
Kontrollutvalget i Gran kommune 
Sekretariatet 

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

Jaren, 29. januar 2020. 
J.nr./referanse: 01-21/GR/ks

KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE 

Inger Staxrud (GBL), leder  
Bjørn Austad Hvaleby (Sp), nestleder 
Tonje Bismo Skogstad (Ap) 
Trine Ruud (H)  
Roger Nyhus (GBL) Kopi til orientering: 

- Ordfører og rådmann
- Innlandet Revisjon IKS

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget: 

Dato:  Fredag 5. februar 2021 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1530  
Sted:  Møterom Granavollen, Gran rådhus 

Forfall bes meddelt snarest til undertegnede på e-post kjetil@kontrollutvalget.no eller 
telefon/SMS til 995 77 903. 

Deltakelse fra andre i møtet: 

• Sak 02/2021 (oppfølging av varslingssak Skjervum): Hovedtillitsvalgte Finn Hvalsbråten,
Ingrid Frydenlund og lokalt verneombud Kari Mette Hoff er invitert. Saken er satt opp til
behandling fra kl. 0930.

• Sakene 08/2021 og 09/2021: Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Unn -
Romundgard deltar. Sakene er satt opp til behandling fra kl. 1300.

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 
 

 
KONTROLLUTVALGET I 

GRAN KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS  
 
 

Fredag 5. februar 2021  
 
 
SAK NR. 01/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.2020 
 
SAK NR. 02/2021 OPPFØLGING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE 

FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- OG 
OMSORGSSENTER 

 
SAK NR. 03/2021 STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 – GRAN 

KOMMUNE 
 
SAK NR. 04/2021 OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VUDERING AV 
FORANALYSER  

 
SAK NR. 05/2021 FORESPØRSEL OM SAMARBEID OM GJENNOMFØRING 

AV FORANALYSE AV HRA AS  
 
SAK NR. 06/2021 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 
SAK NR. 07/2021 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021  
 
SAK NR. 08/2021            REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET 
2020 

 
SAK NR. 09/2021            REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020 
 
SAK NR. 10/2021 REFERATSAKER 
 
 
 

Jaren, 29. januar 2021. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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SAK NR. 01/2021 
 

Gran kommune  
     

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 05.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 04.12.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.12.2020 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
KONTROLLUTVALGET I 

GRAN KOMMUNE

Fredag 4. desember 2020 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1520. 

Som medlemmer møtte: 
Inger Staxrud, leder (GBL) 
Bjørn Austad Hvaleby, nestleder (Sp) 
Tonje Bismo Skogstad (Ap) 
Trine Ruud (H)  

Følgende medlem hadde meldt forfall: 
Roger Nyhus (GBL)  

Følgende varamedlem møtte:  
Hilde Kristin Smerud (Frp), første vara for GBL 

Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Konstituert rådmann Leif Arne Vesteraas (sak 43) og kommunalsjef Helse 
og omsorg Mette Mosby (sak 53). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 55 og 56). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Inger Staxrud som møteleder.  
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

Til behandling: 

SAK NR. 52/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.10.2020 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.10.2020 godkjennes. 

SAK NR. 53/2020 STATUS FOR OPPFØLGING AV VARSEL OM 
KRITIKKVERDIGE FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- 
OG OMSORGSSENTER 

Fra behandlingen: 
Varamedlem Hilde Kristin Smerud reiste spørsmål om sin habilitet på 
grunn av sin aktive rolle i varslingssaken. Kontrollutvalgets øvrige 
medlemmer besluttet enstemmig at forholdet medførte inhabilitet, jf. 

VEDLEGG
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forvaltningsloven § 6 annet ledd. Hilde Kristin Smerud fratrådte møtet 
under behandlingen av saken.  

 
Konstituert rådmann Leif Arne Vesteraas og kommunalsjef Helse og 
omsorg Mette Mosby orienterte og svarte på spørsmål. Følgende 
tema/områder ble gjennomgått og drøftet:  
 
1. Kommunes varslingssystem og rutiner  

• Fremgangsmåte ved varsling og inneholder skjema som kan 
benyttes 

• Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling 
• Forbudet mot gjengjeldelse 
• Forholdet fortrolighet - anonymitet 

 

2. Hva gjøres for å bygge en kultur som oppmuntrer og gjør folk 
trygge på å si fra om kritikkverdige forhold 

 
3. Varslingssaken 

• Varselets innhold. 
• Hva er igangsatt for å vurdere de ulike områdene i varselet? 

