdelingen. 

 

Revisjonen anbefaler kommunen å innarbeide bestemmelser i tilsettingsprosedyren for innhenting 

av referanser for interne søkere og andre «kjente» søkere som har jobbet i kommunen tidligere. 

 

 

Problemstilling 2 - Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og 

gjeldende lovverk om innhenting og oppbevaring av politiattester ved ansettelser? 

 

Konklusjon 

I henhold til gjennomgått dokumentasjon har kommunen krevd politiattest for flertallet av de saker 

som det etter vår vurdering foreligger krav om slik attest. I noen saker er regelverket uklart mht. om 

det skal legges fram ny politiattest, når det foreligger politiattest av eldre dato. 

 

Basert på framlagt dokumentasjon finner vi at denne tilfredsstiller kravene i flertall av de saker hvor 

kommunen har krevd politiattest. I tilfeller hvor politiattest ikke er av ny dato, så savnes 

dokumentasjon av hvilke vurderinger som er gjort når det ikke er innhentet nye politiattester.  

 

Det er dokumentert at kommunen følger gjeldende lovverk for oppbevaring av politiattester etter 

helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven for de sakene det foreligger 

politiattester.  
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Kommunen følger ikke gjeldende lov for oppbevaring av politiattester etter barnevernloven der det 

er krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget. 

 

Anbefalinger 

Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av 

politiattester for å sikre at praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.   

 

Revisjonen anbefaler kommunen å dokumentere de vurderinger som blir foretatt når det ikke stilles 

krav om politiattester ved tilsetting i stillinger med lovfestet krav om politiattest. 

 

Revisjonen anbefaler at arbeidsreglementet oppdateres slik at det går fram at det også er krav om 

politiattest for stillinger etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. 

  

 

Problemstilling 3 - Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om 

politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved 

tilrettelegging av tilbud til barn og unge? 

 

Ved tildeling av oppdrag til innleide leverandører/tjenesteytere har barnevernstjenesten i 

kommunen ansvar for at politiattest blir lagt fram.   

 

Når kommunen benytter private og kommunale institusjoner og private og kommunale sentre for 

foreldre og barn, må disse være godkjent av regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten. Det 

er tilsettingsmyndigheten i institusjonen/senteret som har ansvaret for å kreve framlagt politiattest 

ved tilsetting.  

 

Ved plassering av barn i fosterhjem/avlastningshjem, er det barnevernstjenesten i den kommunen 

som skal godkjenne fosterhjemmet/avlastningshjemmet, som har ansvaret for at det blir krevd 

framlagt politiattest.  

 

Barnevernstjenesten i kommunen har ansvar for å kreve politiattest for støttekontakter og andre 

som utfører oppgaver for barnevernstjenesten som ledd i hjelpetiltak for barn og barnefamilier. 

 

På områder uten lovregulering framgår det av politiregisterloven at frivillige organisasjoner og 

offentlige og private kulturorganisasjoner kan kreve politiattest(barneomsorgsattest) av personer 

som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

personer med utviklingshemming. Ved samarbeid med slike organisasjoner bør kommunen 

undersøke hvorvidt det foreligger politiattester. 
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REFERANSER 
 

Kommunale dokumenter 

 

Tilsettingsprosedyre i Nordre Land kommune (siste utgave mars 2015)  

 

Arbeidsreglement for Nordre Land kommune (oppdatert 24.09.2010) 

 

Lover og forskrifter 

 

LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 

 

FOR-2006-06-23-724 Forskrift til opplæringslova 

 

LOV-2005-06-17-64 Lov om barnehager (barnehageloven) 

 

FOR-2015-11-11-1285 Forskrift om politiattest i barnehage; samt tidligere forskrift 16.12.2005 

nr.1509, opphevet 01.12.2015 

 

LOV-1992-07-17-100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

 

FOR-1999-10-15-1090 Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven 

 

FOR-2003-12-18-1659 Forskrift om fosterhjem 

 

FOR-2014-06-01-697 Forskrift om medvirkning og tillitsperson 

 

FOR-2003-10-27-1283 Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal 

benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven 

 

FOR-2003-12-11-1564 Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og 

behandling 

 

FOR- 2010-11-25-1479 Forskrift om sentre for foreldre og barn 

 

LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 

LOV-2010-05-28-16 Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten 

(politiregisterloven) 

 

FOR-2013-09-20-1097 Forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten 

(politiregisterforskriften) 
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Øvrige dokumenter 

 

KS 16.12.2016 Krav om politiattest for alle som yter tjenester i helse og omsorg  

 

Helse - og omsorgsdepartementet Høringsnotat 9.september 2015: Krav om politiattest for personell 

i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 

Helse - og omsorgsdepartementet Prop. 94 L (2015/2016) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven 

og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse – og omsorgstjenesten) 

 

Politiet.no Politiattest – Formål 

 

 

 

Utdanningsdirektoratet 20.06.2016 Politiattest i barnehagen 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rundskriv Q-34/2011 Retningslinjer til forskrift om 

politiattest i henhold til barnevernloven 
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VEDLEGG NR. 1  DATA REFERANSESJEKK 



 

 

 Arkivsak Saks-tittel Saksdato Innhentet 
referanser 
for 
aktuelle 
søkere? 

Foreligger 
dokumenta-
sjon fra 
referanse- 
samtalene 
ved HR 
avdelingen? 

Antall 
referanser 
for 
aktuelle 
søkere 

Er samme 
mal 
benyttet 
for 
samtalene 
jf. skjema? 

Utfyllende opplysninger 

 2015        

1 15/3188 Tilrettelagte tjenester 
Tilsettingsvedtak 
miljøterapeut  

27.08.15 Ja Ifølge 
tilsettings-
vedtaket 

Nei 1  
- 

Fremgår ikke om det er innhentet referanse for flere 
søkere. Vedkommende har jobbet som vikar i 
kommunen i en periode tidligere. Referansesamtale 
med tidligere leder i kommunen. 

2 15/3241 Tilrettelagte tjenester 
Tilsettingsvedtak 
avdelingsleder 759/15 

30.09.15 Ja Ja 2 Ja Kun en søker ble vurdert å være kvalifisert til 
stillingen. Standardskjema er benyttet. 

3 15/3640 Tilrettelagte tjenester 
Tilsettingsvedtak  

28.10.15 Ja ifølge 
tilsettings-
vedtaket 

Nei Ikke 
oppgitt 

 
- 

Innhentet da vedkommende ble tilsatt første gang. 

4 15/301 Tilsettingsvedtak  
Logoped 

22.04.15 Ja Ja 2 Ja Standardskjema er benyttet. 

5 15/537 Dokka barneskole  
Tilsetting lærere  

19.03.15 Ja ifølge 
tilsettings-
vedtaket 

Nei Ikke 
oppgitt 

 
- 

Kontrollert 1 tilsetting. 
HR avd. får som regel ikke inn skjemaer fra skolene. * 

6 15/3098 Dokka barneskole  
Tilsetting assistenter  

10.08.15 Ja ifølge 
tilsettings-
vedtaket 

Nei Ikke 
oppgitt 

 
- 

Kontrollert 1 tilsetting. 
HR avd. får som regel ikke inn skjemaer fra skolene. * 

7 15/130 Dokka ungdomsskole 
Tilsettinger  

18.03.15 Ja ifølge 
tilsettings-
vedtaket 

Nei Ikke 
oppgitt 

 
- 

Kontrollert 1 tilsetting. 
HR avd. får som regel ikke inn skjemaer fra skolene. * 

8 15/559 Tilsettingsvedtak TBUS13 
lærere 

10.03.15 Ja ifølge 
tilsettings-
vedtaket 

Nei Ikke 
oppgitt 

 
- 

Kontrollert 1 tilsetting. 
HR avd. får som regel ikke inn skjemaer fra skolene. * 

9 15/848 Tilsettingsvedtak TBUS 
fagarbeidere/assistenter 

19.08.15 Nei - - - Alle søkere er kjente fra før. 

                                                           
13 Torpa barne- og ungdomsskole 
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 Arkivsak Saks-tittel Saksdato Innhentet 
referanser 
for 
aktuelle 
søkere? 

Foreligger 
dokumenta-
sjon fra 
referanse- 
samtalene 
ved HR 
avdelingen? 

Antall 
referanser 
for 
aktuelle 
søkere 

Er samme 
mal 
benyttet 
for 
samtalene 
jf. skjema? 

Utfyllende opplysninger 

10 15/3449 Kulturskolen 
Tilsettingsvedtak danse-
pedagog 

11.05.15 Nei - - - Kulturskolen har gode erfaringer med søker som 
tilsettes – har jobbet som vikar tidligere. 

11 15/1203 Dokka barnehage 
Tilsettingsvedtak assistenter 

23.06.15 Nei - - - Intern ansettelse av 3 assistenter. Søkerne jobber ved 
barnehagen pr dato. 

12 15/364 Torpa barnehage 
Tilsettingsvedtak 
pedagogiske ledere  

06.07.15 Nei  
- 

 
- 

 
- 

Tilsettelse av interne søkere. 

13 15/276 Land barneverntjeneste 
Tilsettingsvedtak leder  
  

07.05.15 Ja, ifølge 
tilsettings-
vedtaket 

Nei Ikke 
oppgitt 

- I tilsettingsvedtaket står det at det er lagt til grunn 
referanser. Saksbehandler opplyste at tilsetting 
foretatt av rådmannen og at dokumentasjon ligger 
hos ham. 

14 15/3588 Tilsettingsvedtak 
tilsynsførere 

20.10.15 Nei  
- 

 
- 

 
- 

De tilsatte har vært tilsynsførere i flere år i regionen. 
Nordre Land kommune er vertskommune for 
tilsynsførerordningen. 

15 15/3267 Tilsettingsvedtak 
barnevernspedagog 

30.11.15 Ja Ja 2 Ja Standardskjema er benyttet. 

16 15/2224 Renholder 
Tilsettingsvedtak  

22.06.15 Nei - 
 

- - Endret tjenestested i kommunen. 

17 15/3401 Tilsetting vaktmester 23.11.15 Nei - - - Ekstern utlysing – vedkommende har jobbet som vikar 
i kommunen tidligere. Vet ikke om det er innhentet 
referanser for andre søkere; om de var aktuelle. 

18 15/3398 Renholdere 
Tilsettingsvedtak  

23.11.15 Ja. Ifølge 
tilsettings-
vedtaket. 

Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok. Kontrollert 1 tilsetting. Ingen dokumentasjon; bare 
krysset av i vedtaket. 

 2016        

1 16/1082 Tilrettelagte tjenester 
Tilsetting BPA 

31.05.16 Ja Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok. Ingen dokumentasjon; bare krysset av i vedtaket. 
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 Arkivsak Saks-tittel Saksdato Innhentet 
referanser 
for 
aktuelle 
søkere? 

Foreligger 
dokumenta-
sjon fra 
referanse- 
samtalene 
ved HR 
avdelingen? 

Antall 
referanser 
for 
aktuelle 
søkere 

Er samme 
mal 
benyttet 
for 
samtalene 
jf. skjema? 

Utfyllende opplysninger 

2 16/1288 Dokka barneskole 
tilsettingsvedtak 
miljøarbeidere 

28.06.16 Ikke 
krysset av i 
vedtaket. 

Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok. Endring av stillingsstørrelse for flere ansatte. 
Kontrollerte en søker; det var innhentet referanse ved 
omplassering i 2014 fra tilrettelagte tjenester til skole 

3 16/687 Dokka barneskole  
Tilsetting av lærer i 100 % 
fast stilling 

11.04.16 Ja, ifølge 
tilsettings-
vedtaket. 

Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok.  

4 16/1602 Dokka barneskole   
Tilsetting i vikariat som 
lærere 2016/2017 

26.08.16 Nei  
- 

 
- 

 
- 

Tilsatt person var kjent fra før. 

5 16/363 Dokka ungdomsskole 
Tilsetting av 
undervisningsinspektør 

06.04.16 Ja. Ifølge 
tilsettings-
vedtaket. 

Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok. To interne søkere 

6 16/943 Dokka ungdomsskole 
Tilsetting 2016/2017 

11.05.16 Ja. Ifølge 
tilsettings-
vedtaket. 

Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok. Tre interne søkere 

7 16/1289 Dokka ungdomsskole 
Tilsetting av assistenter 
skoleåret 2016/2017 

27.07.16 Ikke 
krysset av i 
vedtaket. 

Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok. Intern tilsetting. Sjekket tilsetting av 2 personer. Ingen 
dokumentasjon ved HR enheten. 

8 16/874 TBUS 
Tilsetting av lærere 2016/ 
2017 

03.05.16 Nei  
- 

 
- 

 
- 

Kontroll av 2 tilsettinger; begge hadde hatt års-
vikariater i kommunen for skoleåret 2015/2016. 

9 16/364 Barnehagelærer i 
barnehagene – 793/16 

04.05.16 Ja. Ifølge 
tilsettings-
vedtaket. 

Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok.  

10 16/1227 Dokka barnehage - tilsetting 
vikariat pedagogisk leder 

20.06.16 Ja. Ifølge 
tilsettings-
vedtaket. 

Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok.  

11 16/1828 Nordsinni barnehage – 28.09.16 Nei - - - Intern tilsetting 
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 Arkivsak Saks-tittel Saksdato Innhentet 
referanser 
for 
aktuelle 
søkere? 

Foreligger 
dokumenta-
sjon fra 
referanse- 
samtalene 
ved HR 
avdelingen? 

Antall 
referanser 
for 
aktuelle 
søkere 

Er samme 
mal 
benyttet 
for 
samtalene 
jf. skjema? 

Utfyllende opplysninger 

tilsetting vikar 

12 15/3778 Tilsynsførere i fosterhjem 
 

11.05.16 Ja Ja 1 for hver 
ansatt 

Ja Ansatt 3 nye  

13 16/550 Land barnevernstjeneste 
Barnevernspedagog/sosiono 

11.05.16 Ja Ja 2 for den 
som ble 
ansatt 

Ja  

14 16/550 Land barneverntjeneste 
Tilsettingsvedtak  

16.06.16 Ja Ja 2 for den 
som ble 
ansatt 

Ja  

15 16/1751 Renholder 
Tilsettingsvedtak – Ledende 
renholder 

03.11.16 Ja. Ifølge 
tilsettings-
vedtaket. 

Nei Ikke 
oppgitt 

Ingen dok. Det går fram av tekst - vurdering i tilsettingsvedtaket 
at det er innhentet referanser fra flere. 

 

 



 

 

VEDLEGG NR. 2  DATA INNHENTING OG OPPBEVARING AV POLITIATTEST 
 Arkivsak Saks-tittel Saksdato Krav om 

politiattest 
ifølge 
tilsetting-
saken 

Dokumenta-
sjon for fram-
lagt politi-
attest i 
personalmapp
en 

Hjemmel for 
politiattest 
oppgitt i 
notat i 
personal-
mappen 

Utfyllende opplysninger 
 

1 15/3188 Tilrettelagte tjenester 
Tilsettingsvedtak 
miljøterapeut  

27.08.15 Ja Nei Nei Foreligger ingen dokumentasjon i sentralt arkiv 

2 15/3241 Tilrettelagte tjenester 
Tilsettingsvedtak 
avdelingsleder 759/15 

30.09.15 Ja Ja ifølge notat Helse- og 
omsorgs-

tjenestelov-
en § 5-4 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
Det er også kommentert at det ikke var noe å bemerke. 

3 15/3640 Tilrettelagte tjenester 
Tilsettingsvedtak  

28.10.15 Nei Nei Nei Ikke krevd politiattest 

4 15/301 Tilsettingsvedtak  
Logoped 

22.04.15 Ja Ja ifølge notat Helse- og 
omsorgs-

tjenestelov-
en § 5-4 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
Det er også kommentert at det ikke var noe å bemerke. 

5 15/537 Dokka barneskole  
Tilsetting lærere  

19.03.15 Ja Ja ifølge notat «Formål: 
Lærer i 
skole» 

Kontrollert tilsetting av 1 lærer. Internt notat bekrefter 
at gyldig politiattest er mottatt. Det er også 
kommentert at det ikke var noe å bemerke. 

6 15/3098 Dokka barneskole  
Tilsetting assistenter  

10.08.15 Ja Nei Nei Kontrollert tilsetting av 1 assistent.  
Foreligger ingenting i sentralt arkiv/personalmappen 

7 15/130 Dokka ungdomsskole 
Tilsettinger  

18.03.15 Ja Nei Nei Kontrollert 1 tilsetting.  
Foreligger ingenting i sentralt arkiv/personalmappen 

8 15/559 Tilsettingsvedtak TBUS14 
lærere 

10.03.15 Ja Nei Nei Kontrollert 1 tilsetting.  
Foreligger ingenting i sentralt arkiv/personalmappen 

9 15/848 Tilsettingsvedtak TBUS 
fagarbeidere/assistenter 

19.08.15 Ja Ja ifølge notat 
fra 2012 

Opplærings-
lova § 10-9 

Kontrollert 1 tilsetting. I forbindelse med tidligere 
tilsetting foreligger internt notat fra 2012 som bekrefter 

                                                           
14 Torpa barne- og ungdomsskole 
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 Arkivsak Saks-tittel Saksdato Krav om 
politiattest 
ifølge 
tilsetting-
saken 

Dokumenta-
sjon for fram-
lagt politi-
attest i 
personalmapp
en 

Hjemmel for 
politiattest 
oppgitt i 
notat i 
personal-
mappen 

Utfyllende opplysninger 
 

1.ledd(2012) at gyldig politiattest er mottatt med hjemmel i 
Opplæringsloven § 10-9 1.ledd 

10 15/3449 Kulturskolen 
Tilsettingsvedtak danse-
pedagog 

11.05.15 Ja Ja ifølge notat Opplærings-
lova § 10-9 

1.ledd 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
Det er også kommentert at det ikke var noe å bemerke. 

11 15/1203 Dokka barnehage 
Tilsettingsvedtak assistenter 

23.06.15  Ikke oppgitt Ja fra tidligere 
ansettelser  

 

Nei Intern ansettelse av 3 assistenter. Det foreligger 
politiattester fra tidligere ansettelser. Krevd attest i 
arbeidsavtalen for en assistent. Ny attest ikke levert, 
men hadde levert politiattest tidligere. 

12 15/364 Torpa barnehage 
Tilsettingsvedtak pedagogisk 
leder  

06.07.15 Ikke oppgitt 
 

Ja 
(Gul lapp fra 

2006) 

Nei Politiattest levert tidligere ifølge tilsettingsvedtaket. Det 
ble levert politiattest ved ansettelsen i 2006 ifølge 
påskrift på gul lapp i personalmappen. Tidligere rutine 
ifølge saksbehandler. Ikke krevd politiattest i ny 
arbeidsavtale.  

13 15/276 Land barneverntjeneste 
Tilsettingsvedtak leder  
  

07.05.15 Ja Ja ifølge notat Barnevern-
loven § 6-10 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
Det fremgår at det ikke var noe å bemerke. 

14 15/3588 Tilsettingsvedtak tilsynsfører 20.10.15 Ja Nei Nei Politiattest skal foreligge ifølge tilsettingsvedtaket. 
Notat om at politiattest er bestilt. 

15 15/3267 Tilsettingsvedtak 
barnevernspedagog 

30.11.15 Ja Ja ifølge notat Nei  Notat på arbeidsavtalen om at det er gitt muntlig 
tilbakemelding fra Søndre Land lensmannskontor om 
politiattest. 

16 15/2224 Renholder 
Tilsettingsvedtak – endret 
tjenestested  

22.06.15 Ja Ja ifølge notat Barnehage-
loven §19 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
Det fremgår at det ikke var noe å bemerke. 

17 15/3401 Tilsetting  
Vaktmester 

23.11.15 Nei Nei Nei Vaktmester som jobber på rådhuset. 

18 15/3398 Renholder 
Tilsettingsvedtak  

23.11.15 Ja Ja ifølge notat Opplærings-
lova § 10.9 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
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 Arkivsak Saks-tittel Saksdato Krav om 
politiattest 
ifølge 
tilsetting-
saken 

Dokumenta-
sjon for fram-
lagt politi-
attest i 
personalmapp
en 

Hjemmel for 
politiattest 
oppgitt i 
notat i 
personal-
mappen 

Utfyllende opplysninger 
 

Det fremgår at det ikke var noe å bemerke. 

        

 2016       

1 16/1082 Tilrettelagte tjenester 
Tilsetting BPA 
 

31.05.16 Ja Ja fra 2012 Lov om 
sosiale 

tjenester § 
8-10  

Ifølge notat ble begrenset politiattest levert i 2012, og 
angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det 
fremgår at det ikke var noe å bemerke. Det ble ikke 
krevd politiattest i ny arbeidsavtale.  
 

2 16/1288 Dokka barneskole 
Tilsettingsvedtak 
miljøarbeider 
 

28.06.16 Nei Ja 
(Gul lapp fra 

2004) 

Nei Økning i stillingsprosent. Skrevet ny arbeidsavtale i 
2016. Dokumentasjon på at det var framlagt politiattest 
ved ansettelse i 2004.  

3 16/687 Dokka barneskole  
Tilsetting av lærer i 100 % 
fast stilling 

11.04.16 Ja Nei Nei Det foreligger ingen dokumentasjon i sentralt arkiv. 

4 16/1602 Dokka barneskole   
Tilsetting i vikariat som 
lærer 2016/2017 

26.08.16 Ja Ja, i 2013 
ifølge 
vedtaket 

Nei Jobbet som vikar i flere år. Leverte attest i forbindelse 
med vikariat i 2013 ifølge vedtaket. 

5 16/363 Dokka ungdomsskole 
Tilsetting av 
undervisningsinspektør 

06.04.16 Ja 
Påskrift: 

«Har gyldig 
politiattest» 

Ja, påskrift på 
arbeidsavtaler 

fra 2001 og 
2005 

Nei Innhentet i 2001 og 2005 jf. personalmappen. 
«Attesten er funnet i orden» (2001). «Politiattest datert 
05.09.2005 – OK». (2005). 
 

6 16/943 Dokka ungdomsskole 
Tilsettinger 2016/2017 

11.05.16 Ja Ja ifølge notat Opplærings-
lova § 10-9 

Kontrollert 1 tilsetting. Internt notat bekrefter at gyldig 
politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er 
grunnlag for attesten. Det fremgår at det ikke var noe å 
bemerke. 

7 16/1289 Dokka ungdomsskole 
Tilsetting av assistenter 
skoleåret 2016/2017 

27.07.16 Ikke besvart 
i vedtak for 

nr. 1. 

Ja fra tidligere 
arbeidsavtaler 

1) Helse- og 
omsorgstjen
esteloven § 

Kontroll med 2 av ansettelsene. Stilt krav om 
politiattest i arbeidsavtalene.  
Nr.1 leverte politiattest i 2014 som vernepleier i 
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 Arkivsak Saks-tittel Saksdato Krav om 
politiattest 
ifølge 
tilsetting-
saken 

Dokumenta-
sjon for fram-
lagt politi-
attest i 
personalmapp
en 

Hjemmel for 
politiattest 
oppgitt i 
notat i 
personal-
mappen 

Utfyllende opplysninger 
 

Ja for nr. 2 5-4. 
2) Lov om 
sosiale 
tjenester § 
8-10. 
 

Tilrettelagte tjenester(TRT); hjemmel Helse og 
omsorgstjenesteloven § 5-4. 
Nr.2 har levert politiattest i 2011 som vikar i TRT med 
hjemmel i Lov om sosiale tjenester§ 8-10. 

8 16/874 TBUS 
Tilsetting av lærere 2016/ 
2017 

03.05.16 Ja Levert ved 
tidligere 

tilsettinger 

Opplærings-
lova § 10-9. 