Områder:  
- Avvik og manglende rutiner knyttet til medisinhåndtering 

og opplæring. 
- Smittevern og renhold. 
- Kosthold, tid mellom måltidene og bistand til mating. 
- Kompetanse på demens. 
- Kommunikasjon mellom beboere/pårørende og personale. 
- Bemanningsnivå. 
- Rekruttere og beholde ansatte. 
- Kulturbygging for å gjøre det trygt å varsle. mht. trygghet 

for å kunne varsle. 
 

4. Videre arbeid 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Rådmannens orientering om status for oppfølging av varsel 
om kritikkverdige forhold ved Skjervum helse- og 
omsorgssenter tas til orientering. 

 
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at det jobbes aktivt for å tilrettelegge for en kultur 
i hele organisasjonen som oppmuntrer og gjør folk trygge til å 
si fra om kritikkverdige forhold.  
 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på kommunes videre 
arbeid med saken. Saken følges opp slik på neste møte: 
• Fremleggelse av sammenfatning av spørreundersøkelse, 

sluttsamtaler og kulturkartlegging. 
• Hovedtillitsvalgt/plasstillitsvalgt inviteres til å informere 

om sin opplevelse og vurdering av saken.  
 

4. Vedr. kontrollutvalget og varslingssaker:  
• Kontrollutvalget ber om å bli løpende orientert om 

mottatte varslingssaker ved varslingssekretariatet, og at 
dette blir innarbeidet i kommunens rutiner for varsling av 
kritikkverdige forhold.  
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SAK NR. 54/2020 MØTEPLAN 2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 fastsettes slik: 
 

• Fredag 05.02.2021 kl. 0900  
• Fredag 12.03.2021 kl. 0900  
• Fredag 30.04.2021 kl. 0900  
• Fredag 11.06.2021 kl. 0900  
• Fredag 03.09.2021 kl. 0900  
• Fredag 22.10.2021 kl. 0900  
• Fredag 10.12.2021 kl. 0900  

 
 
 
SAK NR. 55/2020 INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 

SELSKAPET, SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER MM.   

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterte og 
svarte på spørsmål. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Daglig leders orientering om utviklingen i selskapet tas til 
orientering. 
 

2. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2019 
med andre kommuner tas til orientering. Kontrollutvalget har 
merket seg at kommunens kostnader til revisjon av 
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring 
samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse. 

 
 
 
SAK NR. 56/2020 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2021  
 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
utkast til oppdragsavtale for 2021.  
 
Behovet for en eventuell revidering av innholdet i deler av 
oppdragsavtalen ble drøftet.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Oppdragsavtale for 2021 godkjennes under forutsetning av at 
kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til 
budsjett for 2021.  
 

2. Kontrollutvalget mener det er behov for en tydeliggjøring av 
forventninger knyttet til gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i oppdragsavtalen. Forslag til 
revidert avtale legges frem for kontrollutvalget høsten 2021, i 
forbindelse med godkjenning av ny oppdragsavtale for 2022. 
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SAK NR. 57/2020 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 
2020-2023  

 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær presenterte planen. Planen ble vedtatt som fremlagt 
med følgende tillegg:  

• Forvaltningsrevisjon i kommunen:  
- Beredskap 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll for perioden 2020-2023 godkjennes. 
 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 
prioriteringer, og å igangsette undersøkelser på eget initiativ, 
dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på andre 
områder enn det som går frem av planen. Kontrollutvalgets 
arbeid med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
rapporteres til kommunestyret. 

 
 
 
SAK NR. 58/2020 AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER – BRUK AV 

OPSJON 
 

Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf. 
forvaltningslovens § 6. annet ledd. Utvalgssekretær fratrådte møtet 
under behandlingen av saken. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av 
avtalen for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.  
 

 
 
SAK NR. 59/2020 INVITASJON TIL MEDLEMSSKAP I 

BRANSJEORGANISASJONEN FORUM FOR KONTROLL OG 
TILSYN 

 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær orienterte om aktuelle bransjeorganisasjoner (Forum 
for kontroll og tilsyn og Norges kommunerevisorforbund). 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar invitasjon om medlemskap i 
bransjeorganisasjonen Forum for kontroll og tilsyn til 
orientering.  
 

2. Det tegnes ikke medlemskap i organisasjonen. 
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SAK NR. 60/2020 REFERATSAKER  
 

Følgende saker ble referert: 
1. Månedsrapport økonomi for oktober – Gran kommune 
2. Utdrag fra Kommunalnytt 6/2020 
3. Vedtak i kommunestyret 16.09.2020, sak 68/20 Endring i 

reglement for kommunestyret om adgangen til å gjennomføre 
fjernmøter  

4. Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte 
(artikkel i Kommunal Rapport 17.08.2020) 

5. Diverse avisartikler 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gran, 4. desember 2020. 
 
 
 
Inger Staxrud 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 4. desember 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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SAK NR. 02/2021 
 

Gran kommune  
 
 

 
 
 
OPPFØLGING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE 
FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- OG 
OMSORGSSENTER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

05.02.2021 Kjetil Solbrækken Ja 

    
Saksdokumenter:   

1. Varsel om kritikkverdige forhold på Skjervum helse- og 
omsorgssenter (datert 23.09.2020) 

2. Diverse avisartikler 
 

Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 

  
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kontrollutvalget ble i sitt møte den 16.10.2020 informert om at kommunen hadde mottatt et varsel 
om kritikkverdige forhold ved Skjervum helse- og omsorgssenter.  
 
Kontrollutvalget grep særlig tak i påstanden i varselet om at det er en utstrakt fryktkultur når det 
kommer til å varsle om kritikkverdige forhold i Gran kommune.  
 
Saken ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte den 04.12.2020 der konstituert rådmann Leif Arne 
Vesteraas og kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby orienterte og svarte på spørsmål. 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 53/2020): 
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1. Rådmannens orientering om status for oppfølging av varsel om kritikkverdige 
forhold ved Skjervum helse- og omsorgssenter tas til orientering. 

 
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at det jobbes 

aktivt for å tilrettelegge for en kultur i hele organisasjonen som oppmuntrer og gjør 
folk trygge til å si fra om kritikkverdige forhold.  
 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på kommunes videre arbeid med saken. Saken 
følges opp slik på neste møte: 
• Fremleggelse av sammenfatning av spørreundersøkelse, sluttsamtaler og 

kulturkartlegging. 
• Hovedtillitsvalgt/plasstillitsvalgt inviteres til å informere om sin opplevelse og 

vurdering av saken.  
 

4. Vedr. kontrollutvalget og varslingssaker:  
Kontrollutvalget ber om å bli løpende orientert om mottatte varslingssaker ved 
varslingssekretariatet, og at dette blir innarbeidet i kommunens rutiner for 
varsling av kritikkverdige forhold. 

 
 
Etter avtale er det lagt opp til oppfølging av vedtakets pkt. 3 slik: 
 

• Kontrollutvalgets møte 05.02.2021:  
Hovedtillitsvalgt/plasstillitsvalgt inviteres til å informere om sin opplevelse og 
vurdering av saken.  
 

• Kontrollutvalgets møte 12.03.2021:  
Fremleggelse av sammenfatning av spørreundersøkelse, sluttsamtaler og 
kulturkartlegging. 

 
 
Hovedtillitsvalgt m.fl. er invitert til møtet.  
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
 
 
 



Innsendt: 23.09.2020 23:57
Ref.nr: MWCSNB

Gran kommune
Telefon: 61 33 84 00
E-post: postmottak@gran.kommune.no
Hjemmeside: http://www.gran.kommune.no

Varsel om kritikkverdige forhold

Informasjon om varsleren
Du kan velge å være anonym, men det vil være en fordel for den videre behandling om du oppgir navn og kontaktinformasjon.

o Jeg vil være anonym
T Jeg vil oppgi kontaktinformasjon

Mitt forhold til kommunen/fylkeskommunen

o Innbygger
o Ansatt
o Leverandør
T Annet

Oppgi hva slags forhold du har til kommunen/fylkeskommunen

Politiker/gruppeleder FrP
Kontaktinformasjon:
Fornavn og ev. mellomnavn

Jul Tore
Etternavn

Kittelsrud
Adresse

Falangveien, 47
Postnr.

2750
Poststed

Gran
E-postadresse

jultore@gmail.com
Mobilnr.

91821016

Varsel
Type varsel

o Underslag, tyveri og økonomiske misligheter
o Brudd på anbudsregler
o Brudd på sikkerhetsregler
o Upassende gaver eller bonuser
o Mobbing og trakassering
o Diskriminering
T Fare for liv og helse
o Maktmisbruk
o Brudd på taushetsplikten
T Annet

Annet

Forhold i helse og omsorg

Beskrivelse
For at varslingsordningen skal kunne avdekke uønskede forhold, er det viktig med presise opplysninger. Om mulig, gi mest mulig
faktaopplysninger som hvilken kommunal/fylkeskommunal virksomhet dette gjelder, personer involvert og hvilken befatning med
saken du som varsler har.