Kontroll av 2 ansettelser; begge hadde hatt års-
vikariater skoleåret 2015/2016.  
Nr. 1 Leverte politiattest i 2012 – krav også stilt i ny 
arbeidsavtale i 2016. Ikke dokumentert at den er levert. 
Nr. 2 Leverte politiattest i september 2015 med 
hjemmel i Opplæringsloven §10-9. Ikke stilt krav i ny 
avtale i 2016. 

9 16/364 Barnehagelærer i barnehage 
– 793/16 

04.05.16 Ja Ja ifølge notat Barnehage-
loven § 19 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
Det fremgår at det ikke var noe å bemerke. 

10 16/1227 Dokka barnehage - tilsetting 
vikariat pedagogisk leder 
 

20.06.16 Ja Nei Nei Ingen dokumentasjon i sentralt arkiv. Ikke vært ansatt i 
kommunen tidligere. 

11 16/1828 Nordsinni barnehage 
Tilsetting vikar 

28.09.16 Nei Nei Nei Intern ansettelse. Framsatt krav om politiattest i 
arbeidsavtalen. 

12 15/3778 Tilsynsfører i fosterhjem 
 

11.05.16 Ja Ja ifølge notat Barnevern-
loven § 6-10 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
Det fremgår at det ikke var noe å bemerke. 

13 16/550 Land barnevernstjeneste 
Barnevernspedagog/ 
sosionom 

11.05.16 Ja Ja ifølge notat Barnevern-
loven § 6-10 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
Det fremgår at det ikke var noe å bemerke. 

14 16/550 Land barneverntjeneste 
Tilsettingsvedtak  

16.06.16 Ja Ja ifølge notat Barnevern-
loven § 6-10 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
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 Arkivsak Saks-tittel Saksdato Krav om 
politiattest 
ifølge 
tilsetting-
saken 

Dokumenta-
sjon for fram-
lagt politi-
attest i 
personalmapp
en 

Hjemmel for 
politiattest 
oppgitt i 
notat i 
personal-
mappen 

Utfyllende opplysninger 
 

Det fremgår at det ikke var noe å bemerke. 

15 16/1751 Renholder 
Tilsettingsvedtak – Ledende 
renholder 

03.11.16 Ja Ja ifølge notat Opplærings-
lova § 10-9 

Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt 
og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. 
Det fremgår at det ikke var noe å bemerke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEDLEGG 3 RÅDMANNENS UTTALELSE 
 

 

 

        Dokka, 18. mai 2017. 

 

Tilbakemelding - utkast til forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Ansettelsesprosedyrer i Nordre Land kommune. 
Rådmannens kommentarer til høringsutkastet: 
 
1.Har informasjonen om prosjektets formål og gjennomføring vært god nok? 

 

Vi har opplevd informasjonen om formål og gjennomføring som god.  Det har vært god, 
saklig og hyggelig dialog i forkant og underveis mellom kommunens representanter og 
revisjonens Kristian Lein og Tove Grini.  Det var nyttig med et formøte, som førte til at 
revisjonen valgte de tema som kommunen selv vurderte som mest utfordrende. 
 
2. Har rådmannen kommentarer til prosjektets metode, anvendte kilder eller faktaframstilling som 
kan ha betydning for våre vurderinger eller konklusjoner? 
 

Rådmannen har ingen kommentarer til metode og anvendte kilder. Vi opplever at det er 
gjort et tilfeldig og skjønnsomt utvalg av saker til kontroll/stikkprøver; og at det er benyttet 
relevant lovverk og kommunalt regelverk. 
 
3. Har rådmannen kommentarer til revisjonskriteriene som ligger til grunn for våre vurderinger og 
konklusjoner? 

 

Når det gjelder kriteriene som kommunens praksis er målt opp mot som grunnlag for 
revisjonens vurderinger, vil vi bemerke til problemstilling 1 at det ikke er informert godt nok 
i organisasjonen om den nye rutinen som sier at referanseskjema skal sendes til HR.  Derfor 
er det naturlig at det mangler noe dokumentasjon på dette området. Det er viktig å 
understreke at dette ikke er arkivverdige dokumenter; det viktigste er å kvalitetssikre at det 
faktisk er innhentet referanser; dette er ivaretatt. 
 
4.Hva er rådmannens samlede vurdering av rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger? 

 

Utover det som er svart i spørsmål 3 og 5, vurderer vi rapporten som relevant og nyttig. 
Kommunen hadde startet et arbeid med nye rutiner for innhenting av politiattester.  På 
grunn av forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi ventet med dette arbeidet, slik at vi har 
kunnet ta med oss rapportens vurderinger og anbefalinger for å supplere den påbegynte 
rutinen.  Foreløpig rutiner har vært på høring, og vil snart ferdigstilles og tas i bruk. 
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5. I hvilken grad oppfattes rapporten som nyttig? 

 
Rapporten oppleves som nyttig.  Det er generelt nyttig med en detaljert gjennomgang av 
retningslinjer og praksis; og spesielt nyttig da forvaltningsrevisjonsprosjektet valgte de tema 
som kommunen selv mente måtte følges opp bedre. Vi tar med oss de innspill som 
revisjonen gir til presiseringer og ajourhold av prosedyrer og retningslinjer, samt opplæring 
og praktisering av disse. 
 
6. Hvordan vurderes rapportens oppbygning og språkbruk? 

 
Lettfattelig. 
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SAK NR. 27/2017 
 

Nordre Land kommune       
   

 
 
 

 
OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN 
«ETTERLEVELSE AV FELLES EIERSKAPSPOLITIKK I 
GJØVIKREGIONEN» FRA 2015 
  
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.05.2017 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
      
Saksdokumenter:  

1. Saksfremlegg k.sak 56/16 Revisjon av kommunens 
eierskapspolitikk 2016 

2. Forslag til revidert eierskapspolitikk (k.sak 56/16) 
 

Vedlagt: 
Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
1. Revidert eierskapspolitikk for Nordre Land kommune tas til orientering, jf. 

kommunestyrets vedtak i møte den 06.09.20126, sak 56/16.  
 

2. Kontrollutvalget viser rådmannens saksfremlegg til k.sak 56/16 om revidert 
eierskapspolitikk. Saksfremlegget refererer anbefalingene fra revisjonsrapporten i 2015, 
men har ingen helhetlig oppfølging av anbefalingene. Kontrollutvalget finner det noe 
uklart hvordan enkelte av anbefalingene er tenkt fulgt opp. Rådmannen inviteres til å 
orientere nærmere om dette. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunens eierskapspolitikk er et overordnet rammeverk for kommunens styring av virksomhet som 
er skilt ut fra kommunen og lagt til et annet rettssubjekt. Rammeverket inneholder de overordnede 
premisser som kommunene har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. 
 



 
 

2 

På oppdrag fra kontrollutvalget gjennomførte Innlandet Revisjon IKS i 2015 en revisjon av etterlevelsen 
av felles eierskapspolitikk i de fem kommunene i Gjøvikregionen. Revisjonsrapporten ble behandlet i 
kommunestyrene i de fem kommunene våren 2015. 
 
Denne saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i saken. Det vises her til kontrollutvalgets 
ansvar for å gjennomføre slik oppfølging, jf. forskrift om kontrollutvalg § 12: 
 

§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i 
tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 
REVISJONSRAPPORTEN FRA 2015: 
 
Kommunestyret behandlet revisjonsrapporten i sitt møte den 19/5-15. Kommunestyret støttet 
kontrollutvalgets innstilling i saken og fattet slikt vedtak (k.sak 28/15): 
 

 

K.sak 28/15: Revisjonsrapport – Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i 
Gjøvikregionen: 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering og har merket seg at kommunens vedtatte 

eierskapspolitikk ikke fullt ut er implementert overfor de undersøkte selskapene VOKKS AS 
(66,67 % eierskap), Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (50 % eierskap), Topro AS 
(15,7 % eierskap) og GLT-Avfall IKS (8,5 % eierskap).  
 

2. Kommunestyret ber ordfører og rådmann om å følge opp rapportens anbefalinger, jf. rapportens 
kapittel 10:  

• I henhold til den felles eierskapspolitikken bør kommunene sammen vurdere om det 
er behov for å inngå en eieravtale/aksjonæravtale i GLT-Avfall IKS, Topro AS og 
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Når det gjelder Topro AS er det flere 
eiere utenom de fem kommunene, og de andre eierne bør i utgangspunktet involveres 
i spørsmålet om inngåelse av en eieravtale.  
 

• I selskaper som ikke har etablert valgkomité (gjelder GLT-Avfall IKS) bør en slik 
komité komme på plass. Alle valgkomitéer bør ha skriftlige retningslinjer som de 
arbeider etter (gjelder VOKKS AS og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS).  

 

• Det bør etableres utbyttepolitikk for den konkurranseutsatte delen av GLT-Avfall. At 
selskapet eventuelt ikke er i posisjon til å betale utbytte hvert år, er neppe noe 
argument for ikke etablere en utbyttepolitikk.  

 

• I selskaper der det utnevnes politikere til styrene (VOKKS AS og GLT-Avfall IKS) 
er det viktig at dette gjøres ut fra en vurdering av selskapenes kompetansebehov. 
Viktig i denne sammenhengen er at det er/blir opprettet en valgkomité som kan foreta 
denne vurderingen. Det er en fordel om det er fastsatt retningslinjer for denne 
komitéen, der behovet for relevant kompetanse i styret kommer tydelig fram.  

 

• VOKKS AS, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS og Topro AS bør 
gjennomføre en nærmere vurdering av om selskapene er unntatt fra 
offentlighetslovens regelverk, jf. § 2 i loven.  
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• Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Topro AS.  
 

• Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at det sikrer at det settes opp en årlig 
plan for styrets arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør 
styret sende en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse 
det er behov for i styret.  

 
3. Kommunestyret tar til orientering at GLT Avfall IKS ikke har etablert egne etiske 

retningslinjer for selskapet, men at dette er under vurdering. Kommunestyret mener det er 
viktig at alle kommunale selskaper har egne etiske retningslinjer, og ber ordfører/rådmann 
følge opp dette overfor selskapet.   

 
 
 
KOMMUENENS OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN 2016 – REVIDERT 
EIERSKAPSPOLITIKK: 
 
Sak om revisjon av eierskapspolitikken var oppe til behandling i kommunestyret den 06.09.2016, og 
vedlagt følger sakspapir (vedlegg 1) og forslag til justert eierskapspolitikk slik det ble lagt frem for 
kommunestyret (vedlegg 2).  
I saksfremlegget til saken henvises til revisjonsrapportens anbefalinger. 
 
Nedenfor følger utdrag fra møteprotokollen som viser kommunestyrets behandling og vedtak i saken 
den 06.09.2016: 
 
SAK NR.: 56/16 
REVISJON AV KOMMUNENS EIERSKAPSPOLITIKK 2016 
 
Behandling: 
Gunnar Løkkebø (AP) fremmet følgende forslag: 
1. Siste avsnitt i punkt 6 «Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges 
til selskapsstyrer i selskaper der kommunen er eier/medeier» endres til 
«Kommunestyrets medlemmer kan velges til selskapsstyrer der kommunen er 
eier/medeier» 
2. Siste setning i punkt 13: «Konkurranseutsatt økonomisk virksomhet skal i 
utgangspunktet skilles ut som eget selskap» endres til «Konkurranseutsatt virksomhet 
skal være regnskapsmessig utskilt og ved stort omfang skilles ut som eget selskap». 
Tove Haug (H) fremmet samme forslag som i formannskapsmøte den 31.08.16: 
1. Eierskapspolitikken punkt 6 endres til «Valgkomiteene skal ha skriftlige 
retningslinjer» 
 
Avstemming: 
i. Løkkebøs forslag om endring i punkt 6 satt opp mot formannskapets innstilling. 
Løkkebøs forslag enstemmig vedtatt. 
ii. Løkkebøs forslag om endring i punkt 13 enstemmig vedtatt. 
iii. Haugs forslag enstemmig vedtatt. 
iv. Endringspolitikken for øvrig enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Nordre Land kommune slutter seg til de forslag til eierskapspolitikk som fremgår av utkast 
til reviderte «Eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvikregionen» juni 2016 med følgende 
endringer: 

•  Endring i eierskapspolitikken siste avsnitt punkt 6: 
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«Kommunestyrets medlemmer kan velges til selskapsstyrer der kommunen er 
eier/medeier» 

• Endring i eierskapspolitikken siste setning punkt 13: 
«Konkurranseutsatt virksomhet skal være regnskapsmessig utskilt og ved stort omfang 
skilles ut som eget selskap». 

• Endring i eierskapspolitikken 2 avsnitt punkt 6: 
«Valgkomiteene skal ha skriftlige retningslinjer» 

 
 
 
 
VURDERING: 
 
Tilsvarende sak har vært opp til drøfting i flere av de andre kontrollutvalgene i regionen. Enkelte av 
utvalgene har påpekt at det fremstår uklart om revidert eierskapspolitikk (k.sak 56/16) følger opp alle 
anbefalingene, og har invitert rådmannen til å orientere nærmere om dette.  
 
Dette ser også ut til å være tilfelle for Nordre Land kommune, og forslag til vedtak som er fremlagt (jf. 
vedtakets pkt. 3) er derfor likelydende med det enkelte av de andre kontrollutvalgene har vedtatt.  
 



Lnr.: 10287/16 

Arkivsaksnr.: 16/1538 

Arkivnøkkel.: 026 
 

Saksbehandler: STR    

 

Utskrift til: 

 

REVISJON AV KOMMUNENS EIERSKAPSPOLITIKK 2016  

 

Sammendrag: 

 

Revidering av felles eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvikregionen er en videreføring av 

eksisterende eierskapspolitikk som ble opprettet i 2009. Utkast til revidert eierskapspolitikk 

er vedlagt saken. 

 

Rådmennene i kommunene i Gjøvikregionen har i fellesskap utarbeidet dette forslaget til 

revidert eierskapspolitikk. Det er imidlertid ikke til hinder for at den enkelte kommune kan 

ha egne bestemmelser som utfyller eller innskjerper den eierskapspolitikken som gjelder i 

alle kommunene. 

 

Revideringen legger opp til: 

 Klarere skille mellom kommunal forvaltning og konkurransebasert, økonomisk 

virksomhet. Dette for å møte EØS-regelverk i.f.t. offentlig støtte, unngå 

kryssubsidiering og mulig strengere lovverk i fremtiden. 

 Tydeligere ansvar, krav og forventninger til styremedlemmer og valgkomite. Forslag 

til de fleste endringer foreligger allerede i lovverk og ulike anbefalinger. 

 Klarere og felles eierstrategier med bl.a. klarere målsettinger for selskapene samt 

felles eierstrategimaler. Dette for å møte enkelte anbefalinger i revisjonsrapporten fra 

Innlandet IKS. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til de forslag til eierskapspolitikk som 

framgår av det reviderte dokumentet. 

 

Vedlegg: 

  

Utkast til revidert eierskapspolitikk juni 2016 «Eierskapspolitikk for kommunene i 

Gjøvikregionen». 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

- KS sine anbefalinger til eierstyring, selskapsledelse og kontroll: 

http://www.ks.no/globalassets/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf 

- K-sak 40/09 – Eierskapspolitikk – notat for drøfting som grunnlag for kommunenes 

og regionens politikk 

 

 

 

Saksopplysninger: 



 

Revidering av felles eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvikregionen er en videreføring av 

eksisterende eierskapspolitikk som ble opprettet i 2009. Utkast til revidert eierskapspolitikk 

er vedlagt saken. 

 

Rådmennene i kommunene i Gjøvikregionen har i fellesskap utarbeidet dette forslaget til 

revidert eierskapspolitikk. Det er imidlertid ikke til hinder for at den enkelte kommune kan 

ha egne bestemmelser som utfyller eller innskjerper den eierskapspolitikken som gjelder i 

alle kommunene. 

 

Vurdering: 

 

Hovedformålet med eierskapsforvaltningen skal sikre en god utvikling for selskapene, 

langsiktig verdiskaping, god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt 

eierskapspolitikk og eierstrategier. 

 

Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom 

kommunen og selskapene/foretakene, sikre god rapportering på mål og forventninger, sikre 

gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer med videre. 

 

Revideringen legger opp til: 

 Klarere skille mellom kommunal forvaltning og konkurransebasert, økonomisk 

virksomhet. Dette for å møte EØS-regelverk i.f.t. offentlig støtte, unngå 

kryssubsidiering og mulig strengere lovverk i fremtiden. 

 Tydeligere ansvar, krav og forventninger til styremedlemmer og valgkomite. Forslag 

til de fleste endringer foreligger allerede i lovverk og ulike anbefalinger. 

 Klarere og felles eierstrategier med bl.a. klarere målsettinger for selskapene samt 

felles eierstrategimaler. Dette for å møte enkelte anbefalinger i revisjonsrapporten fra 

Innlandet IKS. 

 

KS har 21 anbefalinger om kommunenes eierstyring, selskapsledelse og kontroll. I tabellen 

under viser i hvilken grad revisjonsutkastet følger opp disse anbefalingene: 

 

Nr. Anbefaling Henvisning i revidert eierskapspolitikk 
Følges 

KS? 

1 

Obligatorisk opplæring av 

og informasjon til de 

folkevalgte 

Kap. 3, prinsipp nr. 9 Ja 

2 
Vurdering og valg av 

selskapsform 
Kap. 10.2 «Valg av selskapsform» Ja 

3 

Fysisk skille mellom 

monopol og 

konkurransevirksomhet 

Kap. 3, prinsipp nr. 13 Ja 

4 
Utarbeidelse av 

eierskapsmeldinger 
Kap. 1.1, 3 (prinsipp nr. 15), 8, 9 Ja 

5 
Utarbeidelse og revidering 

av styringsdokumenter 
Kap. 9 «Oppfølging» Ja 

6 Eiermøter Kap. 3 (prinsipp nr. 4), 6.2, 8. Ja 



7 
Eierorganets 

sammensetning og funksjon 
Kap. 1.2, 2 og 8. Ja 

8 

Gjennomføring av 

generalforsamlinger og 

representantskapsmøter 

Kap. 2, 3 (prinsipp nr. 2, 7), 6, 8. Ja 

9 Sammensetningen av styret 
Kap. 3 (prinsipp nr. 6 og 14), 6.3 «Valg av 

styrer» 
Ja 

10 
Valgkomite og 

styreutnevnelser 
Kap. 3 (prinsipp nr. 6 og 14), 6.3, 6.4 Ja 

11 
Kjønnsmessig balanse i 

styrene 
Kap. 6.3. Ja 

12 

Rutiner for å sikre riktig 

kompetanse i 

selskapsstyrene 

Kap. 3 (prinsipp nr. 4), 6.3. Ja 

13 
Styresammensetning i 

konsernmodell 
 Nei 

14 
Oppnevnelse av 

vararepresentanter 
 Nei 

15 Habilitetsvurderinger Kap. 3 (prinsipp nr. 6), 6.2. Delvis 

16 Godgjøring av styreverv Kap. 6.5 Ja 

17 Registrering av styreverv Kap. 6.2 Ja 

18 
Arbeidsgivertilhørighet i 

selvstendige rettssubjekter 
 Nei 

19 
Utarbeidelse av etiske 

retningslinjer 
Kap. 6.2, 7 Ja 

20 

Særlig om 

administrasjonssjefens rolle 

i kommunale foretak 

Ikke aktuelt for Gjøvik I/A 

21 
Utøvelse av tilsyn og 

kontroll 
Kap. 3 (prinsipp nr. 15), 8 og 9 Ja 

 

Følgende anbefalinger fra KS er delvis eller ikke fulgt opp i revisjonsutkastet: 

 

 Anbefaling nr. 13. anbefales at styremedlemmer i morselskap ikke bør sitte i styret til 

datterselskap. Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 

Revisjonsutkastet har i hovedsak her forholdt seg til morselskapene. Arbeidsgruppa 

har ikke vurdert denne anbefalingen. 

 

 Anbefaling nr. 14 er at det bør utpekes varamedlemmer til styret med numerisk vara 

fremfor personlige vara for å sikre kontinuitet og kompetanse. Det anbefales i tillegg 

at 1. varamedlem blir invitert til styremøtene for på den måten å sikre best mulig 

kompetanse og kontinuitet. Arbeidsgruppa har ikke vurdert denne anbefalingen. 

 

 Anbefaling nr. 15 ber om at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 

habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper, noe som 

ikke er tatt stilling til i revisjonsutkastet. Rådmannen mener at mulige 

habilitetskonflikter tilsier at verken ordfører, rådmann eller 



kommunestyrerepresentanter bør sitte i styrer i kommunale selskaper. 

 

 Anbefaling nr. 18 ber om at selskapene søker medlemskap i en 

arbeidsgiverorganisasjon. KS Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse 

selskapene. Ved utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter er det aktuelle 

selskapet ikke lenger tilknyttet kommunens lønns- og avtaleforhold gjennom det 

kommunale systemet. Svært mange selskaper fortsetter å benytte det kommunale 

avtaleverket uten at de egentlig har et partsforhold i det. Så fremt ingen av partene ser 

dette som problematisk vil utfordringen først komme opp for arbeidsgiver dersom det 

oppstår konflikt eller det vil være behov for juridisk bistand eller bistand i forbindelse 

med forhandlinger. 

 

Revisjonsutkastet har ikke et eksplisitt krav om et slikt medlemskap, men inneholder 

krav om arbeidsgiverpolitikk i kapittel 7.  

 

 Anbefaling nr. 21 ber om at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak 

diskuterer administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 

Dette er en problemstilling som ikke er aktuell for Nordre Land kommunes 

nåværende eierstyring, da kommunen ikke har kommunale foretak pr dags dato. 

 

Innlandet revisjon IKS har gjennomført en selskapskontroll i.f.t. etterlevelsen av felles 

eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen. Anbefalingene fra selskapskontrollen knytter seg til: 

 

1. I henhold til den felles eierskapspolitikken bør kommunene sammen vurdere om det 

er behov for å inngå en eieravtale/aksjonæravtale i GLT-Avfall, Dokkadelta 

Nasjonale Våtmarkssenter AS og Topro. Når det gjelder Topro er det en prosess på 

gang for å utarbeide forslag til en aksjonæravtale.  

 

2. I selskaper som ikke har etablert valgkomité, bør en slik komité komme på plass. Alle 

valgkomitéer bør ha skriftlige retningslinjer som de arbeider etter.  

 

3. For Dokka Møbler Eiendom AS og AS Sentrumsbygg bør praksis mht. utbetaling av 

utbytte nedfelles skriftlig fra kommunens side, f.eks. ved at den innlemmes i en evt. 

eierstrategi for selskapet. 

 

4. Det bør etableres utbyttepolitikk for den konkurranseutsatte delen av GLT-Avfall. 

 

5. I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det viktig at dette gjøres ut fra en 

vurdering av selskapenes kompetansebehov. Viktig i denne sammenhengen er at det 

er/blir opprettet en valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Det er en fordel om 

det er fastsatt retningslinjer for denne komitéen, der behovet for relevant kompetanse 

i styret kommer tydelig fram. 

 

6. Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter AS og Topro bør gjennomføre en nærmere 

vurdering av om selskapene er unntatt fra offentlighetslovens regelverk, jf § 2 i loven.  

 

7. Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Topro AS. 

 



8. Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at det sikrer at det settes opp en årlig 

plan for styrets arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør 

styret sende en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse 

det er behov for i styret. 

 

Utkast til revidert eierskapspolitikk har ingen vesentlige endringer som gjør revisjonens 

anbefalinger mindre valide. Revisjonsutkastet bidrar derimot til å tydeliggjøre 

nødvendigheten av bl.a. eierstrategier. Eieravtaler/aksjonæravtaler og eierstrategier er forhold 

som det må jobbes videre med når revidert eierskapspolitikk er vedtatt. 

 

Kommunens eierskapsforvaltning er avhengig av å ha gode rutiner for hvordan kommunen 

som eier skal følge opp signaler til selskapene på. Kommunestyret, formannskapet som 

kommunens eierorgan og rådmannen har i den sammenheng viktige og ulike roller: 

 

 

 

Styringslinjen overfor de kommunale selskapene går direkte fra kommunestyret/formannskap 

til selskapet gjennom generalforsamling/representantskap. Rådmannen har ingen direkte eller 

utførende rolle i eierskapsstyringen, men er en «fasilitator» i begrenset forstand.  

 

Revisjonsutkastet viderefører tidligere eierskapspolitikk og sikrer derved nødvendig 

langsiktighet og forutsigbarhet. Endringene vurderes å ha liten økonomisk konsekvens for 

kommunene.  

 

Rådmannen ser et potensial for bedre eierstyring utover den klargjøring av ansvar og de 

forbedrede rutiner som følger av denne saken. Potensialet ligger først og fremst i å avsette 

økte administrative ressurser og øke den administrative kompetansen til å følge opp 

selskapene tettere og mer profesjonelt, f.eks. gjennom opprettelse av et «eierskapssekretariat» 

i kommunen. 

 



Rådmannen foreslår ikke i denne saken noe utvidet ambisjonsnivå. Dette skyldes den 

generelle restriktive holdningen kommunen har til bruk av administrative ressurser. Dette er 

imidlertid et spørsmål om prioritering, og kan tas opp til ny vurdering i kommende 

budsjettbehandling. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til de forslag til eierskapspolitikk som 

framgår av det reviderte dokumentet. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet å legge saken frem for kommunestyre med følgende 

forslag til vedtak: 

 

1. Nordre Land kommune slutter seg til de forslag til eierskapspolitikk som fremgår av 

utkast til reviderte «Eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvikregionen» juni 2016. 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. august 2016 

 

 

 

 

Jarle Snekkestad      Stine Røen 

rådmann       næringsrådgiver 
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REVIDERINGSSAMMENDRAG 
 

Revideringen av felles eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvikregionen er en videreføring 

av eksisterende eierskapspolitikk. Den ble opprettet i 2009 og har gjennom behandling av 

de årlige eierskapsmeldingene vært gjenstand for mindre endringer og tillegg. 

Det er ingen store endringer av eksisterende eierskapspolitikk som foreslås i denne 

revideringen, men den strukturelle oppbyggingen er blant annet endret. Her er kort de 

viktigste momentene i revideringen: 

 

 Det legges opp til klarere skille mellom kommunal forvaltning og 

konkurransebasert, økonomisk virksomhet. Dette for å møte EØS-regelverk i.f.t. 

offentlig støtte, unngå kryssubsidiering og fremtidig, strengere lovverk. 

 Tydeligere ansvar, krav og forventninger til styremedlemmer og valgkomite. Forslag 

til endringer er ikke nye, de fleste foreligger i lovverk og ulike anbefalinger. 

 Forslag til en klarere og felles eierstrategier, med bl.a. klarere målsettinger for 

selskapene samt felles eierstrategimaler (vedlegg 1). Dette for å møte enkelte 

anbefalinger i revisjonsrapporten fra Innlandet IKS. 

Forslagene vurderes til å ha liten økonomisk konsekvens for kommunene. Det kan selvsagt 

drøftes ambisjonsnivået og rådmannens rolle i.f.t. oppfølging av eierskapspolitikken, men 

dette anses av arbeidsgruppa som en drøfting som bør tas enkeltvis hos hver enkelt 

kommune. 

Arbeidsgruppen for revideringsarbeidet i 2016 har vært oppnevnt av rådmennene i 

Gjøvikregionen og har bestått av Aslaug Dæhlen (Østre Toten), Odd-Arnvid Bollingmo 

(Vestre Toten), Stine Røen (Nordre Land),  Terje Lindalen (Søndre Land) og Jan Ove Moen 

(Gjøvik). 

Rådmennene i Gjøvik-regionen har behandlet dokumentet for revidert eierskapspolitikk i to 

omganger, dvs. 13. mai og 17. juni 2016. Rådmennenes endringer er lagt til i dokumentet.  
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1. INNLEDNING 
 

Kommunene i Gjøvikregionen legger vekt på en felles eierskapspolitikk som er målrettet, 

åpen, langsiktig og forutsigbar overfor kommunenes eierposisjoner. Kommunene har 

eierinteresser i ulike type selskaper og det er i varierende grad utviklet en politikk for 

hvordan kommunene skal brukes selskapene i sin oppgaveløsning eller styre selskaper med 

mer kommersielt fokus. Som eiere er det viktig at kommunene har en bevisst og helhetlig 

eierskapspolitikk som gir rammene for hvordan kommunene utfører sitt eierskap. 

 

1.1 Rammeverk 

Kommunenes eierskapspolitikk kan deles i 3 forskjellige typer dokumenter: 

 

 

Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn 

for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags 

systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap. Dette 

omfatter blant annet rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, 

vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken utgjør rammeverket 

for kommunens eierstyring. 

Formålet med det kommunale eierskapet kan inndeles i to eller tre hovedformer: 

 Finansielt eierskap 

 Politisk eierskap 

 Blandingsforhold 

Eierskapspolitikk 

• Overordnet og 
prinsippiell 

• Evalueres årlig 
gjennom 
eierskapsmeldingen 

• Revideres hvert 4. år 

Eierstrategi 

• Definert og tilpasset 
hvert selskap 

• Revideres etter 
behov. 

Eierskapsmelding 

• Oppfølging- og 
evalueringsverktøy 

• Følges opp årlig 
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Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. Dette 

innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men at 

bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil 

normalt være mest aktuelt når kommunen har et finansielt motiv for sitt eierskap, men det 

er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger denne 

selskapsformen, blant annet at flere kan være eiere – også private. 

Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre 
kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et 
gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offentlige eiere kan den 
samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen. Eksempelvis vil 
eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert.  
 
Blandingsforhold. De fleste eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon. 

Kommunens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på 

investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning, 

kombinert med krav om ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger. 

For å ivareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare 

styringssignaler som mulig. 

Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å 

sikret at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt og ikke avviker fra den 

ramme for risikoprofil som er satt for selskapet.  

Eierstrategiene bør opprettes/revideres i etterkant av en revidering av eierskapspolitikken. 

Se vedlegg 1 for hvordan en eventuell eierstrategi kan utformes. 

Eierskapsmeldingen skal bidra til god politisk styring og kontroll av de eide selskapene. 

Eierskapsmeldingen bør minimum inneholde følgende: 

 Kommunenes eierskapspolitikk, overordnede prinsipper i.f.t. eierstyring 

 Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og interkommunale 

samarbeidstiltak, samt opplysninger om blant annet: 

 Formål (vedtektsfestet) 

 Eierandel 

 Ledelse / styre 

 Økonomiske nøkkeltall for fire år 

 Evt. styregodtgjørelse 

 Formålsdiskusjon og eierstrategi, herunder selskapets samfunnsansvar.  

 

1.2 Juridisk styringsgrunnlag 

Det er i hovedsak tre selskaps- og foretaksformer som er aktuelle for kommunene ved 

utskillelse av virksomhet: 

 Aksjeselskap (AS) – reguleres av Lov om aksjeselskaper 

 Interkommunale selskaper (IKS) – reguleres av Lov om interkommunale selskaper 

 Kommunale foretak (KF) – reguleres etter Kommunelovens kap. 11. 
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En fjerde foretaksform kan også være et alternativ å vurdere 

 Samvirkeforetak (SA) – reguleres av Lov om samvirkeforetak 

Et aksjeselskap reguleres av og kan eies av en kommune alene eller sammen med andre 

kommuner eller private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for 

selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. 

Et interkommunalt selskap eies bare av kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets 

forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet. 

Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person men en del av kommunen som 

rettssubjekt og kommunen hefter for foretakets forpliktelser. Foretaket ledes av et styre 

som er utpekt direkte av kommunestyret. Daglig leder står i linje under styret som igjen er 

underlagt kommunestyret. 

Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet på den ene siden. På den 

annen side har ikke administrasjonssjefen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor 

foretakets daglige leder. 

Hovedregelen er at styremøter i kommunale foretak skal være åpne. 

Et samvirkeforetak er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes 

økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, 

leverandører eller på liknende måte. Ingen av medlemmene bærer personlig ansvar for 

foretakets forpliktelser.  

Kommunene står fritt i å formelt samarbeide på ulike områder uten at det er overdratt 

beslutningsmyndighet eller representasjonskompetanse ved bruk av Kommuneloven § 27.  

Kommunelovens kap. 5 A har også åpnet for samarbeid om myndighetsutøvelse gjennom 

vertskommunesamarbeid (§ 28-1). Myndigheten delegeres fra deltakerkommunene til 

vertskommunen og kan organiseres enten som administrativt vertskommunesamarbeid eller 

med felles folkevalgt nemnd. Den enkelte kommune kan gi vertskommunen instruks om 

utøvelse av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder deltakerkommunen eller 

dennes innbyggere. 

En annen samarbeidsmodell er samkommunemodellen etter Kommunelovens § 28 2A-2V. 

Den er utviklet for samarbeid om lovpålagte oppgaver på flere sektorer. Kommunen utøver 

her styring gjennom sine representanter i samkommunestyret. 

Kommunen står også fritt til å etablere stiftelser etter Stiftelsesloven. Stiftelsens formål 

bestemmes ved opprettelsen. Organisasjonen er et selvstendig rettssubjekt og eier seg 

selv. Innflytelse over stiftelsen kan utøves gjennom å etablere en «rådsforsamling» med 

oppgaver og myndighet som beskrevet i Stiftelseslovens § 36. Kommunen står ikke lenger 

fritt til å løse opp stiftelsen. Dette er ingen organisasjonsform hvis kommunen ønsker å 

utøve eierstyring og opprette en økonomisk interesse i de verdier som er knyttet til 

virksomheten. 
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Kommunene har også et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper. 

Kommunelovens kap. 12 gir kommunens kontrollutvalg en selvstendig rolle i forhold til 

eierne og selskapsledelsen. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med 

forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å 

kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 

med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan 

også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

kap. 3.  

Det kan være andre rettsområder som påvirker organisasjonsformen, som f.eks. forholdet 

til de ansatte, inhabilitet, EØS-avtalens konkurranseregler i.f.t. offentlige anskaffelser og 

offentlig støtte.  Se i dette dokumentets kapittel 10.2 for mer om nærmere vurderinger av 

valg av selskapsform. 

Oversikten nedenfor oppsummerer de ulike organisasjonsformene: 
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2. EIERSTYRING 
 

Utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter som IKS, SA (samvirkeforetak) og AS 

innebærer at den politiske styringslinjen endrer karakter. Kommunestyret har fortsatt det 

overordnede ansvaret. Mulighetene for direkte politisk styring og kontroll reduseres. Den 

tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Rådmannen har verken ansvar 

for eller myndighet over selskapene. For å kompensere for ulemper med redusert direkte 

styring er et viktig verktøy å etablere mål og forventninger til selskapene og prinsipper for 

eierstyring gjennom eierstrategiske dokumenter. Til sammen danner dette en 

styringsmodell og gir rammer som skal være førende for styrets arbeid. I 

oppfølgingsarbeidet mot selskapet/foretaket vektlegges kontroll av mål- og 

forventningsoppnåelse, økonomioppfølging og styreevalueringer. 

Eierstyringen utøves gjennom kommunens eierorgan som i IKS og SA er representantskapet 

og i AS er generalforsamlingen. 
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3. PRINSIPPER FOR EIERSTYRING 
 

Alle kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i 2009 en felles eierskapspolitikk som 

styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeid. Eierskapspolitikken revideres 

i 2016. 

Dette må eierne passe på: 

1. Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform og nødvendighet vurderes 

grundig. 

 

2. For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og 

generalforsamling avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre. 

 

3. Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med 

alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling 

i form av eieravtaler/aksjonæravtaler. 

 

4. I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes 

eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og 

utfordringer med eierne. Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne 

(representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge eiermøte i forkant av 

generalforsamling/representantskapsmøte. Det skal føres referat fra eiermøtene. 

 

5. Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter, eierstrategier og 

på annen måte må kommunen sikre størst mulig grad er tverrpolitisk forankring av 

eierskap, eierskapsstrategi og eierføringer for selskapenes drift.  

Kommunens valgte eller nominert eierrepresentanter skal representere kommunens 

syn. 

 

6. Valg til styre skal skje etter en innstilling fra en valgkomité. 

 

Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til habilitetsreglene. Valgkomiteen bør ha 

skriftlige retningslinjer som representantskap/generalforsamling har vedtatt. 

 

Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i 

selskaper der kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med 

bakgrunn i selskapets nytte også av politisk kompetanse. Med politisk kompetanse 

menes kunnskap om de løpende politiske og administrative prosessene på det 

relevante saksfeltet. 

 

7. De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling 

kan ha behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en 

henvendelse til ordfører som drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til 

representanten. Er det ikke tid til å konsultere formannskapet gir ordføreren 
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tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan svare på rent oppklarende 

spørsmål fra representanten. 

 

8. Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av 

kommunene i regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar 

mellom seg. 

 

9. I starten av hver valgperiode skal kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for 

styremedlemmer i sine selskaper, og obligatorisk opplæring i eierskapsstyring for 

sine politikere. 

 

10. Kommunen skal tydelig skille kunde og eierrollen i de selskaper en går inn i. 

Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse 

kommunens/-enes oppgaver. 

 

11. Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. 

 

12. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi 

som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet.  

 

13. Ulovlig kryssubsidiering mellom kommunal forvaltningsvirksomhet og økonomisk 

virksomhet skal ikke forekomme så lenge det ikke svares for en markedsmessig 

kostnad for økonomiske fordelen selskapet måtte ha. Konkurranseutsatt økonomisk 

virksomhet skal i utgangspunktet skilles ut som eget selskap. 

 

14. Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å 

realisere sine mål.  

 

15. Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på 

behandling i kommunestyret på høsten. 
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4. UTBYTTE, AVKASTNING OG ANDRE MÅL 
 

Selskapenes primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt og effektivt. For 

kommersielle virksomheter gjelder å sikre bærekraftig og forretningsmessig verdiutvikling 

over tid. Forventninger til avkastning, utbytte og resultater skal være en sentral del av 

dialogen med selskapet.  

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, 

og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventninger kunne erstattes av andre 

mål som for eksempel effektivitetsmål. 

 

4.1 Utbytte 

Kommunene skal som eier gi uttrykk for forventninger til selskapets utbytte. 

Utbytteforventninger skal reflektere hva kommunen som eier mener er en riktig balanse 

mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd. Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte er 

at selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og 

risikoprofil.  

 

4.2 Avkastningsmål 

Kommunene har investert i og overført verdier til selskaper og foretak som kommunen 

forventer bidrar til effektivisering av kommunens økonomi, og som gir avkastning på 

investeringer. 

For de selskapene som i stor grad har forretningsmessige mål, er avkastning et sentralt 

element for eier. Det ønskes en positiv verdiutvikling for investeringer og et viktig mål for 

selskapene er at de oppnår høy avkastning på investert kapital. Med avkastningsmål menes 

den avkastningen eier kan forvente å få på sine investeringer over tid sett i forhold til 

investeringens risiko. 

 

4.3 Andre mål 

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål, og som ikke opererer i et 

marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis 

effektivitetsmål. Ulike selskapsformer er valgt for å realisere ulike formål. I noen tilfeller 

er ivaretakelse av særskilte samfunnsoppgaver en bedre målsetting enn rene resultatkrav. 

Kommunen sikrer god eierstyring gjennom å tydeliggjøre mål og resultatkrav i det 

eierstrategiske arbeidet. Slike mål forankres i eierstrategiene for de enkelte selskapene og 

innebærer at kommunen må ha tydelige og unike eierstrategier for sine eierposisjoner.  



 Felles eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvik-regionen   

         

Gjøvik / Østre Toten / Vestre Toten /Søndre Land / Nordre Land 12 

5. EIERSTRATEGIER 
 

Eierskapspolitikken til kommunene i Gjøvik-regionen legger opp til aktivt bruk av 

selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de 

store verdiene som ligger i de ulike selskapene. Strategien skal danne plattform for en god 

styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. Eierstrategier 

kan regulere forhold som kommunikasjon med selskapet, informasjonsbehov, forventet 

avkastning, utbytteforventninger, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, 

tvisteløsninger mellom eiere m.v. Eierstrategier er individuelle og tilpasses det enkelte 

selskap. 

Det vises til vedlegg 1 for en mal på hvordan eierstrategien kan utformes. 

 

5.1 Delt eierskap 

Delt eierskap gir spesielle utfordringer knyttet til samordning av ulike eierinteresser. Det 

førende prinsipp er at eierne skal likebehandles innen hver selskapsklasse. I selskaper med 

forskjellige selskapsklasser, skal rettigheter fremgå av vedtektene. For selskaper med flere 

eiere, er omforente eierstrategier et viktig virkemiddel til å håndtere ulike synspunkter.  

Eierstrategiene gir omforente holdninger til retning og utvikling av selskapene. De er også 

verdifulle verktøy for å regulere eventuelle uenigheter. Gjennom eierstrategier kan det 

avtales formelle føringer og tvisteløsninger. Eierstrategien kan også forplikte til å etablere 

fora på administrativt nivå hvor de ulike eiernes interesser drøftes og avklares for å unngå 

forskjellige styringssignaler til selskapet. Alle eierstrategier skal forankres i 

kommunestyret. 

Der det er hensiktsmessige bør eieravtaler/aksjonæravtaler vurderes for å oppnå en felles 

helhetlig eierstrategi.  
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6. STYRETS ROLLE OG ANSVAR 
 

Styret er på vegne av eierne øverste styringsorgan og skal føre kontroll og formulere 

strategier, godkjenne vedtak og legitimere virksomheten.  En viktig oppgave for 

eierorganene er derfor oppnevning av styrer.  Riktig sammensetning av styrene er viktig 

både for selskapene og eier. 

6.1 Styrets ansvar 

Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet. Det sørger for organisering av 

virksomheten, ansetter administrerende direktør og fører tilsyn med daglig ledelse og 

selskapets virksomhet for øvrig. Styret har ansvar for å følge opp eiers forventninger til 

selskapet. I den sammenheng legger eier til grunn at styret redegjør for eventuelle avvik. 

6.2 Forventninger til styret 

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser. Styret skal ivareta 

den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Styret skal 

være en viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen i større saker. Samtidig må 

styret kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en 

uavhengig rolle i forhold til ledelsen. Et kompetent styre må kunne utfordre 

administrerende direktør og bedriften slik at det tas gode beslutninger. 

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør/skal registrere vervene på 

www.styrevervregisteret.no. 

 

Dette må styret i selskapet passe på: 

1. Kommunalt eide virksomheter skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i 

forhold som det ikke av konkurransemessige hensyn må unntas offentlighet. 

 

2. For å sikre god selskapsstyring skal styret avklare strategiske og sentrale spørsmål 

med eier gjennom representantskap og generalforsamling. Styret har sammen med 

daglig leder ansvar for å utvikle og lede selskapet innenfor disse rammer. I alle 

selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal styret avholde 

eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og 

utfordringer med eierne. 

 

3. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. 

Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og 

retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. 

Styret bør/skal årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og 

den interne kontroll. 
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4. Det skal utarbeides en styreinstruks i alle selskaper med vesentlig virksomhet, 

(antall ansatte/omsetning mv). Instruksen, som er et internt arbeidsdokument, 

utarbeides av styret. Instruksen skal inneholde rutine for håndtering av mulige 

habilitetskonflikter. Selskapet bør/skal ha retningslinjer som sikrer at 

styremedlemmer og ledene ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller 

indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 

 

5. Alle kommunens selskaper skal ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål, 

gjerne fastlagt i egne etiske retningslinjer. 

 

6. Styret skal tydelig skille kunde og eier. Ryddighet på dette er også viktig der 

selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver. 

 

7. Eierne i selskapet skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. 

 

8. Styret i kommunens selskaper setter opp en årlig plan for sitt arbeid herunder 

evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding 

til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret. 

 

6.3 Valg av styrer 

Valg av kompetente styrer er avgjørende for best mulig forvaltning av selskapsverdiene. 

Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets 

egenart og kommunens formål med eierskapet. Under er det listet opp hvilken erfaring og 

kompetanse styret som kollegium skal ha. Slik kunnskap må ofte opparbeides gjennom 

styrearbeid. Det er derfor ønskelig med kontinuitet i velfungerende styrer som sikrer at 

opparbeidet kompetanse ikke forsvinner. Kompetanse skal også vurderes ut fra hvert 

enkelt styremedlems personlige bidrag i form av spesifikke egenskaper. 

Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innenfor følgende områder avhengig 

av selskapets behov: 

 Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, 

forretningsområder, lovgivning/forskrifter, strategi, avtaler mv. 

 

 Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor 

bransjen samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. 

 

 Spesialkompetanse og erfaring innen relevante fagområder som juss, 

økonomi/finans/regnskap, risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv. 

 

 Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 

 

 Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning. 
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 Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. 

Ved valg til styrene uansett selskapsform velges styremedlemmet normalt for en 

toårsperiode i samsvar med aksjelovens hovedregel. 

Kommunelovens § 80a gjelder for alle aksjeselskaper hvor kommuner og fylkeskommuner 

til sammen eier minst to tredjedeler av aksjene. Kommunelovens § 80a sier at hvis det er 

to eller tre medlemmer i styret, skal begge kjønn være representert. Hvis det er fire eller 

fem medlemmer i styret, skal hvert kjønn være representert med minst to.  

 

6.4 Valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale 

selskaper 

Valgkomitéer kan være en nyttig bidragsyter til å få frem kandidater og det vurderes 

løpende behovet for å opprette valgkomitéer for aksjeselskap. Valgkomitéen gis ansvaret 

for å levere et begrunnet forslag om styre som grunnlag for beslutning i eierorganet. 

Det anbefales å opprette regionale valgkomiteer for regionale selskaper. 

Styrevalg for interkommunale selskaper skjer i representantskapsmøtene vanligvis i 

april/mai. Aksjeselskapene avholder sine ordinære generalforsamlinger med valg innen 

utgangen av juni.  Valg av styrerepresentanter til de kommunale foretakene søkes 

gjennomført på vårparten.  

Valgkomiteens innstilling bør begrunnes med utgangspunkt i kapitlet ovenfor. 

 

6.5 Godtgjørelse til styret 

Godtgjørelse til styret bør utformes slik at den fremmer verdiskapningen i selskapene og 

fremstår som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets 

kompleksitet. Styrets godtgjøring bør ligge på et moderat nivå og se hen til den 

alminnelige lønns- og prisutviklingen i samfunnet når den er oppe til justering. 

I aksjeselskapene og de interkommunale selskapene er det hhv. generalforsamling og 

representantskap som årlig tar stilling til godtgjørelsens størrelse. Styregodtgjørelse for 

evt. kommunale foretak fastsettes av kommunestyret. 
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7. SAMFUNNSANSVAR 
 

Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig 

samfunnsutvikling. Samfunnsansvar handler om å ta sosiale og miljømessige hensyn ut over 

det som er pålagt ved lov. Det forventes at alle selskaper og foretak der en eller flere av 

kommunene i Gjøvik-regionen er eier tar samfunnsansvar og har utviklet egne holdninger 

til forhold som bl.a. etikk, forebygging av korrupsjon, miljø, likestilling og integrering. 

Bedrifter har en viktig samfunnsrolle og påvirker samfunnsutviklingen og nærmiljøet der de 

opererer og det er viktig at dette reflekteres i både styring og ledelse. 