Dokumentasjon vil være til stor nytte, og kan lastes opp på neste side.
Beskrivelse

VARSEL OM FORHOLD PÅ SKJERVUM HELSE- OG OMSORGSSENTER

Vi har fra flere hold (blant annet pårørende og tidligere ansatte) over tid blitt kontaktet fordi man er bekymret over
situasjonen ved Skjervum helse- og omsorgssenter.  Etter flere samtaler, mener vi at det mangler en del
rutiner/midler og at dette medfører fare for liv og helse for pasientene/beboerne.  Vi kan nevne noen av de
utfordringene vi har oppfattet som alvorlige:

Side 1 av 3702510, Sem & Stenersen Prokom AS
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Medisinhåndtering
oMedisiner er glemt eller gitt til feil pasient
oKateter er ikke skiftet i tide
oVæskedrypp er glemt å settes opp
oMedisin-endringer er ikke utført
oMedisinrom/traller har blitt stående ulåst
oMedisinrom-rutiner blir nedprioritert og glemt
oMangelfull dokumentasjon

Opplæring
oFor få skriftlige rutiner og beskrivelse av arbeidsoppgaver
oFor lite tid til å sette seg godt inn i oppgavene før man forventes å ta
        ansvaret for dem

Kosthold/tidspunkter på og mellom måltider
oFagarbeiderne lager i stand frokost, lunsj og kveldsmat som medfører at
        pasientene/beboerne ikke får hjelp til morgenstell etc. før litt utpå dagen.
        Det betyr også at pasientene/beboerne ofte må legges tidlig på kvelden og
        dermed blir det mange timer mellom siste måltid om kvelden og første måltid
        neste morgen.
oEn del pasienter/beboere trenger hjelp til å få i seg mat, blant annet ved at
        man må skjære maten i små biter og deretter mate pasientene/beboerne.
        Dette er det liten tid til i dag.

Smittevern
oFagarbeidere må bruke mye tid på renhold som dermed betyr mindre tid til
        pleie og omsorg av enkelt-pasienter/beboere
oMangel på smittevernutstyr

Renhold/vasking
oMangel på renholdere (Covid-19)
oTar lang tid å få tilbake rent tøy
oKlær forsvinner

Kommunikasjonssvikt
oEn del eldre kan ha store problemer med å skjønne enkelte ansatte og man
        bør kunne forvente at de som jobber innen dette området har gjennomgått
        en språktest slik at det ikke oppstår misforståelser o.l.  Dette kan få fatale
        følger.
oMangelfull kommunikasjon mellom sykehjem og pårørende

Mangel på resultater og oppfølging av tidligere varsler
oVi har fått informasjon om to-tre varsler som ikke har ført til nevneverdig
        bedring/resultater

Lav bemanning
ofå sykepleiere og fagarbeidere
ofor få renholdere (Covid-19)

Varsel om kritikkverdige forhold

Side 2 av 3702510, Sem & Stenersen Prokom AS



omangler kjøkkenpersonell (frokost, lunsj og kvelds)

Når det gjelder pasientene/beboerne, så er disse nå som følge av kommunens politikk om å bo lengst mulig hjemme,
blitt vesentlig mer pleietrengende og sykere enn tidligere når de får plass på sykehjemmet.  Dette medfører jo mer
jobb for de ansatte.

Skjervum mottar også demens-pasienter fra Markatun III når disse blir for fysisk tilbakesatt.  Dette krever
selvfølgelig ekstra tilsyn og jobb for de ansatte hvor det vel heller ikke er kompetanse på demens.

Det må jo påpekes at pasientene/beboerne betaler en stor del av pensjonen sin for plassen og forventer en god og
livsforlengende pleie.  Spørsmålet er om dette kan sies å være på plass i dag.

Som tidligere uttalt i KST i forbindelse med redegjørelsen av forrige varsel (hjemmesykepleien) hevder vi at det er
en utstrakt fryktkultur når det kommer til å varsle om kritikkverdige forhold i Gran kommune, selv om dette er en
lovfestet rett (Arbeidsmiljøloven) hvor varsler skal føle seg trygg.  Som en følge av dette, har det vært krevende å få
informasjon fra ansatte.

Dette i seg selv er graverende og resulterer i frustrasjon og et dårlig arbeidsmiljø.

Det er en kjensgjerning at det har vært stor utskifting av helsepersonell på Skjervum.   Vi tror mye av årsaken til
dette er det vi har påpekt i dette varselet.

Gran, 23.09.2020
Jul Tore Kittelsrud
Gruppeleder, Gran FrP

Erklæring og dokumentasjon
Retningslinjer

T Jeg er kjent med kommunens/fylkeskommunens retningslinjer for varsling, og vil at dette
varselet skal sendes kommunens/fylkeskommunen varslingsmottak.