Eventuelle kommunale foretak er som del av kommuneorganisasjonen forpliktet å følge 

gjeldende kommunale retningslinjer i.f.t. etikk, arbeidsgiverpolitikk, varsling, folkehelse, 

miljøtiltak m.m. 

Når det gjelder ASer og IKSer, er det selskapenes og foretakenes styrer som har ansvar for 

ivaretakelse av samfunnsansvaret. Det forventes at styrene i de enkelte selskapene tar 

samfunnsansvar og at dette er integrert i selskapets virksomhet og strategier. 

Åpenhet om kommunens eierskap er viktig av demokratiske hensyn. Alle viktige saker som 

berører endringer i kapital, mål eller har budsjettkonsekvenser legges fortløpende frem for 

kommunestyret/-ene.  

I tillegg til det generelle ansvaret, er det noen forhold som kommunen vektlegger i sin 

eierdialog og som det forventes at styrene tar med i sine vurderinger: 

 

Arbeidsgiverpolitikk 

Den enkelte kommunes arbeidsgiverpolitikk gir føringer for gjennomføring av konkrete 

tiltak innen HMS, lønnspolitikk, rekruttering, lederutvikling, mangfold og inkludering, 

kompetanseutvikling m.m. Kommunen forventer at selskapene har en god 

arbeidsgiverpolitikk og at denne blir utført på en systematisk og betryggende måte. 

 

Miljø 

Det forventes at selskapene tar miljøansvar. Selskapenes arbeid med miljøspørsmål må 

skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten. Mål, gjennomføring og 

evaluering av miljøarbeidet må være klart angitt. Selskaper og foretak hvor kommunen har 

eierinteresser er ulike hva gjelder påvirkning på ytre miljø. Dette vil nødvendigvis påvirke 

hvor omfattende rutiner og systemer de ulike selskapene må utvikle for å sikre at 

virksomheten tar nødvendige miljøhensyn.  
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Etikk 

Det forventes at de selskap som kommunen har eierinteresser i legger kommunenes etiske 

normer og etiske problemstillinger til grunn for sitt arbeid på dette området. Ethvert 

selskap skal ha en bedriftskultur som også innebærer at arbeidstaker skal kunne varsle om 

kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. 

 

Korrupsjon 

Det forventes at selskaper hvor kommunene har eierandel i har nulltoleranse for 

korrupsjon. Strenge krav til åpenhet og offentlighet er et effektivt virkemiddel mot 

korrupsjon. Kommunen er opptatt av at selskaper som kommunen har eierinteresser i er 

åpne om dilemmaer knyttet til korrupsjon, interessekonflikter og inhabilitet. Kommunen 

har reglementer, rutiner og systemer som gir styring og kontroll med kommunens 

forvaltning av fellesskapets verdier. 

8. EIERSKAPSFORVALTNING 
 

Hovedformålet med eierskapsforvaltningen skal sikre en god utvikling for selskapene, 

langsiktig verdiskaping, god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt 

eierskapspolitikk og eierstrategier.  

Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom 

kommunen og selskapene/foretakene, sikre god rapportering på mål og forventninger, 

sikre gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer med videre.  

Kommunestyret, formannskapet som kommunens eierorgan og rådmannen har i den 

sammenheng viktige og ulike roller: 

 

Kommunestyret 

 Vedtar kommunens eierskapspolitikk hvert fjerde år. 

 Behandler kommunens eiermelding årlig. 

 Vedtar kommunens eierstrategier for selskap og foretak 

 Gjennomfører styrevalg(1) 

(1)
 Valg av styrer til aksjeselskap (AS) og interkommunal selskap (IKS) gjennomføres hhv. 

generalforsamling og representantskap. 

 Generalforsamling og representantskap i hhv. aksjeselskap og interkommunale 

selskap avholdes normalt i perioden april – juni. 

Formannskapet (kommunens eierorgan) 
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 Innstiller til kommunestyret i saker som omhandler kommunens eierskap, jfr. 

kommunestyrets rolle nevnt ovenfor 

 Gjennomfører eiermøter med selskap og foretak. Eiermøter med ledelsen i 

selskap/foretak gir formannskapet grunnlag for å sjekke og kontrollere at disse 

driver sin virksomhet på en måte som understøtter selskapets/foretakets formål og 

kommunens mål med eierskapet. Formannskapet gir i eiermøtene signaler til 

selskapsledelsen om hva kommunen som eier er opptatt av. 

 

Rådmannen 

 Utvikler forslag til eierstrategier for behandling i kommunestyret 

 Utarbeider forslag til revidert eierskapspolitikk hvert fjerde år. 

 Utarbeider årlig eierskapsmelding. 

Eventuelle kommunale foretak inngår i kommunens årshjul for budsjettering og 

rapportering. Foretakenes budsjettarbeid innpasses i kommunens framdriftsplan for årlig 

rullering av økonomiplanen.  Styrebehandlet forslag fremmes som en del av rådmannens 

forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Kommunestyret fatter vedtak om foretakenes 

økonomiske rammebetingelser og investeringsbudsjett. 

Den faste rapporteringen fra evt. kommunale foretak til eier skjer gjennom 

tertialrapportene og årsregnskap/årsberetning. Rapporteringen innpasses i forhold til 

kommunens framdriftsplaner for periodevis rapportering og årsmelding, og forelegges 

kommunestyret i forbindelse med rådmannens forslag til tertialrapporter og årsmelding.  

Styret må i forbindelse med periodevis rapportering fremme konkrete forslag om endringer 

i de vedtatte drifts- og investeringsrammene dersom dette anses nødvendig. 

Eiermøter gjennomføres i regi av selskapet. Deltakere fra kommunen som eier er 

fortrinnsvis ordfører og/eller rådmann deltar. Det forventes en muntlig eller skriftlig 

orientering i formannskapet i etterkant av gjennomføring av eiermøtet. 

9. OPPFØLGING 
 

Det legges vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierskapspolitikk. 

Kommunens eierskapspolitikk ligger fast over tid, men justeres ved behov som følge av 

vesentlige endringer i overordnede rammer for eierstyring. Det legges opp til en 

gjennomgang av eierskapspolitikken tidlig i kommunevalgperioden, dvs. hvert 4. år. 

Det legges opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner gjennom 

kommunestyrebehandling av eierskapsmeldingen. Dette vil i hovedsak handle om en 

gjennomgang av eierposisjonen for å oppdatere nøkkelopplysninger om 

selskapene/foretakene, herunder resultater/avkastning, styresammensetning, honorarer og 

endring i mål der det er fremlagt nye eierstrategier. Dette skal sørge for åpenhet rundt 

kommunens eierposisjoner. 
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10. EIERPOSISJONER 
 

10.1 Kommunenes eierposter 

Kommunene i Gjøvikregionen har for tiden strategiske eierposter i 39 selskaper som 

selvstendige rettssubjekter, 3 vertskommunesamarbeider i henhold til Kommunelovens § 27 

og 1 kommunalt foretak. 

Tall som er oppgitt er den enkelte kommunes evt. eierandeler. Evt. datterselskap er ikke 

oppgitt. 

 

Aksjeselskap (AS) 

 

 

Gjøvik S. Land N. Land Ø.Toten V.Toten

KUF-fondet i Oppland AS 17,12 % 1,55 % 0,10 % 3,21 % 3,21 %

Topro AS 28,89 % 15,68 % 6,07 % 6,93 % 10,40 %

ATS Gjøvik/Toten AS 50,00 % 25,00 % 25,00 %

Mjøsmuseet AS 50,00 % 12,00 % 12,00 %

AS Oplandske Dampsk.s. 6,90 % 1,41 %

Eidsiva Energi AS 3,20 % 1,80 %

Dokkadeltaet N. Våtmark.s AS 50,00 % 50,00 %

Randsfjordmuseene AS 15,50 % 15,50 %

AS Industribygg 100,00 %

GOA AS 100,00 %

AS Snertingdal Auto 20,80 %

AS Snertingdalshallen 27,44 %

Norsk Bane AS 0,48 %

Oplandske Bioenergi AS 0,27 %

Sølve AS 100,00 %

Dokka Møbler AS 100,00 %

Landsbyen Næringshage AS 13,15 %

Nordre Land Asvo AS 100,00 %

AS Sentrumsbygg 100,00 %

Vokks AS 66,67 %

Kapp Næringshage AS 20,83 %

Lena Produkter AS 100,00 %

Østre Toten Eiendomsselskap 

AS 100,00 %

Raufoss Industripark III AS 19,70 %

Komm-in AS 9,26 %

Raufoss Industrihistoriske 

Samlinger AS 100,00 %

Vestre Toten Rådhus AS 100,00 %
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Interkommunale selskap (IKS) 

 

Kommunale foretak (KF) 

 

§28-1b samarbeid (styres administrativt) 

 Gjøvikregionen interkommunale legevakt (Gjøvik er vertskommune) 

 Anskaffelser – Fellesenhet Gjøvikregionen (Gjøvik er vertskommune) 

 Tilsynsførerordning fosterhjem  

 Samarbeids og koordineringsråd for Gjøvikregionen (SKR) 

Øvrige selskap 

 Bibliotekssentralen AL (gjelder alle kommunene) 

 KLP – Kommunal Landspensjonskasse (gjelder alle kommunene) 

 Tronhus i Land 

Stiftelser m.v. 

 Gjøvik Boligstiftelse 

 Østre Toten Boligstiftelse 

 Vestre Toten Boligstiftelse 

Stiftelser er selveide. Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve 

eierstyring. 

Også pensjonskasser er selveide og kan slik sett sammenlignes med stiftelser. 

 

  

Gjøvik S. Land N. Land Ø.Toten V.Toten

GLT-Avfall IKS 42,03 % 8,47 % 9,74 % 21,19 % 18,57 %

Gjøvikregionen Helse og 

Miljøtilsyn IKS 35,20 % 6,90 % 8,20 % 17,80 % 15,60 %

Innlandet Revisjon IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

Krisesenteret i Gjøvik IKS 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %

SMISO Oppland IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

Mjøslab IKS 50,00 % 25,00 % 25,00 %

Gjøvik S. Land N. Land Ø.Toten V.Toten

Totenbadet KF 100,00 %
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10.2 Valg av selskapsform 

Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform og nødvendighet vurderes grundig. Valg 

av selskapsform må vurderes ut fra hvilke muligheter og begrensninger som ligger i de 

aktuelle formene, opp mot mål og hensyn kommunen ønsker å ivareta ved 

selskapsetablering. Nedenfor redegjøres det for de sentrale vurderingene som bør ligge til 

grunn for valg av selskapsform.  

Vurdering av risiko  

Risikovurdering i forhold til økonomi, markedsforhold, tjenestene/oppgavene selskapet 

skal forestå, forholdet til interessenter mv.  

Fleksibilitet på eiersiden 

Selskapsform er av betydning i forhold til hvem som kan være eiere/deltakere. 

Aksjeselskap (AS) gir stor fleksibilitet på eiersiden og muliggjør samarbeid mellom stat, 

fylkeskommune, kommuner og private aktører. I et interkommunalt selskap (IKS) kan kun 

kommuner, fylkeskommuner og andre interkommunale selskap være deltakere. Et 

kommunalt foretak (KF) er en del av kommunen som rettssubjekt og kan således ikke ha 

andre eiere. De to sistnevnte selskapsformene åpner ikke opp for privat deltakelse. 

Behov og mulighet for eierstyring 

Selskapsform, herunder selskapslovgivningen, vil påvirke kommunens mulighet til å utøve 

eierstyring overfor selskapene. I et kommunalt foretak (KF) er kommunestyret eierorgan. 

Kommunestyret har derfor utstrakt mulighet til å utøve eierstyring overfor foretakene. 

Kommunens styringsmulighet overfor et aksjeselskap (AS) er mer begrenset. Behovet for 

styring og kontroll med selskapenes virksomhet må vurderes opp mot selskapenes behov for 

handlingsrom og kommunens ansvar knyttet til selskapenes forpliktelser. Valg av 

selskapsform vil følgelig påvirkes av kommunens mål og strategier for virksomheten. 

Økonomiske forpliktelser 

Hvilket økonomisk ansvar er det ønskelig å ha knyttet til selskapets forpliktelser? 

Kommunen vil hefte ubegrenset for forpliktelsene til et kommunalt foretak (KF). I et 

interkommunalt selskap (IKS) vil kommunen hefte ubegrenset for en prosentdel (eierandel) 

av selskapets forpliktelser. Kommunen vil ha et begrenset ansvar overfor et aksjeselskap. 

Forholdet til lover og forskrifter 

Selskapsform kan være av betydning i forhold til hvorvidt selskapet er omfattet av ulike 

lover og forskrifter. Kommunale selskap kan for eksempel være omfattet av lov om 

offentlige anskaffelser, offentlighetsloven mv. 

Delegasjon av myndighet 

Selskaps- og organisasjonsform vil påvirke muligheter/begrensninger i forhold til delegering 

av myndighet. 

Skatte- og avgiftsmessige forhold 

Selskapsform er av betydning for hvorvidt selskapet er berettiget for momskompensasjon 

(kompensasjonsloven). Selskapsform kan også være av betydning ved vurdering av 

begrensninger i skatteplikt, herunder ved en helhetlig vurdering av hvorvidt selskapet har 

erverv til formål.  
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VEDLEGG 
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VEDLEGG 1: MAL FOR UTFORMING AV KOMMUNENS EIERSTRATEGI 
 

Bakgrunn 

 Historisk bakgrunn om eierposisjonen 

 Bakgrunn for valg av selskapsform 

 Om virksomhet og bransjetilhørighet 

 Virksomhetens rolle i.f.t. kommunen og kommuneplan 

Virksomhetens formål 

 Komme klart fram hva som er kommunal tjenesteproduksjon eller forvaltning, og 

hva som er økonomisk virksomhet. 

Eiers forventninger  

 Formue- og kapitalforvaltning 

 Verdibevaring og bærekraft 

 Effektivitet 

 Kvalitet og utvikling 

 Konkurranse- og markedsforhold, herunder prisstruktur 

 Virksomhetens økonomiske risikoprofil, herunder finansielle føringer og fullmakter 

 Avkastning, utbytte og eieruttak 

Hvordan styres virksomheten 

 Oppfølging av målsettinger/rapportering 

 Styringsorgan 

 Oppfølging og informasjonsdeling, eiermøter 

 Evt. oppdragsavtaler m.v. 
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SAK NR. 28/2017 
 

Nordre Land kommune       
 

 
 
 
 

STATUS FOR FORALTINGSREVISJONSPROSJKETET 
«STYRING, LEDELSE OG KONTROLL AV 
BARNEVERNET» OG ØKONOMI / BUDSJETT 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.05.2017 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Særutskrift av k.sak 26/17 (kommunestyrets møte 25/4-17) – 
Foranalyse / prosjektplan…… 

2. Foranalyse / prosjektplan: Styring, ledelse og kontroll i 
barnevernet (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS) 
 

Vedlegg 1 
 
Ikke vedlagt  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Status for fremdrift og gjennomføring av revisjonsprosjektet tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunestyret har bevilget kr. 247 000, jf. 
vedtak i kommunestyrets møte 25.04.2017 sak 26/17. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Med bakgrunn i bestilling fra kommunestyret har kontrollutvalget igangsatt et revisjonsprosjekt rettet 
mot styring og kontroll med følgende: 
 

• Formål:  
 Formålet med revisjonsprosjektet er å avdekke mer konkret hva som har sviktet i 

Nordre Land kommune når det gjelder styring, ledelse og internkontroll, og å 
avdekke hva som har bidratt til at barnevernet ikke har ytet forsvarlige tjenester i 
samsvar med barnevernloven.  

• Problemstillinger:  
 Ble det tatt tilstrekkelig hensyn til forhistorien i de to barnevernstjenestene ved 

etablering av Land barneverntjeneste?  
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 Hva har vært utfordringene og hva har sviktet når det gjelder styring, ledelse og 
internkontroll i Land barneverntjeneste?  

 Hva har vært utfordringene og hva har sviktet i rådmannens oppfølging av Land 
barneverntjeneste?  

 
 
Selv om det er kort tid siden vedtak om igangsetting, så er det formålstjenlig med løpende 
tilbakemelding fra revisor mht. gjennomføringen. Nærmere informasjon om status vil bli gitt muntlig i 
møtet. 
 
Vedr. budsjett /økonomi: 
 
Prosjektplanen som ligger til grunn for revisjonsprosjektet stipulerte et forbruk på inntil 375 timer, dvs. 
ca. 400 000 kroner.  
 
Med bakgrunn i dette ba kontrollutvalget om tilleggsbevilgning på denne summen når prosjektplanen 
var opp til behandling i kommunestyrets møte den 25/4-17. 
 
Kommunestyret valgte da å gi en tilleggsbevilgning på 247 000, dvs. 153 000 lavere enn budsjettert 
beløp til prosjektet. Dette ble gjort pga. at kontrollutvalget hadde 153 000 på sitt opprinnelige budsjett 
til kjøp av forvaltningsrevisjon. Det man ikke tok hensyn til var at det meste av disse midlene allerede 
var benyttet til revisjonsprosjektet «Ansettelsesprosedyrer» som ble bestilt tidligere i år.  
 
En gjennomgang av budsjettet viser at prognosen pr. 31.12.2017 er et forbruk på totalt ca. 541 000 til 
forvaltningsrevisjon, mens man altså har kr. 400 000 til rådighet. Dette betyr at man mangler ca. 
140 000 til gjennomføring av revisjonsprosjektet slik det var tenkt. 
 
Kontrollutvalget har følgende valg:  
 

a) Nedjustere revisjonsprosjektet,  
b) Varsle kommunestyret og be om ytterligere bevilgning 
c) Drøfte saken med revisor og avvente til man har mer oversikt over de faktiske kostnadene med 

oppfølging på neste møte. 
 
Den finansielle siden ved saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 29/2017 
 

Nordre Land kommune       
 

 
 
 
 
 

NY FORELØPIG TILSYNSRAPPORT – FYLKESMANNENS 
TILSYN MED LAND BARNEVERNTJENESTE   
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.05.17 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Ny foreløpig rapport (oversendt kommunen 16.05.2017) 
2. Foreløpig tilsynsrapport (oversendt kommunen 28.02.2017) 
3. Diverse avisartikler 

Vedlegg 1 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Ny foreløpig rapport fra Fylkesmannens tilsyn med Land barnevernstjeneste, mottatt 
16.05.2017, tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget er løpende blitt orientert om Fylkesmannens tilsyn med Land Barneverntjeneste i 
2017.  
 
Fylkesmannens foreløpige rapport er tidligere lagt frem. Det samme er rådmannens svar på den 
foreløpige rapporten (møte den 18.04.2017). Kontrollutvalget har også bedt om at den endelige 
tilsynsrapporten legges frem til orientering. 
 
Endelig tilsynsrapport foreligger fortsatt ikke. Derimot har Fylkesmannen oversendt en presisert 
foreløpig rapport. Denne ble oversendt kommunen den 16.05.2017. Den nye rapporten legges frem til 
orientering slik at kontrollutvalget er holdt orientert om saken.  



 

Foreløpig rapport - 19.05.2017- Nordre Land kommune 

 
 

Fylkesmannen i Oppland 

 

Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med  

 meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 

 undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn 

 oppfølging av barn i fosterhjem 

 
 

Nordre Land kommune - Land barneverntjeneste 

 

Virksomhetens adresse: Storgata 28, 2870 Dokka 

Tidsrom for tilsynet: 10.11.16 – 12.5.17  

Kontaktperson i virksomheten: Berit Dokkebakke Navrud 
 

Sammendrag 

Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som trenger det får rett hjelp til rett 

tid. Kommunens barneverntjeneste skal avdekke omsorgssvikt og atferdsproblemer så tidlig at 

varige problemer kan unngås. Målet med tilsynet har vært å undersøke om kommunen sikrer 

at de barnevernoppgavene som er undersøkt, utføres i tråd med krav i lov og forskrift.  
 

Tilsynet avdekket forhold som gir grunnlag for tre avvik: 

 Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i 

sitt arbeid med meldinger til barneverntjenesten 

 Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til 

hjemmeboende barn 

 Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem 

 

Dato:12.5.17 

Espen Bjorli 

revisjonsleder  

Jorunn Ødegårdstuen, Kari E. Krohn, Ingrid 

Svarstad Nørstebø, revisorer 
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1. Innledning  
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nordre Land kommune - Land 

barneverntjeneste i perioden 10.11.16 – 12.5.2017. Revisjonen inngår som en del av 

Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. 

 

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barneverntjenesten etter 

lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd. 

 

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i 

lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 

 hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter 

 tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  

 tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes 

 

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, intervjuer og andre 

undersøkelser. 

 

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig 

tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de temaene tilsynet omfattet. 

 

 Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 

 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

Nordre Land er vertskommune for det interkommunale samarbeidet mellom Søndre Land og 

Nordre Land. 

Folketallene i de to kommunene var i ved utgangen av 2016 hhv. 5758 (Søndre Land) og 

6751 (Nordre Land). Antall barn og unge med barneverntiltak i 2016 er hhv. 49 og 120. 

Andelen barn med hjelpetiltak er 3,4 % og 6,9 %. Gjennomsnittet for Oppland er 4,1 % og for 

Norge 3,7 %. 

Barneverntjenesten er en avdeling organisert under driftsenhet helse, barn og familie. 

Driftsenheten er tilhørende tjenesteområde velferd. 
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Barneverntjenesten er inndelt i team. På tilsynstidspunktet hadde ikke teamene teamleder, 

men barneverntjenesten var organisert med barnevernleder og fagleder. Barneverntjenesten 

ble omorganisert i perioden tilsynet ble gjennomført, slik at det i dag er tre teamledere og 

barnevernleder. 

Det er 17 ansatte i tjenesten.  

 

3. Gjennomføring 
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:  

 

Revisjonsvarsel ble utsendt i brev 10.11.16. Kommunen ble da varslet tilsyn i form av 

stikkprøvetilsyn og systemrevisjon.  

 

Dokumentgjennomgang Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse 

med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 

 

Åpningsmøte ble avholdt 13.12.16.  

 

Intervjuer 15 personer ble intervjuet. 

 

Sluttmøte ble avholdt 30.1.2017. 

 

Foreløpig rapport ble sendt 28.02.2017, presisert foreløpig rapport ble sendt 16.05.2017 

 

4. Hva tilsynet omfattet 

Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 

Under dette temaet har tilsynsmyndigheten vurdert om kommunen sikrer: 

 At meldinger til barneverntjenesten blir forsvarlig vurdert. 

 At plikten til å gi tilbakemelding til melder er ivaretatt på ulike trinn i saksprosessen. 

Barneverntjenesten har et særlig ansvar for å forebygge omsorgssvikt, og skal derfor behandle 

bekymringsmeldinger om barns omsorgssituasjon snarest og senest innen en uke jf. 
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barnevernloven § 4-2. Meldingene skal gjennomgås forsvarlig, slik at ingen meldinger 

henlegges på feil grunnlag. 

Reglene om tilbakemelding til melder ble innført i barnevernloven i 2009 for å skape tillit til 

barneverntjenesten og gi mer rom for samarbeid. Barneverntjenesten er avhengig av tillit, 

både fra samarbeidspartnere og befolkningen ellers, for å få bekymringsmeldinger om barn. 

Barneverntjenesten skal derfor sende en bekreftelse til den som har meldt om at meldingen er 

mottatt. Offentlige meldere skal i tillegg ha en tilbakemelding på om meldingen blir 

undersøkt. Når undersøkelsen er gjennomført, skal det gis en ny tilbakemelding til offentlige 

meldere hvor det opplyses om utfall av undersøkelsen. Barneverntjenesten kan da også gi 

tilbakemelding om iverksatte tiltak, dersom dette er nødvendig for oppfølgingen av barnet. 

Kommunens ledelse er ansvarlig for å tilrettelegge for at de ansatte i barneverntjenesten kan 

håndtere meldinger og gi tilbakemelding til melder i tråd med loven. 

Kommunens arbeid med undersøkelser 

Under dette temaet har tilsynsmyndigheten vurdert om kommunen sikrer: 

 At det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse 
 Barns rett til medvirkning i undersøkelsen 
 At det er foretatt en konkret og individuell vurdering før undersøkelsen konkluderes 

 

Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger er grunnlaget for å sikre at barn som 

trenger det, skal få rett hjelp til rett tid. Kvaliteten på undersøkelsene er avgjørende for å 

iverksette riktige tiltak til barn og unge og deres familier. Undersøkelsesfasen representerer en 

utfordring for den kommunale barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal gjennomføre en 

undersøkelse med god kvalitet innen fastsatte tidsrammer, og oppfylle de kravene som gjelder 

til varsomhet jf. bvl § 4-3 og saksbehandlingsreglene i kapittel 6. 

Kommunens arbeid med evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn 
Under dette temaet har tilsynsmyndigheten vurdert om kommunen sikrer: 

 At det foretas en tilstrekkelig evaluering 
 Barns rett til medvirkning i evalueringen 
 At det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes 
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Det er sentralt for barn og for deres foresatte at tiltak fungerer som forutsatt. Evaluering av 

tiltakene er derfor viktig. Barneverntjenesten må være oppdatert på om barna til enhver tid får 

den hjelpen de trenger og at tiltakene justeres i tråd med eventuelle endringer i behov.  

Kommunens arbeid med oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet 

Barneverntjenesten skal sikre at hvert enkelt barn som bor hele eller deler av sin oppvekst i 

fosterhjem, får tilfredsstillende omsorg. Barn i fosterhjem er ofte sårbare. Mange trenger 

ekstra vern og støtte. Både oppfølging og tilgjengelighet fra barneverntjenesten er nødvendig 

for å sikre at forholdene blir lagt til rette for at barnet skal få god omsorg. 

Barneverntjenestens oppfølging av fosterhjemmene 

Tilsynsmyndigheten har undersøkt om barneverntjenesten sikrer forsvarlig oppfølging av 

fosterhjemmene, gjennom besøk og andre oppfølgingstiltak som er nødvendig for at barna 

skal sikres forsvarlig omsorg og fosterhjemmene gis den støtte og hjelp de trenger for å 

ivareta oppgaven som fosterforeldre.  

Barnets rett til medvirkning 
Barneverntjenesten skal legge til rette for at barnet blir sett og hørt i oppfølgingsarbeidet. 

Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. En forutsetning 

for at barnet kan eller vil uttale seg, er at kommunen sikrer at barnet informeres. Barn som er 

fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis 

anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i sak som berører dem. Barn over 15 år har 

partsrettigheter, hvis de forstår hva saken gjelder. 

Råd og veiledning til fosterforeldre 
En god oppfølging av fosterhjemmet er viktig for å bidra til god utviklingsstøtte til barnet. 

Oppdraget som fosterforeldre er å gi barnet et trygt og godt hjem. Fosterforeldrene skal sørge 

for at barnet følges opp i det daglige: skole- og opplæringstilbud, barnehage, helse, 

fritidsaktiviteter mv. En viktig forutsetning for å klare oppgaven er at fosterhjemmet og 

barneverntjenesten har et godt samarbeid, og at barneverntjenesten er tilgjengelig for å gi den 

oppfølging som er nødvendig med utgangspunkt i barnets behov. 
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5. Funn 
Fylkesmannens funn er basert på intervjuer med ansatte og gjennomgang av dokumenter, 

blant annet gjennomgang av sakene til 253 barn.  

 

Få saker berører alle temaene. Tilgjengelig dokumentasjon varierer også fra sak til sak. 

Nedenfor varierer dermed antall saker som er vurdert (nevneren) fra tema til tema. 

 

Noen steder har vi beskrevet funn med «ikke alltid» og «i mange saker», der eksakt tallfesting 

ikke har vært mulig eller hensiktsmessig. 

 

I den grad det er mulig å skille mellom alvorlighetsgrad i påpekte avvik, nevnes de mest 

alvorlige punktene først under hvert tema. Fylkesmannen viser likevel til at kommunen bør 

gjøre sine egne risiko- og sårbarhetsvurderinger ved prioritering av hvilke områder i tjenesten 

som bør utbedres først i arbeidet med å rette lovbrudd.  

 

Fylkesmannen presenterer avvikene og observasjonene som ligger til grunn for disse separat 

for hvert tema som er revidert. Fylkesmannen har vurdert at dette oppsettet vil gjøre det 

enklest for kommunen å bruke rapporten i forbedring av tjenestene, siden tjenesten er 

organisert i team som korresponderer med temaene som er revidert. 

 

Avvik 1 

Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i sitt 

arbeid med meldinger til barneverntjenesten 

 

Avviker fra følgende lovkrav: 

 

Barnevernloven §§ 1-4, 2-1, 3-1, 4-2 og 6-7a, jf. § 1-1. FNs barnekonvensjon artikkel 3. 

Forskrift om internkontroll i barneverntjenesten §§ 4 og 5. 

 

Avviket bygger på følgende: 

 

• Kommunen har en praksis med å gjennomgå meldinger og beslutte undersøkelse, uten 

at meldingen alltid fordeles saksbehandler. Fylkesmannen fant 18 bekymrings-
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meldinger for 18 barn hvor det var konkludert med undersøkelse, men som var 

ufordelt og/eller ubehandlet på tilsynstidspunktet. Blant bekymringsmeldingene ventet 

12 barn over to måneder før start av undersøkelsen, herav fire barn over tre måneder 

og tre barn over fem måneder. Bekymringene omhandlet blant annet vold i hjemmet, 

rus og seksuelle overgrep. For 12 av barna ble ikke undersøkelsene startet før 

Fylkesmannen ga pålegg om det.  

• Det dokumenteres sjelden barnevernfaglige vurderinger i arbeidet med meldinger. I 

gjennomgangen av sakene til barna fant Fylkesmannen mangelfull barnevernfaglig 

vurdering i gjennomgangen av 62 meldinger, mot adekvat barnevernfaglig vurdering 

ved gjennomgangen av 5 meldinger. 

• Det er ikke klart for alle hvem som skal gjøre hva i arbeidet med meldinger.  

• Etter endt undersøkelse gis det ikke alltid tilbakemelding til offentlig melder eller 

personer med yrkesmessig taushetsplikt innen tre uker, der det opplyses om saken er 

henlagt eller om kommunen følger opp saken videre.  

 

Tilsynet har for øvrig merket seg at det sendes alltid tilbakemelding til melder. Dette er 

positivt isolert sett, men kan være uheldig her. Melder som mottar tilbakemelding fra 

barneverntjenesten vil trolig anta at bekymringen de har sendt, blir adekvat fulgt opp. Da 

minsker trolig også sjansen for at samme melder sender ny bekymringsmelding til 

barnevernet.  

 

Avvik 2: Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til 

hjemmeboende barn. 

 

Avviker fra følgende lovkrav:  

 

Barnevernloven §§ 1-4, 2-1, 3-1, 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 6-3, 6-4, 6-7a og 6-9, jf. § 1-1. 

Forvaltningsloven §§ 11d og 17.  FNs barnekonvensjon artikkel 3 og 12. 

Internkontrollforskriften §§ 4 og 5. 
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Avviket bygger på følgende: 

 

Kommunen sikrer ikke at det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse 

 Kommunen gjennomfører ikke undersøkelser snarest og senest innen fristen på 3 

måneder (i særlige tilfeller, 6 måneder).  

o I undersøkelser av bekymringsmeldinger rapporterte kommunen for 1. halvår 

2016 brudd på undersøkelsestiden i hhv. 61,8 % (Nordre Land) og 63,6 % 

(Søndre Land) av sakene. For 2. halvår 2016 var tilsvarende tall 70,6 % 

og 45,8 %.  

o Det er ikke kjent for alle ansatte hva som er «særlige tilfeller», hvor fristen kan 

utvides til seks mnd. Ledelsen har heller ikke tiltak for å sjekke om utvidelse 

av fristen skjer der det er grunnlag for det.  

 Fylkesmannen fant at undersøkelse ikke var startet «snarest» i 56 av 197 

undersøkelser. I 37 av undersøkelsene vurderte Fylkesmannen at bekymringen var 

alvorlig. Fylkesmannen fant at 36 barn ventet over to måneder før start av 

undersøkelse, herav 12 barn over fire måneder og 1 barn over åtte måneder.  

o Eksempel: et barn i barneskolealder fortalte i samtale med barneverntjenesten 

at «de er sinte når de slår», «jeg får vondt når det skjer», «mamma slo meg 

denne uka» og «pappa har slått meg i hodet». Til tross for barneverntjenestens 

egen bekymring og barnets utsagn, foretok ikke barneverntjenesten noe før 4 

måneder senere. 

 I mange av sakene dokumenterer ikke kommunen nødvendige og relevante 

opplysninger fortløpende i arbeidet med undersøkelser. 

 Kommunen vurderer ikke alltid om et forhold skal anmeldes, der det er mistanke om 

at et barn er utsatt for mishandling eller andre alvorlige overgrep i hjemmet. 

 Det fremkom under intervju at kommunen ikke sørger for at de ansatte er kjent med 

hvordan arbeidet med undersøkelse skal gjennomføres. Det er opp til hver enkelt 

ansatt å utføre oppgavene etter beste evne. 

 Kommunen har rutiner og sjekklister i undersøkelsessaker, for å sikre tilstrekkelig 

informasjon om barnets totale omsorgssituasjon. Disse fremstår som lite anvendelige 

og er derfor bare unntaksvis i bruk av ansatte. 

 Kommunen sikrer ikke at ansatte kjenner regelverket om taushetsplikt, opplysningsrett 

og opplysningsplikt, herunder samtykkebestemmelsene for innhenting av informasjon.  
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 Kommunen har ikke retningslinjer for hvordan de vurderer bruk av hjemmebesøk i 

ulike situasjoner.  

 Det er opp til den enkelte ansatte å bringe frem det som skal tas opp i fagmøter, samt å 

sikre beslutningene som tas i den enkelte sak. Det er uklart for ansatte hvordan saker 

blir fordelt. 

 Det er uklart for ansatte hva som er fagleder og barnevernleders funksjon og hvem 

som har beslutningsmyndighet. Det som besluttes i fagmøter kan bli omgjort, og det er 

uklart for ansatte hvem som er beslutningstaker. 

 

Kommunen sikrer ikke barns rett til medvirkning i undersøkelsesfasen 

 I mange saker har kommunen ikke sikret barns mulighet til medvirkning i tilstrekkelig 

grad. Kommunen har ikke gitt barna informasjon og anledning til å bli hørt i 

undersøkelsen, ikke lagt til rette for at barna kan snakke med barneverntjenesten alene 

og har ikke dokumentert informasjonen fra samtaler med barna.     

o Eksempel: barn anga å ha blitt utsatt for vold av omsorgsperson. 

Barneverntjenesten avsluttet undersøkelsen uten å snakke med barnet. 

 Kommunen har ikke retningslinjer for når eller på hvilket grunnlag de gjennomfører 

samtaler med barnet alene.  

 

Kommunen sikrer ikke at barneverntjenesten foretar en forsvarlig vurdering før 

undersøkelsen konkluderes 

 I mange saker foretar ikke kommunen en samlet barnevernfaglig vurdering av 

relevante opplysninger i en rapport, et møte med referat eller lignende, før 

undersøkelsen konkluderes. Det fremkom i intervju at sakene oftest konkluderes i 

fagmøtene, men uten at kommunen dokumenterer hva som ligger til grunn.  

 I enkelte tilfeller har kommunen ikke dokumentert grunnlaget for henleggelser. 

 I enkelte saker med alvorlig bekymring er det besluttet at barna skal følges tett opp, 

men barna blir likevel ikke fulgt opp. Sakene bli så avsluttet etter en lang tid hvor det 

har vært svært begrenset kontakt med familien.  

o Eksempel: barneverntjenesten var bekymret for et barn i førskolealder som 

levde med vold i hjemmet. Barneverntjenesten opplyste barnets mor om at de 

ville fremme sak om omsorgsovertakelse hvis hun ikke flyttet fra sin voldelige 

samboer. Mor flyttet ikke fra samboeren, og barneverntjenesten gjorde ikke 
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noe mer i saken på 7 måneder. Årsaken var ifølge opplysninger i 

saksbehandlingssystemet at det forelå stor saksmengde og sykemeldinger.  

o Eksempel: barneverntjenesten trakk begjæring om omsorgsovertakelse for flere 

søsken under forutsetningen av massiv og tett oppfølging fra barnevern-

tjenesten, likevel fulgte ikke kommunen opp barna i en periode på 21 måneder. 

Saken ble henlagt etter 17 måneder med begrunnelsen at «det ikke har vært 

aktive tiltak på lang stund», og gjenopptatt etter pålegg fra Fylkesmannen. 

  

Kommunen sikrer ikke at det gjennomføres en tilstrekkelig evaluering av hjelpetiltak  

 I 83 av 100 gjennomgåtte saker finner Fylkesmannen at kommunen ikke har foretatt 

tilstrekkelig evaluering av hjelpetiltaket. 

 Kommunen har ikke tiltaksplan for alle barn som mottar hjelpetiltak.  

o Kommunen har rapportert at for 1. halvår 2016 manglet det tiltaksplan for 16 

av 74 barn (Nordre Land) og 13 av 21 barn (Søndre Land). For 2. halvår 

manglet det tiltaksplan for 8 av 64 barn (Nordre Land) og 13 av 23 barn 

(Søndre Land).  

 Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger fortløpende i 

arbeidet med evalueringen. Det er f.eks. gjennomgående at kommunen ikke innhenter 

opplysninger fra for eksempel barnehage, skole eller besøkshjem.   

 Kommunen har møter som ivaretar behovet for samarbeid mellom ansatte når tiltak 

evalueres. Møtene ville fått større verdi hvis beslutninger/retninger ble fulgt opp.  

 Kommunen har ikke nødvendige rutiner eller retningslinjer som er nedtegnet eller som 

blir fulgt for: 

o hvordan tjenesten skal følge med på hvordan det går med barnet og foreldrene. 

o hvordan det sikres at hjelpetiltak for hjemmeboende barn blir evaluert innen 

oppsatte frister.  

o hvilke vurderinger som er nødvendige og tilstrekkelige i evalueringen av 

hjelpetiltakene på evalueringstidspunktet. 

o innhenting av opplysninger, for å sikre tilstrekkelig informasjon om barnets 

totale omsorgssituasjon og effekten av tiltakene.  

o samarbeid mellom ansatte slik at all informasjon som eksisterer i saker med 

hjelpetiltak er samlet på evalueringstidspunktet. 
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Kommunen sikrer ikke barnets rett til medvirkning i evalueringsfasen 

 Kommunen sikrer ikke barns medvirkning i tilstrekkelig grad via samtaler eller 

observasjoner (72 av 100 gjennomgåtte saker). 

 I mange av sakene dokumenteres ikke innholdet fra samtaler med barn.  

 Kommunen har ikke retningslinjer for gjennomføringen av alenesamtaler med barn.   

 

Felles observasjoner for ovennevnte punkter 

 Kommunen sikrer ikke vurderinger, fremdrift og saksbehandling etter regelverket. 

 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har: 

o nødvendig opplæring og kompetanse. 

o oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk, og kontrollerer heller ikke 

at arbeidet alltid gjennomføres i henhold til dette.  

 Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte og oppdragstakere systematisk 

innhentes og brukes i eget forbedringsarbeid. 

 Kommunen har et system for å melde avvik. Det blir i liten grad benyttet.  

 Kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare områder knyttet til 

undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. I dette arbeidet bruker ikke kommunen 

avvik som er rapportert internt til bruk i eget forbedringsarbeid. 

 Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og retningslinjer er iverksatt og virker 

etter sin hensikt, f.eks. via rapportering fra medarbeidere, avviksskjema eller møter. 

 Kommunen har oversikt over alle typer klager og fristbrudd i saker vedrørende 

undersøkelser og evalueringer, men bruker ikke denne ved regelmessig gjennomgang 

og forbedring av tjenestene. 

 Hvis enkelte ansatte ikke har kapasitet og melder fra om dette kan de få tilbud om at 

sakene overføres til fagleder, som ikke saksbehandler. Saksbehandler velger ofte å 

beholde sakene, slik at det muligens gjøres «noe» i dem.  

 Det er lite kommunikasjon i ansvarslinjen. Det fremkommer informasjon om at det er 

varslet fra barneverntjenesten over år om kapasitetsproblemer og utfordringer i 

tjenesten, og det var kjennskap til utfordringer i begge tjenestene før sammenslåingen. 

 Kommunen har ikke funksjonelle rutiner og/eller funksjonell etablert praksis for 

informasjonsflyt fra barnevernleder til rådmannsnivå. Det er ingen omforent forståelse 

i tjenestelinjen om hvordan situasjonen er.  
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Avvik 3: Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem 

 

Avviker fra følgende lovkrav: 

 

 Barnevernloven §§ 1-4, 2-1, 3-1, 3-2a, 4-1, 4-4, 4-5, 4-15, 4-16 og 6-3, jf. § 1-1. 

Forvaltningsloven § 11d. FNs barnekonvensjon artikkel 3 og 12.  Fosterhjemsforskriften §§ 6, 

7 og 9. Internkontrollforskriften §§ 4 og 5. 

 

Avviket bygger på følgende: 

 

Kommunen sikrer ikke oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i 

fosterhjemmet 

 I mange saker overholder ikke kommunen minimumskravene til besøk i fosterhjemmet 

(2-4 ganger i året). I kommunens rapportering 2. halvår 2016 oppgir kommunen at 

kravet om 2-4 besøk i året ikke var ivaretatt for 15 av 21 barn (Nordre Land) og 10 av 

24 barn (Søndre Land). Fylkesmannen vurderer likevel at kommunen ikke besøkte 

fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle sitt oppfølgingsansvar i 

sakene til 39 av 45 barn.  

o Eksempel: Barneverntjenesten hadde ikke kontakt med et barn under tjenestens 

omsorg på flere år.  

 I mange saker vurderer og kontrollerer ikke kommunen fortløpende barnets situasjon: 

o vurderer ikke om det er aktuelt med omsorgsovertakelse av frivillige plasserte 

barn, og minimum ved hver evaluering av tiltaksplanen. Dersom 

omsorgsovertakelse vurderes som aktuelt, tas ikke alltid initiativ til å fremme 

sak for fylkesnemnda. 

o bidrar ikke ved behov med å skaffe behandlingstilbud til barnet hvis barn 

og/eller fosterforeldre gir uttrykk for at barnet har sosiale, fysiske eller 

psykiske hjelpebehov. Det samme gjelder ved behov for særlig tilrettelegging 

på skole. 

o at fosterforeldrene følger opp barnets individuelle behov, f.eks. ved lege-

/psykologbesøk, medisinering, leksehjelp mv., og at de følger opp fritid og 

samarbeid med skolen.  

o mangelfull dokumentasjon på barnevernfaglige vurderinger, eller nødvendige og 

relevante opplysninger, om barnets situasjon.   
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o kommunen involveres ikke i viktige spørsmål om barnet eller 

fosterforeldrene.  

 I mange saker følger ikke barneverntjenesten opp samværsspørsmål: 

o legger ikke til rette for samvær med biologiske søsken eventuelt andre 

med nær tilknytning til barnet. 

o tar ikke initiativ til å fremme sak for fylkesnemnda når de vurderer at 

samværet for omsorgsplasserte barn ikke er til barnets beste.  

 I enkelte saker har kommunen ikke kontrollert og om nødvendig korrigert sin styring 

og praksis umiddelbart etter alvorlige hendelser som brudd i fosterhjemmet, 

avdekking av overgrep og lignende. 

 I enkelte saker fremmer ikke kommunen sak for fylkesnemnda innen fristen dersom 

foreldrene krever endringer i saken. 

 For barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester har kommunen i enkelte 

saker ikke vurdert barnets behov for individuell plan.  

 

Kommunen sikrer ikke barns rett til medvirkning 

 Kommunen har i 39 av 45 gjennomgåtte saker ikke sikret barns mulighet til 

medvirkning i tilstrekkelig grad gjennom samtaler eller observasjoner av barn.  

 Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra samtaler med barn.  

 I mange saker dokumenterer ikke kommunen at de har lagt til rette for samtaler alene 

med barnet ved besøk i fosterhjemmet. Det blir da uklart for Fylkesmannen om barnet 

får nødvendig informasjon og mulighet til å uttale seg sammen med fosterforeldrene, 

dersom barnet ikke ønsker alenesamtaler.   

 I flere av sakene informerer ikke kommunen og hører ikke barnet om barnets fremtid, 

hverdagslivet i fosterhjemmet eller hvordan de har det under samvær med foreldrene.  

 Kommunen sikrer ikke at barnet får nødvendig informasjon om sin biologiske familie. 

 Kommunen har ikke lagt til rette for at alle ansatte får videreutviklet sin kompetanse 

til å snakke med barn i ulike aldre, gjennom opplæring, veiledning eller annet.  

 I enkelte saker innhenter ikke kommunen ekstern kompetanse ved behov, til å snakke 

med barn i situasjoner hvor barneverntjenesten vurderer at de ikke har tilstrekkelig 

kompetanse, for eksempel for: 

o barn med psykisk utviklingshemning 

o barn utsatt for overgrep 
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Kommunen sikrer ikke råd og veiledning til fosterforeldre 

 Kommunen vurderer ikke jevnlig i samarbeid med fosterforeldrene hvilke opplærings- 

og veiledningsbehov de har, og sørger for at de får nødvendig veiledning 

o I særlige tilfeller kan kommunen bidra til å skaffe fosterforeldrene veiledning 

fra BUP/PHBU eller andre. Ikke alle ansatte vet når dette kan vurderes. 

 Kommunen informerer ikke fosterforeldrene om hvilken bistand de kan få hvis det 

oppstår akutte situasjoner i fosterhjemmet utenom vanlig kontortid. 

 

Felles observasjoner for ovennevnte punkter 

 Kommunen kontrollerer ikke at arbeidet med barn i fosterhjem alltid gjennomføres i 

henhold til gjeldende regelverk, herunder at ansatte har kunnskap om og får 

oppdateringer om gjeldende regelverk.  

 Kommunen har enkelte rutiner og retningslinjer for oppfølging av barn i fosterhjem, 

men disse blir i mange saker ikke fulgt. Dermed vet ikke kommunen om rutinene 

virker etter sin hensikt, eller om de bør justeres. Vi har blant annet avdekket: 

o at omsorgsplaner, tiltaksplaner og samværsplaner ikke blir systematisk jobbet 

med. Ansatte er dermed heller ikke oppdatert på disse eller de siste 

tilsynsrapportene fra tilsynspersoner.  

o mangelfulle rutiner for innhenting av opplysninger om barnets situasjon og 

individuelle behov fra andre aktører, og følger ikke med på at disse blir fulgt 

eller justert ved behov. 

o mangelfulle rutiner for å sikre barns medvirkning. 

o mangel på rutiner som sikrer at fosterforeldrene får snakke med en 

saksbehandler når de ringer og har utfordringer i forhold til barnet.  

o at kommunen ikke sørger for at ansatte vet hvordan de skal vurdere og følge 

opp barnets individuelle behov. 

 Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte systematisk innhentes og brukes i eget 

forbedringsarbeid. Dette gjelder også erfaringer fra barn, fosterforeldre, foreldre, 

besøkshjem og støttekontakter ved rapporter, møter eller telefonkontakt. 
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 Kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare områder knyttet til oppfølging 

av barn i fosterhjem. Kommunen bruker ikke avvik og annet som er rapportert internt 

til bruk i eget forbedringsarbeid. 