Beskrivelse Vedlegg Ettersendesper post

o per post
Beskrivelse Vedlegg Ettersendesper post

o per post
Beskrivelse Vedlegg Ettersendesper post

o per post
Beskrivelse Vedlegg Ettersendesper post

o per post

Varsel om kritikkverdige forhold
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2 NYHETER

$$elate
Tips oss:

61 313131
Har du lokale tips eller ideer

om nyhetssaker som vi
bor gripe fatti,
sende-post til

redaksjonen@hadeland.no

De ferskeste nyhetene
finner du på hadeland.no

Ny varslersaki Gran:

-  Manglende rutin
frer fare for livo
Helse- og omsorgstje-
nesten i Gran har fått
en ny varslersak i
fanget. For to år siden
var det hjemmetje-
nesten det gjaldt. Nå
varsles det om for-
hold ved Skjervum
helse- og omsorgs-
senter.

HAAKON KALVS JHAGEN
hka@hadeland.no

Fare for liv og helse og det som
omtales som en utstrakt frykt-
kultur når det gjelder å varsle
om kritikkverdige forhold i
kommunen er bare to av man-
ge forhold som listes opp.

Varselet er undertegnet av
Jul Tore Kittelsrud, politiker
og gruppeleder i Gran Frp. Det
ble levert Gran kommune ons-
dag 23. september.

- V har fra flere hold, blant
annet pårørende og tidligere
ansatte, over tid blitt kontak-
tet fordi man er bekymret over
situasjonen ved Skjervum hel-
se- og omsorgssenter. Etter
flere samtaler mener vi det
mangler en del rutiner/midler
og at dette medfører fare for
liv og helse for pasientene/be-
boerne, skriver Kittelsrud som
en innledning til det punktvis .
oppsatte varselet.

Les hvordan kommunalsjef
for helse og omsorg, Mette
Mosby Kristiansen, svarer på
varselet lenger ned i saken.

Medisinhåndtering
Det første av en rekke punkter
i varselet handler om medisin-
håndtering.

Her nevnes:
- Medisiner som er glemt el-

ler gitt til feil pasient
- Kateter som ikke er skiftet i

tide
- Vaeskedrypp som er glemt å

settes opp
- Medisinendringer som ikke

er utført
- Medisinrom/traller som

har blitt stående ulåst
- Rutiner på medisinrom

som blir nedprioritert og glemt
- Mangelfull dokumentasjon

Under punktet opplæring
nevnes for få skriftlige rutiner
og beskrivelse av arbeidsopp-
gaver, og for lite tid til å sette
seg godt inn i oppgavene før
man forventes å skulle ta an-
svar for dem.

Kosthold og måltider
Under dette punktet nevnes
fagarbeidere som lager i stand
frokost, lunsj og kveldsmat,

noe som medfører at pasiente-
ne/beboerne ikke får hjelp til
morgenstell etc. før litt utpå
dagen.

«Det betyr også at pasiente-
ne/beboerne ofte må legges
tidlig på kvelden og dermed
blir det mange timer mellom
siste måltid om kvelden og
første måltid neste morgen.
En del pasienter/beboere tren-
ger hjelp til å få i seg mat, blant
annet ved at man må skjære
maten i små biter og deretter
mate pasientene/beboerne.
Dette er det liten tid til i dag»,
heter det videre.

Smittevern og renhold
Her nevnes fagarbeidere som
må bruke mye tid på renhold,
noe som dermed betyr mindre
tid til pleie og omsorg av en-
keltpasienter/beboere.

Mangel på smittevernutstyr
og mangel på renholdere (co-
vid-19) nevnes også.

Andre forhold er at det tar
lang tid å få tilbake rent tøy, og
at klær forsvinner.

Mer generelt varsles det om
få sykepleiere og fagarbeidere,
for fa renholdere og manglen-
de kjøkkenpersonell.

Kommunikasjonssvikt
Svikt i kommunikasjon i flere
ledd nevnes også.

«En del eldre kan ha store
problemer med å skjønne en-
kelte ansatte og man bør kun-
ne forvente at de som jobber
innen dette området har gjen-
nomgått en språktest slik at
det ikke oppstår misforståel-
ser og liknende. Dette kan få
fatale følger», skriver varsler
som også nevner mangelfull
kommunikasjon mellom syke-
hjem og pårørende som et pro-
blem.

«Vi har fått informasjon om
to-tre varsler som ikke har ført
til nevneverdig bedring/resul-
tater», heter det videre.

Mer pleietrengende
pasienter
I varselet påpekes det også at
pasientene/beboerne, som en
følge av kommunens politikk
om å bo lengst mulig hjemme,
har blitt vesentlig mer pleie-
trengende og sykere enn tidli-
gere når de får plass på syke-
hjemmet. Noe som igjen med-
fører mer jobb for de ansatte.