 Kommunen har oversikt over alle mottatte klager og egne resultater fra f.eks. halvårs-

rapporteringen fra Fylkesmannen når det gjelder egen oppfølging av barn i fosterhjem. 

Denne informasjonen brukes ikke ved regelmessig gjennomgang og forbedring av 

tjenesten. 

 Kommunen har ikke funksjonelle rutiner og/eller funksjonell etablert praksis for 

informasjonsflyt fra barnevernleder til rådmannsnivå. Det er ingen omforent forståelse 

i tjenestelinjen om hvordan situasjonen er. 

 

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 
Fylkesmannen har undersøkt om kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav 

fastsatt i lov eller i medhold av lov. Vi har vurdert om kommunens praksis er underlagt 

styring, eller om det er tilfeldig og opp til enkeltpersoner om tjenesten fungerer i henhold til 

myndighetskrav. Det er hvordan kommunen systematisk ivaretar sin utførerrolle, som har 

vært Fylkesmannens fokus under revisjonen.  

 

For at kommunen skal kunne yte forsvarlig tjenester til kommunens innbyggere, må den 

innrette virksomheten og gi rammebetingelser som gjør dette mulig. For å sikre forsvarlig 

virksomhet er kommunen pålagt å ha internkontroll. Kommunestyret og rådmannen er 

ansvarlige for at kommunen etablerer internkontroll. Rådmannen er ansvarlig for at 

internkontrollen faktisk gjennomføres. Forskrift om internkontroll etter barnevernloven gir 

nærmere beskrivelse av hvordan kommunene skal sikre og dokumentere at barn får 

forsvarlige tjenester. 

 

Plikten til internkontroll er den samme for alle kommuner og utformingen skal tilpasses den 

enkelte kommune. Dokumentasjon skal ha det omfanget som er nødvendig for å sikre 

forsvarlighet i alle ledd, i alle perioder av saken, på bakgrunn av barneverntjenestens egenart, 

jf. forskrift om internkontroll etter barnevernloven § 5. Kommunene må selv beskrive 

hvordan de ut fra sine utfordringer og sitt utgangspunkt tilfredsstiller krav til internkontroll. 
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I denne kommunen har det over tid fremkommet signaler på en tjeneste med store 

utfordringer. Tilsynet har avdekket mangler på de reviderte temaene, og sviktene handler om 

manglende system. Kommunen har ikke hatt en internkontroll som har avdekket manglene, 

satt inn effektfulle tiltak for å avhjelpe manglene eller evaluert om tiltakene har vært 

målrettede/effektive, for så å om nødvendig endre tiltak. Fylkesmannen kan ikke se at 

kommunen har iverksatt tilstrekkelig effektive tiltak ut fra beskrevet utfordring. Med et 

fungerende system ville manglene blitt avdekket, tiltak satt inn for å korrigere manglene og 

dernest evaluert.  

  

7. Regelverk 
• Barnevernloven 

• Forvaltningsloven 

• Fosterhjemsforskriften 

• Internkontrollforskriften 

• FNs barnekonvensjon 

 

8. Dokumentunderlag 
Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 

 Rutiner og prosedyrer relevante for tilsynet 

 Styrende dokumenter 

 201 mapper om barn hvor barneverntjenesten gjennomfører undersøkelse eller gir 

tiltak, og 52 mapper om barn hvor undersøkelse/tiltak er avsluttet.  

 

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: 

 Varsel om tilsyn 10.11.16 

 Korrespondanse pr. e-post vedrørende tilsynet og enkeltsaker 

 

9. Deltakere ved tilsynet 
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over 

hvilke personer som ble intervjuet. 
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Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 

Trude M. Ruud  Saksbehandler  X X  

Tine Wien  Saksbehandler X X  

Mia Olsvik Saksbehandler X X X 

Britt Julie Bjørkeli Saksbehandler X X  

Elin Aarum Fagleder X X  

Kim Vegard Frøyslid Saksbehandler X X  

Mette H. Haugen Saksbehandler X X  

Heidi Røstad Saksbehandler  X X  

Kristine Gjerdalen Saksbehandler X X  

Heidi S Saksbehandler X X  

Inger Ellen Saksbehandler X X  

Agnete Saksbehandler  X  

Gunn Anne Struksnæs 
Barnevernleder – 

Tjenesteområdeleder 
X X X 

Jarle Snekkestad Rådmann X X X 

Berit Dokkebakke 

Navrud 
Enhetsleder X X X 

Arne Skogsbakken  Rådmann Søndre Land   X 

Ola Tore Dokken  Ordfører Nordre Land   X 

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok: 

Espen Bjorli (revisjonsleder), Kari E. Krohn, Ingrid Svarstad Nørstebø, Jorunn Ødegårdstuen.  
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SAK NR. 30/2017 
 

Nordre Land kommune       
   

 
 
 
STATUS FOR UTVIKLINGSPROSJEKTET «LAND 
BARNEVERNTJENESTE – FORSVARLIGE TJENESTER» 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.05.2017 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Milepælsplan – justert 09.05.2017 
2. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Land barneverntjeneste 

(rapport fra RO) 
3. Prosjektplan – Land barnevernstjeneste 2017-2018 – 

Forsvarlig barnevernstjenester 
 
 

Vedlagt: 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
 
Ikke vedlagt 
 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Status for rådmannens arbeid med prosjektet «Land barnevernstjeneste 2017 -2018. 
Forsvarlige tjenester», tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Med bakgrunn i den oppståtte situasjonen i Land barneverntjeneste har rådmannen utarbeidet en 
kortsiktig tiltaksplan, og en mer langsiktig prosjektplan for å sikre forsvarlige tjenester i barnevernet.  
Prosjektet «Land barnevernstjeneste 2017 -2018. Forsvarlige tjenester» avsluttes høsten 2018. 
 
Kontrollutvalget ble i sitt møte den 13/3-17 en presentasjon av prosjektplanen med fokus på 
milepælsplan og hovedaktiviteter. Kontrollutvalget fattet bl.a. slik vedtak i saken: 
 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en statusrapport for arbeidet med utvikling av 
barnevernstjenesten. Saken følges opp i kontrollutvalgets møte den 29. mai 2017. 

 
Med bakgrunn i vedtaket er rådmannen invitert til å orientere.  
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Vedlagt saken er revidert milepælsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg 1 og 2). 
 
Målene for prosjektet er formulert slik i prosjektplanen: 
 

3.2. Mål for hovedprosjektet 
 

Innen utgangen av 2018 har Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester, 
kjennetegnet ved;  

- En tjeneste som sikrer barn og unge forsvarlig bistand til rett tid.  
- I samarbeid med andre avdelinger i kommunene, er barnevernet en reell 

ressurs i barns levekår.  
- Fylkesmannens pålegg ivaretas, snarest.  
- For å sikre både det kortsiktige og langsiktige målet i hovedprosjektet, 

etableres to delprosjekt. Delprosjektene gjennomføres parallelt og med 
gjensidig avhengighet av funn, tiltak og prosess. Hensikten er å sikre 
hovedprosjektets måloppnåelse og retning for framtidig bærekraft i Land 
barnevernstjeneste og samarbeidet om barns oppvekstsvilkår i begge 
kommunene.  

 
Delprosjektet 1: Lovlige og forsvarlige tjenester med null fristbrudd innen utgangen 
av 2018, med fokus på kvalitet, kompetanse, intern organisering, internkontroll, 
kapasitet og økonomi.  
 
Delprosjekt 1 har to arbeidsmål:  

1. Kortsiktig: Fylkesmannens pålegg, sammen med daglig drift.  
2. Langsiktig: Forsvarlige tjenester til rett tid. Metodisk jobb utført innen 

utgangen av 2018.  
 
Delprosjekt 2: Barn og unges oppvekstsvilkår - overordnet perspektiv med fokus på 
forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid. 
  
Delprosjekt 2 tar utgangspunkt i barnevernlovens § 1-1 Lovens formål:  
Formålet med denne loven er:  
 

- Å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  

- Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  
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Milepælsplan justert 09.05.2017 

 

                 Land barnevernstjeneste 2017-2018 

 

 Forsvarlige barnevernstjenester! 
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Hovedaktiviteter for Land barneverntjeneste - Lovlige og forsvarlige tjenester 

Mål for hovedprosjektet 
Innen utgangen av 2018 har Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester, kjennetegnet ved; 

- En tjeneste som sikrer barn og unge forsvarlig bistand til rett tid. 
- I samarbeid med andre avdelinger i kommunene, er barnevernet en reell ressurs i barns levekår. 
- Fylkesmannens pålegg ivaretas, snarest. 

 
For å sikre både det kortsiktige og langsiktige målet i hovedprosjektet, etableres to delprosjekt. Delprosjektene gjennomføres parallelt og med gjensidig avhengighet av 
funn, tiltak og prosess. Hensikten er å sikre hovedprosjektets måloppnåelse og retning for framtidig bærekraft i Land barnevernstjeneste, og samarbeidet om barns 
oppvekstsvilkår i begge kommunene. 
 
Delprosjektet 1:  Lovlige og forsvarlige tjenester innen utgangen av 2018, med fokus på kvalitet, kompetanse, intern organisering, internkontroll, kapasitet og økonomi. 
 
Delprosjekt 1 har to arbeidsmål: 

1. Kortsiktig: Fylkesmannens pålegg gjennomføres, sammen med daglig drift.  
2. Langsiktig: Forsvarlige tjenester til rett tid. Metodisk jobb utført innen utgangen av 2018. 

Delprosjekt 2:  Målretta samhandling mellom barnevernet og andre avdelinger i kommunene om tjenester og virkemidler til beste for barns levekår er etablert innen juni 
2017.  

Det overordnet perspektivet er forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid om barns oppvekstsvilkår i begge kommunene. 
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Milepælsplan for Land barneverntjeneste - oversikt 
 
1. Fylkesmannens rapport – 66 saker gjennomgått innen juni 2017 
Innen utgangen av juni skal 66 saker som Fylkesmannen har bedt Land barneverntjeneste gå igjennom, på nytt være gjennomgått og eventuelle tiltak igangsatt. 

2. ROS-analyse gjennomført innen april 2017. 
ROS-analyse er gjennomført og resultat er oppsummert. 

3. Organisering og strukturering av Barneverntjenesten gjennomført innen 31. mai 2017 
Det er klar rolle- og ansvarsfordeling mellom barnevernleder, teamledere og medarbeidere i tjenesten.  

4. Mål og strategi for Land barneverntjeneste gjennomført innen utgangen av 2017. 
Det er utarbeidet målsettinger og utarbeidet strategier for å nå mål for Land barneverntjeneste. 

5. Kompetanseplan er utarbeidet innen utgangen av 2017 
Det er utarbeidet en plan for kompetanseheving for ansatte i Land barneverntjeneste. 

6. Internkontrollrutiner er på plass innen utgangen av 2017 
Klare rutiner for internkontroll er på plass, både når det gjelder internkontroll i kommunen i forhold til barnevern, samt i saksbehandling for å sikre kvalitet i tjenesten. 

7. Kommunen som ressurs i barns levekår – samarbeidsfora og samarbeidsrutiner er etablert innen 1. juni 2017.  
Målretta samhandling mellom barnevernet og andre avdelinger i kommunene om tjenester og virkemidler til beste for barns levekår er etablert innen juni 2017. 
Samarbeidsfora og samarbeidsrutiner klargjøres og etableres med og mellom øvrige avdelinger i begge kommuner, med fokus på forebyggende arbeid og tverrfaglig 
samarbeid. 
 

8. Handlingsplan for Land barneverntjeneste innen utgangen av september 2018 
Handlingsplan for Land barneverntjeneste er utarbeidet og klar for godkjenning i kommunestyret i Nordre Land kommune. 

9. Barnevernets ressurser skal utnyttes målretta 
Ledelse skal ha gode styringsverktøy – både for personalressurser og økonomi. 
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1. Fylkesmannens rapport – Avvik 
Målet er å gjennomgå alle saker snarest. Fylkesmannen har bedt Land barneverntjeneste om å utrede saker på nytt. For å sikre en god utredning kan det være behov for å 
bruke inntil 3 måneder.  

MÅL Milepæl (F)  Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. 66 saker er gjennomgått og kvalitetssikret. 20.06.2017 Rådmann/ 

Barnevernleder 
 

2. Kommunen sikrer forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og 
arbeidsflyt i sitt arbeid med meldinger til barneverntjenesten. 
(Avvik 1 er lukket) 

8.5.2017 Rådmann/ 
Barnevernleder  

3. Kommunen sikrer forsvarlig undersøkelse og evaluering av 
hjelpetiltak til hjemmeboende barn. (Avvik 2 er lukket) 

31.10.2017 Rådmann/ 
Barnevernleder 

 

4. Kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem. 
(Avvik 3 er lukket) 

31.10.2017 Rådmann/ 
Barnevernleder 

 

5. Tilbakemelding Fylkesmannen Sept. – okt. 2017 Rådmann  
 

2. ROS-analyse 
ROS-analysen bygger på tilbakemelding fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har gitt Land barneverntjeneste en grundig og god oversikt over forbedringspunkter, gjennom sin 
rapport. ROS-analysen gjennomføres i 4 trinn:  

1. Gjennomgang av Fylkesmannens 91 punkter. Punktene gjennomgås med hvert team i tjenesten. Alle punktene blir vurdert i forhold til sannsynlighet for at de vil 
oppstå. 

2. I trinn 2 gjennomgås punktene med tanke på konsekvens dette har for organisasjonen. Konsekvensutredningen gjennomføres av leder og teamledere i tjenesten.  
3. I trinn 3 samles alle ansatte i tjenesten og gjennomgår ROS-analysen og det jobbes med tiltak for å lukke avvik, endre og bedre kvaliteten i organisasjonen. 
4. Oppsummering av ROS-analysen av prosjektlederne. 

MÅL Milepæl (R) ROS-analyse Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. Gjennomgang av Fylkesmannens 91 punkter. Punktene 

gjennomgått med hvert team/alle ansatte i tjenesten. Alle 
punktene er vurdert i forhold til sannsynlighet for at de vil 
oppstå. 

07.02.2017 Brit Bakken, RO 

  
2. Punktene er gjennomgått og vurdert konsekvens dette har for 

organisasjonen.  
Ny dato 4.4.2017 Brit Bakken, RO   

3. Ansatte og ledere er enige om tiltak og endringer for å sikre 
kvaliteten i organisasjonen. 

Ny dato 26.4.2017 Brit Bakken, RO 
  

4. Kort notat oppsummerer ROS-analysen Ny dato 19.05.2017 Brit Bakken, RO  
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3. Organisering og strukturering av Barneverntjenesten gjennomført innen 31. mai 2017 
Målet med gjennomgang av organisasjonen er å få en god struktur og oversikt på ansvarsområder og en god oppgavefordeling mellom alle medarbeidere i 
barneverntjenesten. Samtidig er det viktig å ha en hensiktsmessig møtestruktur i tjenesten. 

MÅL Milepæl  Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. Utarbeide stillingsbeskrivelse for leder og teamledere 30.4.2017 Barnevernleder  
2. Gjennomgå/få oversikt over merkantil ressurs sine oppgaver 30.4.2017 Barnevernleder  
3. Hensikt og mål med ledermøte, personalmøte, fagmøter og 

fagdag.  
3.4.2017 Barnevernleder   

4. Hensikt og mål med eksterne møter på ulike nivå. 31.5.2017 Barnevernleder  
5. Godkjenning av organisering av barneverntjenesten? 31.5.2107 Tjenesteområde- 

leder 
 

 

 
4. Mål og strategi for Land barneverntjeneste er utarbeidd innen utgangen av 2017. 
Hovedutfordringen for Land barneverntjeneste er:  

1. Store fristoverskridelser for meldinger og undersøkelser. 
2. Mangel på tidlig innsats og forebygging av institusjons- og fosterhjemsplasseringer. 
3. Mangel på helhetlig oppfølgingsansvar for plasserte barn og unge. 
4. Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere. 
5. Mangel på statlige og kommunale tiltak. 
6. Sterkere krav om medvirkning. 

Med utgangspunkt i ROS-analysens oppsummering gjennomføres en målvalgs-prosess med barneverntjenesten. Denne prosessen bygger på ROS-analysen, men også på 
tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere i andre enheter i kommunene. Alle arbeidsinstrukser/ansvarsområder blir gjennomgått. Det utarbeides funksjonelle og klare 
ansvarsområder mellom leder, teamledere og ansatte. Det utarbeides målsettinger, satsningsområder med delmål for Land barneverntjeneste.  (Her vil teksten i 
Milepælene vil bli justert når arbeidet med Milepæl M starter.)  

MÅL Milepæl (M) Mål og strategi for barneverntjenesten (Melding) Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. Meldinger til barnevernet blir forsvarlig vurdert April 2017 Teamleder 

utredning   
2. Tilbakemelding til melder er ivaretatt April 2017 Teamleder 

utredning   
3. Tilbakemelding til offentlig melder er ivaretatt på ulike trinn i 

prosessen 
April 2017 Teamleder 

utredning   
(Barnevernloven §§ 1-1, 1-4, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 6-1, Teamleder undersøkelse 6-7a, og 8-1. Internkontrollforskriften §§ 4 og 5) 
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MÅL Milepæl (M) Mål og strategi for barneverntjenesten 
(undersøkelse) 

Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 

1. Det gjennomføres tilstrekkelig undersøkelse  Teamleder 
undersøkelse   

2. Barns rett til medvirkning ivaretas  Teamleder 
undersøkelse   

3. Det er foretatt en konkret og individuell vurdering før 
undersøkelsen konkluderes. 

 Teamleder 
undersøkelse   

(Barnevernloven §§ 1-4, 2-1, 3-1, 3-2, 3-2a, 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 6-1, 6-3, 6-7a, 6-4, 6-9 og 8-1. FNs barnekonvensjon artikkel 12. Internkontrollforskriften §§ 4 og 5) 

MÅL Milepæl (M) Mål og strategi for barneverntjenesten (hjelpetiltak) Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. Det sikres at det er foretatt en tilstrekkelig evaluering  Teamleder tiltak  
2. Barnet har medvirket i evalueringen  Teamleder tiltak  
3. Det er foretatt en barnevernfaglig forsvarlig vurdering før 

evalueringen avsluttes 
 Teamleder tiltak  

(Barnevernloven §§ 1-4, 2-1, 3-1, 3-2, 3-2a, 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 6-1, 6-3, 6-7a, 6-4, 6-9 og 8-1. FNs barnekonvensjon artikkel 12. Internkontrollforskriften §§ 4 og 5) 

MÅL Milepæl (M) Mål og strategi for barneverntjenesten (fosterhjem) Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. Barneverntjenesten sikrer at hvert enkelt barn i fosterhjem får en 

tilfredsstillende omsorg 
 Teamleder 

fosterhjem   
2. Barneverntjenesten har god oppfølging og er tilgjengelig.  Teamleder 

fosterhjem   
3. Barn får nok informasjon til rett tid  Teamleder 

fosterhjem   
4. Barnets meninger blir hørt før avgjørelser blir tatt  Teamleder 

fosterhjem   
5. Barneverntjenesten sikrer at fosterhjemmet har en god 

oppfølging 
 Teamleder 

fosterhjem   
6. Barneverntjenesten sikrer at det er et godt samarbeid mellom 

tjenesten og fosterforeldre  
 Teamleder 

fosterhjem   
7. Barneverntjenesten har rutiner for tilgjengelighet  Teamleder 

fosterhjem   
(Barnevernloven §§ 1-1, 1-4, 2-1, 3-1, 3-2, 3-2a, 4-1, 4-4, 4-5, 4-15, 4-16, 6-1, 6-3, 6-7, 7-10 og 8-1. FNs barnekonvensjon artikkel 12. Fosterhjemsforskriften §§6, 7 og 9. 
Internforskriften §§ 4 og 5) 
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5. Kompetanseplan er gjennomført innen utgangen av 2017  
Fylkesmannen påpeker at det er behov for kompetanseheving i tjeneste.  

1. Det gjennomføres en kartlegging av dagens kompetanse i tjenesten.  
2. Kartlegging av hvilken kompetanse tjenesten har behov for.  
3. Det utarbeides en plan for kompetanseheving.  
 

MÅL Milepæl (K) Kompetanseplan Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. Kartlegging av kompetansebehov i Land barneverntjeneste 8.3.2017 Teamledere   
2. Kartlegging av ansattes kompetanse 20.3.2017 Barnevernleder Avvik pga. SM  
3. Skriftlig kompetanseplan med plan for kompetanseutvikling  Barnevernleder  
4. Opplæringsplan for nytilsatte  Barnevernleder  

 

6. Internkontrollrutiner er på plass innen utgangen av 2017 
Kommunen er pålagt å ha internkontroll. Det utarbeides rutiner for: 

1. Internkontroll i den enkelte sak. 
2. Internkontrollrutiner i henhold til lov om barnevern. 

Innen utgangen av 2017 skal rutiner for internkontroll være utprøvd/kvalitetssikret og iverksatt. 

Internforskriften § 1; Formålet med forskriften er å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. 

MÅL Milepæl (I) Internkontroll Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. Plikten til internkontroll i barnevernet er ivaretatt  Barnevernleder  
2. Barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres 

og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
lov om barneverntjenester. 

 Barnevernleder  

3. Utarbeidet internkontrollrutiner for Nordre Land kommune  Barnevernleder  
4. Kontroll i saker: Forberede, planlegge, utføre og kontrollere.  Barnevernleder  
(Internkontrollforskriften. Barnevernloven) 

Kommentar: 

Kommunen/barneverntjenesten sikrer nå en god oversikt over sakene, slik at overordnet nivå kan ha oversikt over saker og eventuelle avvik. 
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7. Kommunen som ressurs i barns levekår – samarbeidsfora og samarbeidsrutiner er etablert innen 1. juni 2017.  
Barnevernloven på legger barnevernet å samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivå (§3-2). Det er derfor viktig at kommunenes øvrige avdelinger og 
samarbeidsparter erkjenner at de har en funksjon når det gjelder å bidra til et velfungerende barnevern. 
 
§ 3-2.Samarbeid med andre deler av forvaltningen. 
Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og 
forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og 
delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet. 

MÅL Milepæl (B) Kommunen som ressurs i barns levekår  Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. Arbeidsseminar med referansegruppa -  barnet i sentrum, 

voksenrollen  - forebyggende og tverrfaglig  samarbeid 
04.04.2017 

 
Møyfrid Hallset, 
RO   

2. Samling mellomlederne - samarbeid og rutiner 
 

05.04.2017 Møyfrid Hallset, 
RO   

3. Arbeidsmøte rådmannens ledergruppe – Nordre Land - Ledelse 
og kommunikasjon på tvers  

24.04.2017 Møyfrid Hallset, 
RO   

4. Arbeidsmøte rådmannens ledergruppe – Søndre Land -  Ledelse 
og kommunikasjon på tvers 

22.05.2017 Møyfrid Hallset, 
RO  

5. Møte Søndre Land om forebygging og tverrfaglig samarbeid 16.06.2017 Møyfrid Hallset, 
RO  

6.* Møte Nordre Land om forebygging og tverrfaglig samarbeid 15.06.2017 Møyfrid Hallset, 
RO  

7. Oppsummering og innspill til mål og strategi,  og kompetanse 16.06.2017 Møyfrid Hallset, 
RO  

 

8. Handlingsplan for Land barneverntjeneste innen utgangen av september 2018 
Ved prosjektets slutt skal det foreligge en handlingsplan for Land barneverntjeneste. Handlingsplanen skal være et styringsredskap både for barneverntjeneste og for 
kommunene for øvrig. Handlingsplanen skal gi en klar retning for hvordan barneverntjenesten skal drives. Planen skal ha fokus på:  

1. Mål og satsningsområder for barneverntjenesten. 
2. Kompetanseplan.  
3. Internkontrollrutiner. 
4. Samarbeidsrutiner internt og eksternt. 
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5. Økonomistyring.  

Målet er at Kommunen skal ha en: 

«Lovlig og forsvarlig tjeneste med fokus på kvalitet, kompetanse, intern organisering, internkontroll, kapasitet og økonomi.» 
 
MÅL Milepæl (H)Handlingsplan for Land barneverntjeneste Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1.  September 2018 Barnevernleder/ 

Rådmann/ RO 
 

2.  September 2018   
3.  September 2018   
4.  September 2018   
 

9. Barnevernets ressurser skal utnyttes målretta – kontinuerlig arbeid. 
Barneverntjenesten skal ha god ressursutnyttelse, både når det gjelder bruk av personell / kompetanse og økonomi. Ved prosjektets slutt skal det foreligge en god oversikt 
over hvilken kompetanse barneverntjenesten har behov for, ansattes kompetanse, samt kompetanseplan. Barneverntjenesten skal ha fokus på forebyggende arbeid for 
barn og unge, riktig hjelp til riktig tid med vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. 

MÅL Milepæl (Ø)Barnevernets ressurser utnyttes godt Sluttdato for gjennomført Ansvarlig Gjennomført 
1. God økonomistyring  Rådmann/ 

barnevernleder 
 

2. God ressursutnyttelse    
3.     
4.     
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1. Prosjekt Land barneverntjeneste 2017-2018 – Oppsummering av 
«Milepæl 2 – ROS -analyse» 

 
 
Det er gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av Land barneverntjeneste, og resultatet er 
her oppsummert i et kort notat.  ROS-analysen er milepæl 2 i milepælplanen i prosjektet Land 
barneverntjeneste 2017-2018 – Lovlige og forsvarlige barneverntjenester. 
 
ROS-analyse som metode innebærer å først definere et sett med tenkelige uønskede hendelser. Deretter 
tallfestes det en verdi (fra 1 – 5) for hvor sannsynlig det er at hendelsen oppstår, og hvilken konsekvens den 
identifiserte hendelsen kan gi om den inntreffer. 
 

1.1 Formålet med ROS-analysen i Land barneverntjeneste  
Målet med ROS-analysen for Land barneverntjeneste er å gi kommunene Søndre Land og Nordre Land og 

Land barneverntjeneste en oversikt over risiko og sårbarhet i tjenesten, det man kaller et lokalt risikobilde. 

ROS-analysen er et grunnleggende arbeid for å etablere risikoreduserende tiltak, og som grunnlag for 

overordnede prioriteringer og tiltak for prosjektperioden 2017 – 2018. Innen september 2018 skal 

«Handlingsplan for Land barneverntjeneste» være vedtatt, som et arbeidsredskap for kommunene i det 

videre arbeidet. 

1.2 Hensikten med en ROS-analyse 
En ROS-analyse skal kartlegge sannsynlighet for og konsekvenser av uønskede hendelser. Videre skal den 

planlegge tiltak for å forebygge uønskede hendelser.  

1.3 Forklaringer av begrep brukt i ROS-analysen 
Sannsynlighet 

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet 
(hendelsesfrekvens). Sannsynlighetsvurderingen bygger på erfaringer og utviklingstrender, samt vurderinger 
gjort i de ulike arbeidsgruppene/team i Land barnevern. Sannsynlighet er vurdert etter følgende skala: 1-
meget liten, 2- liten, 3- moderat, 4- stor og 5- svært stor. 
Konsekvens 
Konsekvens har fokus på hvor stor utfordringen blir når den oppstår. Konsekvens er vurdert etter følgende 
skala: 1- ubetydelig, 2- en viss fare, 3- farlig, 4-kritisk og 5-katastrofalt. 
Risikofaktor 
Risikofaktor er en sammenstilling av sannsynligheten for at en hendelse oppstår og hvor stor konsekvens 
hendelsen har dersom den oppstår. Begrepet risiko uttrykker en hypotese om den faren hendelsen 
representerer. 
Risikoreduserende tiltak  
Risikoreduserende tiltak er tiltak som settes inn for å unngå eller redusere virkning av uønsket hendelse. 
Høy risiko (rødt felt i matrisen) krever at risikoreduserende tiltak iverksettes (strakstiltak). 
Middels risiko (oransje og gult felt i matrisen) tilsier at risikoreduserende tiltak vurderes. 
Liten risiko (grønt felt i matrisen) tilsier at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig, så fremt krav i lov og 
forskrift er oppfylt. 
 
2. Gjennomføring av ROS-analyse i Land barneverntjeneste 
I denne ROS-analysen er Fylkesmannens foreløpige rapport av 28. februar 2017, lagt til grunn for analysen. 

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen avdekker 3 avvik og ca. 90 merknader. Fylkesmannens tilbakemelding om 

avvik og merknader er i ROS-analysen definert som uønskede hendelser.   

 

Avvikene og merknadene er lagt inn og gjennomgått av medarbeiderne, både når det gjelder sannsynlighet, 

konsekvens og aktuelle tiltak for å lukke avvik. Analysen er gjennomført i tre ulike arbeidsmøter: 
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1. Sannsynlighetsvurdering. Sannsynlighetsvurderingen ble gjennomført 5. og 6. februar 2017. Den 

er gjennomført i alle 3 teamene, og alle ansatte ble invitert til å delta. En ny 

sannsynlighetsvurdering ble gjennomført 25. april 2017 i forbindelse med siste samling, der 

temaet var: Hvordan løse utfordringene? 

2. Konsekvensutredning. Konsekvensutredningen er gjennomført med fagteamlederne i 

barneverntjenesten. Denne ble gjennomført 3. april 2017. 

3. Hvordan løse utfordringene. Siste sekvens ble gjennomført 25. april 2017, og samtlige faste 

medarbeidere i barneverntjenesten ble invitert til å delta. Arbeidsøkta ble gjennomført med 7 

deltagere fra tjenesten med representasjon fra alle 3 teamene.   

 
Bakgrunnen for at det er gjennomført to sannsynlighetsvurderinger, er at det gikk lang tid fra første 
gjennomgang til man fikk gjennomført konsekvensutredning. Grunnlagsmaterialet er vedlagt dette notatet. 
I notatet er sannsynlighetsvurdering fra 25.4.2017 benyttet. 
 

3. Oppsummering av resultat 
Først oppsummeres avvik 1 som omhandler meldinger til barneverntjenesten, videre oppsummeres avvik 2 

som omhandler undersøkelse og tiltak. Avvik 3 omhandler fosterhjem, og til slutt har vi valgt å omtale 

internkontroll som eget punkt.  

Oppsummeringen er medarbeidernes forståelse av avvikene, samt forslag til risikoreduserende tiltak for å få 

en god tjeneste, som utfører oppgavene til barnets beste og innenfor lovens krav. 

3.1 Avvik 1: Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og 
arbeidsflyt i sitt arbeid med meldinger til barneverntjenesten 

Fylkesmannens avvik og merknader finner du igjen som nummererte uønskede hendelser i Tabell 1 
Risikoanalyse - avvik 1. Melding, i vedlegg 1. I risikomatrisen under gjengis tallene i de ulike fargefeltene. 

 

Risikomatrise Avvik 1: Meldinger oppsummert 25.4.2017 

Svært stor 

sannsynlighet 

    
 

Stor sannsynlighet     
 

Moderat 

sannsynlighet 

    
 

Liten 

sannsynlighet 

     

Meget liten 

sannsynlighet 

5 6 2, 3, 4 1 
 

 
Ubetydelig 

konsekvens 

Lav                

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 

 



  
 

Land barneverntjeneste ROS-analyse RO 2017  5 
 
 

3.1.1 Nødvendige tiltak 
Land barneverntjeneste har i dag kontroll med håndtering av meldinger i barneverntjenesten. Dette 
innebærer at meldinger blir ivaretatt av lederteamet, og at barnevernleder kjenner til alle meldinger som 
kommer inn til tjenesten. I dag sikres det at meldingene blir vurdert i samsvar med loven, og at de blir fordelt 
til saksbehandler, og prioritert. Det er leder sitt ansvar å bistå med at meldinger blir prioritert.  
Gjennom at lederteamet har ansvar for meldingene, vil tilbakemelding bli gitt til melder. Kommer meldingen 

fra offentlig melder, skal tjenesten opplyse om at det er åpnet undersøkelsessak. 

 

Det skal utarbeides skriftlige rutiner for hvordan meldinger behandles.  

 

3.2 Avvik 2: Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av 
hjelpetiltak til hjemmeboende barn. 

Fylkesmannens avvik og merknader finner du igjen som nummererte uønskede hendelser i Tabell 2 
Risikoanalyse - avvik 2. Undersøkelse og tiltak, i vedlegg 1. I risikomatrisen under gjengis tallene i de ulike 
fargefeltene. 

 

Risikomatrise Avvik 2: Undersøkelse og tiltak oppsummert 25.4.2017 

Svært stor 

sannsynlighet 
11 38 17  14 20 41 42 44 

45 

 

Stor sannsynlighet 37  10 20 21b 27 

34 40 

7 8 9 16 23 33 

35 

  

Moderat 

sannsynlighet 
25 31 22 26 36 48 53 19 30 47 46  

Liten sannsynlighet 12 24 29 50 52 13 21a 28 32  39 
  

Meget liten 

sannsynlighet 

     

 
Ubetydelig 

konsekvens 

Lav                

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 

 
3.2.1 Oppsummering fra medarbeiderne 

 Det er en utfordring at fagprogrammet Familia ikke er oppdatert. 

 Det er utarbeidet mange rutinebeskrivelser som ikke er benyttet. 

 Barneverntjenesten tar ikke imot uformelle og anonyme henvendelser/telefoner fra andre 

samarbeidspartnere som ønsker å diskutere saker for å kunne løse utfordringer, for å unngå at det 

blir en sak for barnevernet.  

 Det er ikke god nok praksis / rutiner for at saksbehandling gjøres likt av alle medarbeiderne. 

 Samarbeidsarenaer med andre avdelinger kan fungere bedre. 

 Det er ikke nok ressurser til å ivareta og utføre oppgavene i tjenesten innenfor lovens krav. 

 Internkontrollrutiner er ikke på plass. 
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3.2.2 Nødvendige tiltak   
- Ledelse i barneverntjenesten må på plass. 

- Ansvar og myndighet som barnevernleder, fagteamleder, saksbehandler og tiltaksarbeider har, må 

avklares. 

- Fagprogrammet Familia må oppdateres. 

- Rutinebeskrivelser, retningslinjer og sjekklister skal inkluderes i Familia. 

- Medarbeidere skal benytte rutinebeskrivelser, retningslinjer og sjekklister som et godt redskap for å 

gjøre et godt arbeid i samsvar med lovens krav. 

- Barneverntjenesten skal ta imot uformelle og anonyme henvendelser/telefoner fra 

samarbeidspartnere som ønsker å drøfte saker for å kunne løse problemer på annet nivå i 

kommunene. (Denne arbeidsformen er praktisert tidligere i barnevernet, og ble da opplevd som et 

godt forebyggende tiltak). 

- Fagteam i samarbeid med andre avdelinger skal etableres. 

- Medarbeiderne må ha den nødvendige kompetansen, for å vurdere målretta tiltak på riktig nivå. 

- Det er behov for egne tiltaksarbeidere. 

- Hensikten med fagteam må være målretta, og alle aktørenes roller i fagteam må være avklart.  

- Det bør gjennomføres felles fagdager med samarbeidspartnere to ganger per år.  

- Alle må kjenne til taushetsplikten, og opplysnings- og informasjonsplikten, slik at det ikke oppstår 

misforståelser. 

 

Medarbeiderne understreker at med å få rutiner og sjekklister på plass, samt forståelsen for å benytte disse, 

vil utfordringer være løst. 

 

3.3 Avvik 3: Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem 
Fylkesmannens avvik og merknader finner du igjen som nummererte uønskede hendelser i Tabell 3 
Risikoanalyse - avvik 3. Fosterhjem, i vedlegg 1. I risikomatrisen under gjengis tallene i de ulike fargefeltene. 
 

Risikomatrise Avvik 3: Fosterhjem, oppsummert 25.4.2017 

Svært stor 

sannsynlighet 
  86 88 89 85 87 

 

Stor sannsynlighet   57 82 
 

Moderat 

sannsynlighet 
58  54 56 84 66 80  

 

Liten sannsynlighet 62 70 75 55 59 61 65 71 

77 78 

81 83 60 68 79 
 

Meget liten 

sannsynlighet 
72 73 64 67 69 74 63 76  

 

 
Ubetydelig 

konsekvens 

Lav                

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 
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3.3.1 Oppsummering fra medarbeiderne: 
 Det er utfordringer knyttet til at fagprogrammet Familia ikke er oppdatert. 

 Det er utarbeidet mange rutinebeskrivelser som ikke er benyttet. 

 Det har ikke vært gode nok rutiner for omsorgsplaner og generell dokumentasjon i Familia. 

 Det er ikke gode nok rutiner for at saksbehandling gjennomføres likt av alle medarbeiderne. 

 Internkontrollrutiner er ikke på plass. 

 
3.3.2 Nødvendige tiltak: 

- Familia er et godt arbeidsredskap, og medarbeiderne skal ha god kompetanse i bruken av 

fagprogrammet. 

- Alle sjekklister og rutinebeskrivelser skal benyttes av medarbeiderne for å sikre at det gjøres et godt 

kvalitativt arbeid for barna, og innen for lovens krav. 

- Alle barn skal ha gode planer, og skal får nødvendig informasjon om sin situasjon til riktig tid. 

- Barn skal bli hørt.  

- All nødvendig informasjon skal dokumenteres fortløpende, slik at journaler til en hver tid er 

oppdatert. 

- Det skal utformes gode rutiner for oppfølging av barn, foreldre og fosterforeldre. 

 

Medarbeiderne understreker at rutiner og sjekklister må implementeres og skriftliggjøres. Med disse 

endringene vil mange utfordringer være løst. 

 

 3.4 Internkontroll  
RO har valgt å omtale internkontroll i et eget punkt. Bakgrunnen er at fylkesmannens tilsynsrapport og ROS-
analysen, begge avdekker at det mangler et internkontrollsystem i henhold til lov om barneverntjenester. 
ROS-analysen avdekker de samme utfordringene med hensyn til manglende kontroll både i avvikene 2 og 3. 
 
Gjennom internkontroll skal kommunen sikre at barneverntjenestens oppgaver utføres i samsvar med krav 
fastsatt i lov eller i medhold av lov. I følge § 3, i forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov 
om barneverntjenester, betyr internkontroll «systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
lov om barneverntjenester». 3.4.1 

 
3.4.1 Oppsummering fra medarbeiderne 

 Barnevernstjenesten har ikke etablert internkontroll i henhold til lov og forskrift. 

 Ledelsen benytter ikke erfaringer fra medarbeiderne systematisk i sitt forbedringsarbeid. 

 Det er ikke funksjonell informasjonsflyt fra barnevernleder til rådmannsnivå. 

 Informasjon fra rapportering, klager etc. benyttes ikke regelmessig ved gjennomgang og forbedring 
av tjenesten. 

 Ledelsen følger ikke med på om prosedyrer er iverksatt, eller om retningslinjer er fulgt, og at de 
virker etter sin hensikt. 

 Det er ingen plan for kompetanseheving i barneverntjenesten. 

 
3.4.2 Nødvendige tiltak 

- Barneverntjenesten må ha et godt fungerende lederteam med klare retningslinjer for 
myndighetsområder for den enkelte stilling. 

- Barneverntjenesten skal ha skrevne regler for hvordan internkontroll skal gjennomføres i tjenesten. 
- Internkontrollsystemet skal gi ledelsen god oversikt, slik at justeringer kan settes inn umiddelbart når 

eventuelle avvik inntreffer. 
- Det må etableres funksjonelle kommunikasjonslinjer fra barneverntjenesten til rådmannsnivået. 
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- Det skal gjennomføres kompetansekartlegging og utarbeides en plan for kompetanseheving i 
tjenesten. 

- Det må foreligge en plan for samarbeidsrutiner på tvers i kommunen.  
 
Gjennom operativ og funksjonell ledelse, oppdatering av Familia og funksjonelle rutiner, vil ledelsen 
kunne ha oversikt og god kontroll med saksbehandlingen i barneverntjenesten. 

 

4. Oppsummering av ROS-analysen og nødvendige tiltak per 25.4.2017 
I gjennomgangen med medarbeiderne har RO valgt å dele nødvendige tiltak i fire innsatsområder, jf. vedlegg 
2: Oppsummering av ROS-analyse og nødvendige tiltak. Oppsummeringen viser eksempler på bedre rutiner i 
daglig arbeid og eksempler på avklaringer som trengs, samt styrkingstiltak som må gjennomføres.  
 
Nødvendige tiltak kan deles i følgende innsatsområder: 
 

1. Hensiktsmessig struktur, informasjonsflyt og verktøy.  

2. Kompetanse, strategi, mobilisering og utvikling. 

3. Barnevernfaglig arbeid. 

4. Samarbeid på tvers. 

Hensiktsmessig struktur, informasjonsflyt og verktøy 
Kommunen er langt på vei i ferd med å få på plass en hensiktsmessig organisering av tjenesten. Fagleder er 
ansatt og ledermøtene er i ferd med å finne sin form. Det er gjort et godt arbeid for å få oppdatert 
fagprogrammet Familia. Videre er det gjennomført en statusgjennomgang med alle saksbehandlerne for å få 
oversikt over saksmengde og kapasitet. Disse tiltakene har gjort at det nå er god kontroll i 
barneverntjenesten.  
 
Det er utarbeidet et forslag til intern møtestruktur for tjenesten. Det er viktig at det er en klar hensikt med 
alle møter og at ressursene benyttes hensiktsmessig. Videre blir det viktig å ha en diskusjon på hvordan 
fagteammøter skal gjennomføres. I dag deltar alle i teamet på alle diskusjonene. Dette gjør at mange blir 
sittende passivt å høre på andres veiledning. Det må gjennomføres en diskusjon om hvordan man på best 
mulig måte kan bruke ressursene.  

 
Kompetanse, strategi, mobilisering og utvikling 
Det er startet på en kompetansekartlegging, både når det gjelder hvilken kompetanse tjenesten skal ha og 
hvilken kompetanse den enkelte medarbeider innehar i dag. Videre er det også viktig at kommunen på 
overordnet nivå har en oversikt over hvilken kompetanse som finnes i kommunen. 
Det skal utarbeides en kompetanseplan for barneverntjenesten som tydeliggjør kompetansebehov, samt 
medarbeidernes ønsker for videreutdanning. 

 
Barnevernfaglig arbeid 
Når det gjelder barnevernfaglig arbeid, har det vært fokus på å sikre dokumentasjon, kontinuerlig 
dokumentering og bruken av Familia.  
Det er viktig at saksbehandlerne øver på å legge fram sak for fagmøtet.  Saksbehandler må være forberedt og 
være forberedt på å få forslag på tiltak som han / hun ikke umiddelbart er enige i. Resten av teamet må lytte 
til det som blir framlagt, før de kommer med spørsmål, andre perspektiv og innspill i saken. 
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Samarbeid på tvers. 
En viktig forutsetning for samarbeid og samhandling er anerkjennelse og verdsetting. Derfor avdekker vi de 
vellykkede og suksessrike handlingsmønstre, for å lære av våre suksesser og å bruke erfaringene på nye 
utfordringer. 
 
Tverrfaglighet er en tenke- og tilnærmingsmåte. Tverrfaglighetens oppgave er å utfylle spesialistene og å 
hjelpe oss alle til et helhetssyn. Tverrfaglighet kan slik bli en arbeidsform som bidrar til riktige beslutninger til 
barnets beste.  
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Vedlegg 1: Grunnlagsmateriale i ROS-analysen 
 
Tabell 1  Risikoanalyse – avvik 1.  Melding 

 
  

Nr Uønsket hendelse = 
Fylkesmannens merknader 
 

Sannsynlighet 
1-5 

Konse-
kvens 
1-5 

Risiko-faktor 

 Dato 6.2.17 25.4.17 3.4.17 6.2.17 25.4.17 

1 Kommunens praksis med å gjennomgå meldinger, for å 
beslutte undersøkelse uten at meldingen blir fordelt 
saksbehandler er en svært uforsvarlig praksis, og ikke til 
barnets beste. 

5 1 4 20 4 

2 Tjenesten har meldingsmøte to ganger i uken, det 
skrives tilbakemelding til melder i meldingsmøtet. Dette 
er en praksis som forleder andre instanser til å tro at 
bekymringen er ivaretatt fordi meldingen blir liggende 
ufordelt i lang tid. 

5 1 3 15 3 

3 Det dokumenteres sjelden barnevernfaglige 
vurderinger. 

4 1 3 12 3 

4 Det er ikke klart for alle hvem som skal gjøre hva i 
arbeidet med meldinger 

4 1 3 12 3 

5 Tjenesten har ved enkelte tilfeller i realiteten foretatt 
en undersøkelse, men kalt det meldingsavklaring. 

3 1 1 3 1 

6 Det gis ikke alltid ny tilbakemelding til offentlig melder 
eller personer med yrkesmessig taushetsplikt innen tre 
uker etter at undersøkelsen er gjennomført, der det 
opplyses om saken er henlagt eller om kommunen 
følger opp saken videre. 

4 1 2 8 2 
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Risikomatrise Avvik 1: Meldinger oppsummert 3.4.2017 

Svært stor 

sannsynlighet 

 
2 

 
1 

 

Stor sannsynlighet 
 

6 3 
  

Moderat 

sannsynlighet 
5 

 
4 

  

Liten sannsynlighet 
     

Meget liten 

sannsynlighet 

     

 
Ubetydelig 

konsekvens 

Lav                

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 

 

Risikomatrise Avvik 1: Meldinger oppsummert 25.4.2017 

Svært stor 

sannsynlighet 

    
 

Stor sannsynlighet     
 

Moderat 

sannsynlighet 

    
 

Liten 

sannsynlighet 

     

Meget liten 

sannsynlighet 

5 6 2, 3, 4 1 
 

 
Ubetydelig 

konsekvens 

Lav                

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 
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Tabell 2  Risikoanalyse Avvik 2 Undersøkelse og tiltak  
Nr.  Uønsket hendelse = 

Fylkesmannens merknader 
 

Sannsynlighet 
1-5 

Konse-
kvens 

Risiko-faktor 

 DATO 6.2.17 25.4.17 3.4.17 6.2.17 25.4.17 

7 
 

Kommunen sørger ikke for at de ansatte er kjent med 
hvordan arbeidet skal gjennomføres. 5 4 3 15 12 

8 
 

Det er utarbeidet noen rutiner og sjekklister, men disse 
brukes i hovedsak ikke. 5 4 3 15 12 

9 
 

Det er opp til hver enkelt ansatt å utføre oppgavene 
etter beste evne. 5 4 3 15 12 

10 
 

Det er opp til den enkelte ansatte å bringe frem det som 
skal tas opp i fagmøter, samt å sikre beslutningene som 
tas i den enkelte sak. 

4 4 2 8 8 

11 
 

Det som besluttes i fagmøter kan bli omgjort, det er 
uklart for ansatte hvem som er beslutningstaker.  5 1 1 5 1 

12 
 
 

Det er uklart for ansatte hva som er fagleder og 
barnevernleders funksjon. Hvem som har 
beslutningsmyndighet. 

5 2 1 5 2 

13 Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante 
opplysninger fortløpende i arbeidet med undersøkelser 
og evaluering av hjelpetiltak. 

5 2 2 10 4 

14 Kommunen gjennomfører ikke undersøkelser snarest og 
senest innen fristen på 3 mnd (eller i særlige tilfeller 
6mnd). Det er uklart om barnevernansatte vet hva som 
er særlige tilfeller. 