«Skjervum mottar også de-
mens-pasienter fra Markatun
III når disse blir for fysisk til-
bakesatt. Dette krever selvføl-
gelig ekstra tilsyn og jobb for
de ansatte hvor det vel heller
ikke er kompetanse på de-
mens», heter det videre før det
påpekes at beboemne/pasien-
tene betaler en stor del av pen-

VARSEL: Gran kommune har fått et varselom forholdene ved Skjervum helse- og
Enhetsleder Mette Mosby Kristiansen folgernaopp.

sjonen sin for plassen, og for-
venter god og livsforlengende
pleie. «Spørsmålet er om dette
kan sies å være på plass i dag»,
skriver varsler.

Utstrakt fryktkultur
I varselet hevdes det også at
det er en utstrakt fryktkultur
når det kommer til å varsle om
kritikkverdige forhold i Gran
kommune, selv om dette er en
lovfestet rett, hvor varsler i
henhold til arbeidsmiljøloven
skal føle seg trygg.

«Som en følge av dette har
det vært krevende å få infor-
masjon fra ansatte», skriver
Kittelsrud og påpeker at dette i
seg selv er graverende og re-
sulterer i frustrasjon og et dår-
lig arbeidsmiljø.

Varselet avsluttes som føl-
ger: «Det er en kjensgjerning at
det har vært stor utskifting av
helsepersonell på Skjervum.
Vi tror mye av årsaken til dette
er det vi har påpekt i dette var-
selet».

Slik vil komm
Gran kommune tar varselet og
innholdet på høyeste alvor.
Det er allerede satt i gang en
prosess med ansatte Og paro-
rende.

- Vi hadde en gjennomgang
med alle ansatte på Skjervum
fredag, og vil invitere de paro-
rende til et informasjonsmøte
en av de nærmeste dagene,
sier kommunalsjeffor helse og
omsorg, Mette Mosby Kristi-
ansen til Hadeland.

Kommunalsjefen oppfatter
varselet som systemkritikk,
altså at det er flere avvik over
tid, og ingen enkelthendelse
som ligger bak. Det betyr blant
annet at Gran kommune vil se
på og gå gjennom rutiner og
systemer i tida som kommer.

Kjenner seg igjen i en del
En viktig del av dette arbeidet
er å hente inn tilbakemeldin-
ger fra ansatte og pårørende.
Når det gjelder de ansatte, be-
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er med-
g helse

omsorgssenter. Varselet er sendt inn av Jul Tore Kittelsrud, gruppeleder i GranFrp.
FOTO: SISSEL SKJERVUM BJERKEHAGEN

lunen handtere varselet
gynte dette arbeidet allerede
fredag.

- De ansatte sier de kjenner
seg igjen i en del av det som
kommer fram i varselet, blant
annet i utfordringer med åre-
kruttere og beholde nye med-
arbeidere. Det oppleves nok
som en belastning at det er
stor utskifting i personalet.

Mosby Kristiansen uteluk-
ker heller ikke at bygget på
Skjervum, lite hensiktsmessig
og krevende som det er a jobbe
i, kan ha noe a si for rekrutte-
ringen. Uten at det skal ha
noen betydning for rutiner og
systemer.

Et annet moment i varselet
er en «utstrakt fryktkulturn for
a varsle om kritikkverdige for-
hold i Gran kommune.

- I møtet med de ansatte fre-
dag, opplevde jeg en åpen
gjeng som delte sine tanker
om innholdet i varselet. Man-
ge uttrykte at de trives godt i

jobben, men vi tar på alvor at
ikke alle opplever det slik.
Dette er noe av det vi må se på,
sier Mosby Kristiansen.

Læreav
hjemmetjenesten
Det er ikke mer enn drøye to år
siden forrige gang det ble vars-
let om kritikkverdige forhold i
helse og omsorg i Gran. Da var
det hjemmetjenesten det
gjaldt.

Mosby Kristiansen er enig i
at det er noen likheter i de to
varslene.

- Vi skal ta med oss erfarin-
gene som ble gjort etter varse-
let i hjemmetjenesten, for å
finne en riktig arbeidsprosess
for det nye varselet, sier hun.

- Tilbakemeldingene fra
hjemmetjenesten er at de had-
de en nyttig rund etter varse-
let i 2018. Malet er at det skal
komme noe godt ut av det i et-
terkant av dette varselet også.

Slik har timene eksplodert i Helse-Lunner:

-  Vanskelig ase
hvor man kan redusere
På fem år har omfanget
tjenester innen helse og
mestringi Lunner økt med
45.000 timer. Hvordan
skjedde det? Og hvordan
skal kommunen komme
seg ut av uføret?