5 5 4 20 20 

16 Det er ikke opplæring av nyansatte eller 
kompetanseheving. Det er uklart for ansatte hvordan 
saker blir fordelt. 

5 4 3 15 12 

17 Kommunen har rutiner, prosedyrer, sjekklister ol. for 
innhenting av opplysninger, råd eller annen bistand i 
ulike typer undersøkelsessaker, for å sikre tilstrekkelig 
informasjon om barnets totale omsorgssituasjon – disse 
blir ikke brukt/fulgt - ledelsen kan dermed heller ikke 
følge med om de virker etter sin hensikt. 

5 5 2 10 10 

18 Kommunen har ikke retningslinjer for hvordan de 
vurderer bruk av hjemmebesøk i ulike situasjoner. 5 5 4 20 20 

19 Kommunen sikrer ikke at ansatte kjenner regelverket 
om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt, 
herunder samtykkebestemmelsene for innhenting av 
informasjon. 

3 3 3 9 9 

20 Kommunen vurderer ikke alltid om et forhold skal 
anmeldes, der det er mistanke om at et barn er utsatt 
for mishandling eller andre alvorlige overgrep i 
hjemmet. 

4 4 2 8 8 

21
a 

Kommunen tilrettelegger ikke alltid for bruk av tolk der 
det er nødvendig. 3 2 2 6 4 

21
b 

Kommunen sørger ikke alltid for at barn som har fylt 7 
år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, blir informert og gis anledning til å uttale 
seg før det tas avgjørelser som angår ham eller henne. 

4 4 2 8 8 

22 Kommunen legger ikke alltid til rette for at barnet kan 
snakke med barneverntjenesten alene. 3  2 6  
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Nr.  Uønsket hendelse = 
Fylkesmannens merknader 
 

Sannsynlighet 
1-5 

Konse-
kvens 

Risiko-faktor 

 DATO 6.2.17 25.4.17 3.4.17 6.2.17 25.4.17 

23 Kommunen har ikke retningslinjer for når/på hvilket 
grunnlag de gjennomfører samtaler med barnet alene. 4 4 3 12 12 

24 Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra 
samtalene med barn 3 2 1 3 2 

25 Kommunen sikrer ikke alltid at alle opplysninger i en sak 
vurderes samlet før beslutning. 4 3 1 4 3 

26 Kommunen sikrer ikke alltid at det foretas 
barnevernfaglige vurderinger og beslutninger i saken 
gjennom teammøte, drøfting eller annen 
saksbehandler, ansvarsforhold, gjennomgang av 
eventuelle kriterier for ulike vilkår for henleggelser, 
ekstern veiledning med videre. 

5 3 2 10 6 

27 Kommunen oppsummerer ikke alltid 
vurderingsgrunnlaget i en rapport, et møte med 
referat eller lignende, før konklusjon i en sak. 

5 4 2 10 8 

28 Kommunen dokumenterer ikke alltid 
vurderinger/grunnlaget for henleggelser. 5 2 2 10 4 

29 Saker blir besluttet at de skal følges tett opp med 
alvorlig bekymring – dette følger ikke 
barneverntjenesten opp. Saken blir så avsluttet med 
minimal kontakt/utsjekk etter lang tid. 

5 2 1 5 2 

30 Kommunen har ikke tiltaksplan for alle barn som mottar 
hjelpetiltak. 5 4 3 15 12 

31 Kommunen har ikke rutiner, retningslinjer for hvordan 
barneverntjenesten skal følge med på hvordan det går 
med barnet og foreldrene. 

5 3 1 5 3 

32 Kommunen har ikke rutiner som sikrer at hjelpetiltak for 
hjemmeboende barn blir evaluert innen oppsatte frister. 5 2 2 10 4 

33 Kommunen har ikke retningslinjer for hvilke vurderinger 
som er nødvendige og tilstrekkelige i evalueringen av 
hjelpetiltakene på evalueringstidspunktet. 

5 4 3 15 12 

34 Kommunen har fora, møter, disse ivaretar behovet for 
samarbeid mellom ansatte når tiltak evalueres. Møtene 
får likevel liten verdi da beslutninger/ retning ikke 
følges opp. Evalueringene er ofte ikke tilstrekkelige. 
Ingen sikrer at ansatte gjør det de skal. 

5 4 2 10 8 

35 Kommunen har ikke prosedyrer eller lignende ved 
innhenting av opplysninger, for å sikre tilstrekkelig 
informasjon om barnets totale omsorgssituasjon og 
effekten av tiltakene. 

4 4 3 12 12 

36 Kommunen sørger ikke for at det innhentes 
opplysninger fra eventuelle støttekontakter, 
besøkshjem og andre. 

5 3 2 10 6 

37 Kommunen foretar ikke alltid en oppsummering før 
konklusjon i en sak 5 4 1 5 4 

38 Kommunen har ikke rutiner for samarbeid mellom 
ansatte slik at all informasjon som eksisterer i saker med 
hjelpetiltak er samlet på evalueringstidspunktet. 

5 5 1 5 5 

39 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har nødvendig 
kompetanse, tilbyr relevant opplæring. 5 2 3 15 6 
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Nr.  Uønsket hendelse = 
Fylkesmannens merknader 
 

Sannsynlighet 
1-5 

Konse-
kvens 

Risiko-faktor 

 DATO 6.2.17 25.4.17 3.4.17 6.2.17 25.4.17 

40 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har kunnskap 
og får oppdatering om gjeldende regelverk, og 
kontrollerer heller ikke at undersøkelser og evaluering 
av hjelpetiltak alltid gjennomføres i henhold til dette. 

5 4 2 10 6 

41 Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte og 
oppdragstakere systematisk innhentes og brukes i eget 
forbedringsarbeid. 

5 5 4 20 20 

42 Kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare 
områder knyttet til undersøkelser og evaluering av 
hjelpetiltak. I dette arbeidet bruker ikke kommunen 
avvik som er rapportert internt til bruk i eget 
forbedringsarbeid. 

5 5 4 20 20 

44 Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og 
retningslinjer er iverksatt og at de virker etter sin 
hensikt, for eksempel ved rapportering fra 
medarbeidere, avviksskjema eller personalmøter. 

5 5 4 20 20 

45 Kommunen har ikke oversikt over alle typer klager og 
fristbrudd i saker vedrørende undersøkelser og 
evalueringer, og bruker ikke disse ved regelmessig 
gjennomgang og forbedring av tjenestene. 

5 5 4 20 20 

46 Kommunen sikrer ikke vurderinger, fremdrift og 
saksbehandling i sakene i henhold til regelverket. 5 3 4 20 12 

47 Det er opp til den enkelt ansatt å utføre 
oppgavene etter beste evne. Dersom de ikke har 
kapasitet til det og melder fra om dette, kan de få 
tilbud om at sakene blir lagt på fagleder som ikke 
saksbehandler. Saksbehandler velger ofte da å 
beholde sakene, slik at det muligens blir gjort 
«noe» i dem. 

5 3 3 15 9 

48 Både ansatte og fagleder forteller at fagleder ikke 
er i stand til å ha oversikt i alle saker. Får fagleder 
(like/samme) spørsmål i samme sak (med noe 
tidsrom mellom spm.), er det fare for at svaret blir 
forskjellig. 

5 3 2 10 6 

50 Kommunen har et system for å melde avvik. Det 
blir i liten grad benyttet. Det meldes avvik i 
varierende grad i systemet, samt utenom til ledere. 
Det er lite kommunikasjon i ansvarslinjen. Det 
fremkommer informasjon om at det er varslet fra 
barneverntjenesten over år om 
kapasitetsproblemer og utfordringer i tjenesten. 

5 2 1 5 2 

51 Det var kjennskap til utfordringer i begge 
tjenestene før sammenslåingen. 5 5 0 0 0 

52 Kommunen er kjent med utfordringene 
barneverntjenesten står ovenfor, de planlegger og 
prioriterer ikke ut i fra påpekt behov. 

5 2 1 5 2 

53 Iverksatte tiltak følges ikke opp og evalueres. 5 3 2 10 6 
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Risikomatrise Avvik 2: Undersøkelse og tiltak oppsummert 3.4.2017 

Svært stor 

sannsynlighet 
11 12 29 31 37 

38 50 52  

13 17 26 27 28 

32 34 36 40 48 

53 

7 8 9 16 30 33 

39 47 

14 18 41 42 44 

45 46 

 

Stor sannsynlighet 25 10 20 21b 23 35  
 

Moderat 

sannsynlighet 
24 21a 22 19  

 

Liten sannsynlighet 
     

Meget liten 

sannsynlighet 

     

 
Ubetydelig 

konsekvens 

Lav                

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 

 

Risikomatrise Avvik 2: Undersøkelse og tiltak oppsummert 25.4.2017 

Svært stor 

sannsynlighet 
11 38 17  14 20 41 42  44 

45 

 

Stor sannsynlighet 37  10 20 21b 27 

34 40 

7 8 9 16 23 33 

35 

  

Moderat 

sannsynlighet 
25 31 22 26 36 48 53 19 30 47 46  

Liten sannsynlighet 12 24 29 50 52 13 21a 28 32  39 
  

Meget liten 

sannsynlighet 

     

 
Ubetydelig 

konsekvens 

Lav                

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 
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Tabell 3  Avvik 3: Forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem 

Nr.  Uønsket hendelse = 
Fylkesmannens merknader 
 

Sannsynlighet 
1-5 

Konse-
kvens 
1-5 

Risikofaktor 

 Dato 6.2.17 25.4.17 3.4.17 6.2.17 25.4.17 

54 Kommunen har rutiner, retningslinjer eller lignende, 
men disse blir ikke fulgt. Dermed vet ikke kommunen 
om rutinene og retningslinjene virker 4etter sin hensikt 
eller om det er behov for justering. 

4 3 2 8 6 

55 Kommunen overholder sjelden minimumskravene til 
besøk i fosterhjemmet (2-4 ganger i året). 3 2 2 6 4 

56 Kommunen jobber ikke systematisk med eller har 
oppdaterte omsorgsplaner, tiltaksplaner og 
samværsplaner. Ansatte er dermed heller ikke 
oppdaterte på disse og de siste tilsynsrapporter fra 
tilsynsførere. 

5 3 2 10 6 

57 Kommunen vurderer ikke alltid behovet for individuell 
plan. 4 4 3 12 12 

58 Kommunen gjør ikke alltid barnevernfaglige vurderinger 
eller dokumenterer ikke disse eller andre nødvendige og 
relevante opplysninger om barnet fortløpende. 

5 3 1 5 3 

59 Kommunen kontrollerer ikke fortløpende at 
fosterforeldrene følger opp barnets individuelle behov, 
for eksempel oppfølging av lege-/psykologbesøk, 
medisinering, leksehjelp mv., og at de følger opp fritid 
og samarbeid med skolen. 

3 2 2 6 4 

60 Kommunen har ikke prosedyrer, rutiner og sjekklister 
for innhenting av opplysninger om barnets situasjon og 
individuelle behov fra andre aktører gjennom møter, 
brev, telefoner, deltakelse i ansvarsgrupper, og følger 
ikke med på at disse blir fulgt eller justert ved behov. 

3 2 4 12 8 

61 Kommunen bidrar ikke ved behov med å skaffe 
behandlingstilbud til barnet dersom barnet og/eller 
fosterforeldrene gir uttrykk for at barnet har sosiale, 
fysiske eller psykiske hjelpebehov. Det samme gjelder 
ved behov for særlig tilrettelegging på skole. 

2 2 2 4 4 

62 Kommunen sørger ikke for å høre fosterforeldrene før 
de tar viktige avgjørelser. 3 2 1 3 3 

63 Kommunen fremmer ikke sak for fylkesnemnda innen 
fristen dersom foreldrene krever endringer i saken. 3 1 3 9 3 

64 Kommunen legger ikke alltid til rette for samvær med 
biologiske søsken eventuelt andre med nær tilknytning 
til barnet. 

4 1 2 8 2 

65 Kommunen tar ikke alltid initiativ til å fremme sak for 
fylkesnemnda når de vurderer at samværet for et 
omsorgsplassert barn ikke er til barnets beste. 

3 2 2 6 4 

66 Kommunen vurderer ikke fortløpende om det er aktuelt 
med omsorgsovertakelse av frivillige plasserte barn, og 
minimum ved hver evaluering av tiltaksplanen. Dersom 
omsorgsovertakelse vurderes som aktuelt, tar de ikke 
alltid initiativ til å fremme sak for fylkesnemnda. 

5 3 3 15 9 

67 Kommunen kontrollerer ikke alltid og om nødvendig 
korrigerer ikke alltid sin styring og praksis umiddelbart 
etter alvorlige hendelser som brudd i fosterhjemmet, 
avdekking av overgrep og lignende. 

2 1 2 4 2 
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Nr.  Uønsket hendelse = 
Fylkesmannens merknader 
 

Sannsynlighet 
1-5 

Konse-
kvens 
1-5 

Risikofaktor 

 Dato 6.2.17 25.4.17 3.4.17 6.2.17 25.4.17 

68 Kommunen sikrer ikke alltid kompetanse til å 
gjennomføre samtaler med barn i ulike aldre gjennom 
opplæring, veiledning eller annet. De innhenter ikke 
alltid ekstern kompetanse ved behov. 

3 2 4 12 8 

69 Kommunen sørger ikke alltid for at barnet får 
nødvendig informasjon om sin biologiske familie og om 
årsakene til at barnet bor i fosterhjem 

2 1 2 4 2 

70 Kommunen legger ikke alltid til rette for samtaler alene 
med barnet ved besøk i fosterhjemmet. Det er uklart for 
fylkesmannen om dersom barnet ikke ønsker 
alenesamtaler at barnet får nødvendig informasjon og 
mulighet til å uttale seg sammen med fosterforeldrene, 
eventuelt tilbud om samtale på kontoret. 

3 1 2 6 2 

71 Kommunen informerer og hører ikke alltid barnet når 
det gjelder barnets fremtid. 3 2 2 6 4 

72 Kommunen etterspør sjelden barnets synspunkter på 
hverdagslivet i fosterhjemmet. 2 1 1 2 1 

73 Kommunen sørger ikke alltid for at barn som har fylt 7 
år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, blir informert og gis anledning til å uttale 
seg før det tras avgjørelser som angår ham eller henne. 

3 1 1 3 1 

74 Kommunen spør ikke barnet ved besøk i fosterhjemmet 
om hvordan de har det under samvær med foreldrene. 3 1 2 6 2 

75 Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra 
samtalene med barn. 4 2 1 4 2 

76 Kommunen informerer ikke barnet, at det kan kontakte 
saksbehandleren og hvordan (hvis barnet kan forstå 
betydningen av informasjonen). De sørger ikke for at 
barnet får snakke med en saksbehandler når det ringer, 
eller at det blir ringt opp igjen snarest mulig. 

3 1 3 6 3 

77 Kommunen vurderer ikke jevnlig i samarbeid med 
fosterforeldrene hvilke opplærings- og 
veiledningsbehov de har. 

3 2 2 6 4 

78 Kommunen sørger ikke alltid for nødvendig veiledning i 
samråd med fosterforeldrene. (i særlige tilfeller kan 
kommunene bidra til å skaffe fosterforeldrene 
veiledning fra BUP/PHBU eller andre.) Det er uklart om 
ansatte vet i hvilket tilfelle dette kan vurderes. 

3 2 2 6 4 

79 Kommunen har ikke rutiner som sikrer at 
fosterforeldrene får snakke med en saksbehandler når 
de ringer og har utfordringer i forhold til barnet. 

4 2 4 16 8 

80 Kommunen informerer ikke fosterforeldrene om hvilken 
bistand de kan få hvis det oppstår akutte situasjoner i 
fosterhjemmet utenom vanlig kontortid. 

4 3 3 12 9 

81 Kommunen sørger ikke for at det er klart hvilke 
oppgaver som ligger i å følge opp og kontrollere barns 
situasjon i fosterhjem generelt, ved felles rutiner, 
retningslinjer, sjekklister eller lignende. 

3 2 3 9 6 

82 Kommunen sørger ikke for at det er klart hvordan de 
ansatte skal vurdere og følge opp barnets individuelle 
behov. 

4 4 4 16 16 
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Nr.  Uønsket hendelse = 
Fylkesmannens merknader 
 

Sannsynlighet 
1-5 

Konse-
kvens 
1-5 

Risikofaktor 

 Dato 6.2.17 25.4.17 3.4.17 6.2.17 25.4.17 

83 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har nødvendig 
kompetanse, tilbyr relevant opplæring. Det er uklart for 
fylkesmannen om de ansatte vet at de kan be om å få 
nødvendig opplæring ved behov i arbeidet med 
oppfølging av barn i fosterhjem. 

4 2 3 12 6 

84 Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har kunnskap 
og får oppdateringer om gjeldende regelverk. 
Kommunen kontrollerer ikke at arbeidet med barn i 
fosterhjem alltid gjennomføres i henhold til gjeldende 
regelverk. 

5 3 2 10 6 

 
85 

Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte 
systematisk innhentes og brukes i eget 
forbedringsarbeid. Dette gjelder og fra barn, 
fosterforeldre, foreldre, besøkshjem og støttekontakter 
ved rapporter, møter eller telefonkontakt. 

5 5 4 20 20 

86 Kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare 
områder knyttet til oppfølging av barn i fosterhjem. 
Kommunen bruker ikke avvik og annet som er 
rapportert internt til bruk i eget forbedringsarbeid. 

5 5 3 15 15 

87 Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og 
retningslinjer er iverksatt og at de virker etter sin 
hensikt. 

5 5 4 20 20 

88 Kommunen har oversikt over alle mottatte klager, og 
egne resultater fra for eksempel halvårsrapporteringen 
fra Fylkesmannen når det gjelder deres oppfølging av 
barn i fosterhjem. Denne informasjonen brukes ikke ved 
regelmessig gjennomgang og forbedring av tjenesten. 

5 5 3 15 15 

89 Kommunen har ikke funksjonelle rutiner og/eller 
funksjonell etablert praksis for informasjonsflyt fra 
barnevernleder til rådmannsnivå. Det er ingen 
omforent forståelse i tjenestelinjen om hvordan 
situasjonen er. 

5 5 3 15 15 
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Risikomatrise Avvik 3: Fosterhjem oppsummert 3.4.2017 

Svært stor 

sannsynlighet 
58 56 66 86 88 89 85 87 

 

Stor sannsynlighet 75 54 64 57 80 79 82 
 

Moderat 

sannsynlighet 
62 73 55 59 65 70 71 

74 

60 63 76 81 68 83 
 

Liten sannsynlighet 72 61 67 69 84 77 78 
  

Meget liten 

sannsynlighet 

     

 
Ubetydelig 

konsekvens 

Lav                

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 

 

Risikomatrise Avvik 3: Fosterhjem oppsummert 25.4.2017 

Svært stor 

sannsynlighet 
  86 88 89 85 87 

 

Stor sannsynlighet   57 82 
 

Moderat 

sannsynlighet 
58  54 56 84 66 80  

 

Liten sannsynlighet 62 70 75 55 59 61 65 71 

77 78 

81 83 60 68 79 
 

Meget liten 

sannsynlighet 
72 73 64 67 69 74 63 76  

 

 
Ubetydelig 

konsekvens 

Lav                

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 
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Vedlegg 2: Oppsummering av ROS-analysen og nødvendige tiltak 

 
Oppsummering av «flippover-ark» fra 25.4.2017 
Arkene er oppsummert under 3 ulike overskrifter/områder. 
 

Hensiktsmessige strukturer - 
infoflyt - verktøy 

Kompetanse, strategi – mobilisering 
- utvikling 

Barnevernfaglig arbeid 

Bruke rutinebeskrivelser Faglig oppdatering – må prioriteres 
og settes av tid. 

Sikre dokumentasjon 

Sjekkliste Opplæring alle nytilsatte. Rutiner for 
dette 
 - saksbehandling 
 - Familia 
 - Hva kan den nytilsatte/hvilke 
behov for opplæring? 
 - Fadder Hvilken oppfølging skal 
Fadder gi? 

Ha fokus på dokumentasjon 
kontinuerlig 

Mal for oppfølgingsbesøk inn i 
Familia vil lukke avvik. 

Faglig veiledning  
 - jus 
 - saksbehandling (-regler) 
 - kollegaveiledning/refleksjon 
 - debrifing. 
 - oppfølgingssamtaler 
 - medarbeidersamtale 
Utviklingsplan - kompetanseplan 

Ha fokus på meldt 
problemstilling i møter 

Statusgjennomgang med alle 
saksbehandlere 

 Øve på å legge fram sak 
- ta imot veiledning 
- kollegaer må lære å lytte 
- være tålmodige 

God møtestruktur og god 
ledelse av møter. 

 Sikre faglige drøftinger 

Hvilke saker skal opp til felles 
diskusjon – hva tas opp i 
mindre grupper 
(Meldingsmøtene er godt 
eksempel på mindre møter) 

 Lojalitet til rutiner 

Nok kontorplasser til alle  Rolleavklaringer 
- bv-leder 
- Fagteamledere 
- Tiltaksarbeidere 
- arbeidsinstrukser 

Elektronisk kommunikasjon -
mye skjer på dette området, 
Ønsker mer inn på mobil 

 Hva skal dokumenteres/gjøres. 
Kontinuerlig utvikling. 

Behov for flere biler  Trygghet i situasjonen/oppgaven 

  Etikk og moral! 
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Samarbeid på tvers, med fokus på forebygging og tverrfaglig samarbeid 
 
En viktig forutsetning for samarbeid og samhandling er anerkjennelse og verdsetting. Derfor avdekker vi de 
vellykkede og suksessrike handlingsmønstre, for å lære av våre suksesser og å bruke erfaringene på nye 
utfordringer. 
 
Tverrfaglighet er en tenke- og tilnærmingsmåte. Tverrfaglighetens oppgave er å utfylle spesialitetene og å 
hjelpe oss til et helhetssyn. Tverrfaglighet kan slik bli en arbeidsform som bidrar til riktige beslutninger til 
barnets beste.  



 
 

1 

 
SAK NR. 31/2017 
 

Nordre Land kommune  
 
 
 
 
 

TERTIALRAPPORT 1/2017 FRA INNLANDET REVISJON 
IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.05.2017 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Tertialrapport 1/2017 fra Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Ja  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Tertialrapport 1/2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS der det er avtalt 
tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi:   
 

4.5 Økonomirapportering 
 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en 
årsrapport (31/12).  
 
Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest 
en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne eventuelle 
vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   
 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget 
om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
 

 



 
 

2 

Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den 
vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett og bevisstgjøre kontrollutvalget på evt. ledige midler til 
gjennomføring/bestilling av forvaltningsrevisjon.  
 
Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.  
 
Rapporten kan oppsummeres slik: 
 
• Regnskapsrevisjon: I rute  
• Forvaltningsrevisjon: Prognose pr. 31.12.2017 viser er et forbruk på totalt ca. 541 000, men det 

kun er budsjett på kr. 400 000. Det vises til egen sak om dette mht. oppfølging. 
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SAK NR. 32/2017 
 

Nordre Land kommune       
   

 
 
 

REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 29.05.2017 Kjetil Solbrækken  Nei 

    
 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg: 

 
1. Kommunestyrets møte 25.04.2017: 

• Saksliste 
• Særutskrift k.sak 22/17 - Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 
2. Informasjon til rådmennene i Gjøvik- og Hadelandsregionen om ny 

avtale og redusert sårbarhet/backup i sekretærfunksjonen for 
kontrollutvalgene (e-post fra sekretær 12.04.2017) 
 

3. Diverse avisartikler 
 

4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
 
Vedlegg 1  
Vedlegg 2 
 
Vedlegg 3 
 
 
 
Vedlegg 4 
 
Muntlig orientering 
 

 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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