HAAKON KALVSJ)HAGEN
hka@hadeland.no

Kommunen står i en vanskelig
økonomisk situasjon. Det ligger
an til et overbruk innen helse
og mestring på nærmere 20
millioner kroner i 2020. Og det i
en situasjon der rådmann Dag
Flacke for snart et arsiden la
fram et budsjett hvor 30 av 180
årsverk innen tjenesten skulle
kuttes.

45.000 timer tilsvarer rundt
26 arsverk. Planen var åkomme
omtrent tilbake til 2015-niva i
løpet av 2020. Det har ikke
skjedd.

- Dette er fortsatt et godt bil-
de på utfordringen vi står over-
for, sier rådmannen i dag.

Stor økning
de siste årene
Omstilling er ikke noe nyord i
Lunner kommune. Tall fra Sta-
tistisk sentralbyrå er med a un-
derstreke behovet.

Byrået beretter om en økning
av tjenestenivået innen helse
og mestring pa 45.000 timer fra
2015 til 2019.En nærmere titt på
grunnlagsmaterialet forteller
for eksempel om en økning på
rundt 20,000 timer fra 2017 til
2018 alene.

Hvor butter det?
-  Hvor er det egentlig det but-
ter? Hva skal til for a faskuta
pårett kurs?

- Vi har forsøkt å se på vedta-
kene om tildeling av tjenester
til brukerne, men det er van-
skelig å se hvor man kan redu-
sere. Samtidig må vi ha med oss
det økonomiske perspektivet.
Vi må vi snu på det og se hva vi
kan yte av tjenester i samsvar

2015
179.611

2016
189.846

de #ts

EE ETA

t

2017
191.207

NYE VERKTAY:Radmann Dag Flacke. FOrO:SIvsrORLOKKEN

med den bemanningen vi fak-
tisk har, sier Flacke.

Analyse
Et bedre analysegrunnlag er
blant verktøyene som skal hjel-
pe Lunner kommune med å
styre i økonomien bedre innen-
for helse og mestring.

Det er her et bedre analyse-
grunnlag kommer inni bildet.

- Vi har fått på plass adminis-
trativ kompetanse til a analyse-
re de tallene som ligger der.
Dette gir oss et bedre forståelse
for hva slags tiltak det er nød-
vendig å sette inn for å komme
på et riktig driftsnivå, sier råd-
mannen.

Lite til administrasjon
- Tallene har vært, og er der,
men det kreves ressurser og
jobbing for å kunne se alle tall i
sammenheng, sier Placke for
han påpeker at Lunner kom-
mune ligger lavt når det gjelder
bruk av penger til administra-
sjon.

- Dette må få konsekvenser.
Dessverre har vi hatt mer enn
nok med å holde hjulene i gang,
i stedet for a stoppe for å skifte

2018
211.108

2019
223.901

hjul, billedlegger rådmannen
situasjonen.

Han forteller at analysearbei-
det allerede har gitt resultater.

- Vi jobber målrettet med å
redusere tjenesteomfanget, og
er i gang med a se på antallet
midlertidige stillinger.

Dag Flacke har ogsa stor tro
på at det nye sykehjemmet på
Harestua vil bidra positivt til å
styre skuta inn på en bedre
kurs.

- Det nye sykehjemmet er en
viktig forutsetning for å kunne
jobbe på en bedre måte. Noe
som vil gi en betydelig effekt i
2021.

Krevende
Det siste omstillingsprosjektet
ble satt i gang tidlig i 2020.

Kompetanse og heitidskultur
var sentrale stikkord. Resulta-
tene har latt vente på seg.

- Vi var forberedt på at imple-
menteringen ville vare kreven-
de. Men situasjonen siden be-
gynnelsen av mars, med koro-
napandemien, har også med-
ført at reduksjon i midlertidige
stillinger har blitt forsinket, sier
Flacke.

Torsdag 1. oktober inviteres
formannskapet til å godkjenne
en budsjettjustering der 5,7
millioner tas fra disposisjons-
fondet for å dekke opp deler av
overforbruket på naermere 20
millioner.
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AUWR: Det erplanlagt avher av de
involverte i lapet av fredag, bekrefter
Jan Erik Solberg ved Gran og Lunner
lensmannskontor.

FOTO: ARKIVDILDE

Kvimne utsatt for

En kvinne skal ha blitt
angrepet av en annen
personiSondre Alsveg
ved 12-tiden onsdag.

LINE RAMSRUD
line,ramsrud@hadeland.no

Jan Erik Solberg ved Gran og
Lunner lensmannskontor be-

krefter at det har vært en epi-
sode.

-  V  er kjent med at en kvin-
ne skal ha blitt angrepet. For-
holdet er anmeldt og vi har
opprettet sak, sier Solberg.

Omstendighetene rundt
angrepet er foreløpig ikke kla,
re.

- Det er planlagt avhør av
vitner og involverte, men før
disse er gjennomført, kan jeg
ikke kommentere saken yt-
terligere, legger Solbergtil.

Kvinnen skal ifølge politiet
ikke være alvorlig skadet.

- Det er tatt bilder av skade-
ne og kvinnen ble kjørt til le-

gevakt for sjekk. Det skal
være snakk om skrubbsår, be-
krefter Jan Erik Solberg ved
Gran og Lunner lensmanns-
kontor.

Etter det Hadeland kjenner
klarte kvinnen a stoppe en
forbipasserende som ringte
ambulanse og politi.

UARSEL QI SKJERUURl: - Deler av innholdet er kjent for oss, sierFinnHvalsbrdten, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.

lnnholde ivarselet
om pastate kriikk-
verdige forhold ved
Skjervum helse- og
omsorgssenter kom
iKke overraskende pa
de hove&illitsvalgte i
Fagforbundet i Gran.
HAAKONKALVSJHAGEN
hka@hadeland.no

- Det som var overraskende var
at varslingen kom fra en kom-
munestyrerepresentant, som
også har et arbeidsgiveransvar,
svarer Hvalsbråten når Hade-
land ber om en kommentar.

Han gir videre uttryldc for at
han synes Jul Tore Kittelsrud

(Frp), politikeren som har un-
dertegnet varselet, burde ha
tatt forholdene han peker på
gjennom de kanalene han har
inn i kommunestyret, elier gått
direkte til kommunalsjef Mette
Mosby Kristiansen - uten a ga
vegen gjennom et varsel.

- Når det er sagt kjenner jeg
til at det er arbeidsmiljøutfor-
dringer på Skjervum, ved at det
er problemer med å relauttere
og beholde sykepleiere. Noen
andre deler av varselet er også
kjent for oss, sier Hvalsbråten
uten at han vil gå nærmere inn
på hvilke deler.

Mlle huis de semnter
Av det han ilclce onsker a ga
nærmere inn på er blant annet

hovedpunktet i varselet om at
det mangler en del rutiner og
midler som Igjen kan medføre
fare for liv og helse for pasien-
tene/beboemne.

Det samme gjelder pastan-
den om at det er en utstrakt
frylctkultur når det kommer til
a varsle om kritikkverdige for-
hold i Gran kommune, selv om
dette er en lovfestet rett hvor
varsler skal føle seg trygg.
· -Jegsynes det er ille hvis det-

te stemmer, og jeg håper det i så
fall blir tatt tak i det, sier Hvals-
bråten.

«Vi har fra flere hold, blant
. annet pårørende og tidligere
ansatte, over tid blitt kontaktet
fordi man er bekymret over si-
tuasjonen ved Skjervum helse-

og omsorgssenter. Etter flere
samtaler mener vi det mangler
en delrutiner/midler og at det-
te medfører fare for liv og helse
for pasientene/beboere», he-
ter det i varselet.

Systemtrii&t
Da Hadeland snalclcet med
kommunalsjef Mette Mosby
Kristiansen lilce etter at varselet
ble levert, uttalte hun at hun
oppfatter varselet som system-
kritildc, altså at det er flere av-
vik over tid, og ingen enkelt-
hendelse som ligger bale.

Det betyr blant annet at Gran
kommune vil se på og gå gjen-
nom rutiner og systemer.

Kort tid etter at varselet ble
levert gjennomforte kommu-

nen møter med både ansatte og
pårørende.

- De ansatte sier de kjenner
seg igjen i en del av det som
kommer fram i varselet, blant
annet i utfordringer med a re-
lauttere og beholde nye medar-
beidere. Det oppleves nok som
en belastning at det er stor ut-
skifting i personalet, uttalte
Mosby etter møtet med de an-
satte.

Om den pastatte fryktlultu-
ren sa hun følgende:

- Jeg opplevde en åpen gjeng
som delte sine tanker om inn-
holdet! varselet. Mange uttryk-
te at de trives godt (jobben,
men vi tar på alvor at ildce alle
opplever det slilc. Dette er noe
av det vi må se pa.
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Jul Tore fikk kritikk foravarsleom kritikkverdige forholdpaSkjervum:
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-  Jeg viifortsette min
jobb som ombuds-
mann for folk narjeg
blir kontaktet og bed
om hjelp, sierJulTore
Kittelsrud il Hade-
land.
HAAKON IALVS JAHAGEN
hka@hadeland.no

I slutten av september leverte
kommunestyrerepresentanten
for Frp i Gran et formelt varsel
til kommunen, om laitikkver-
dige forhold ved Skjervum hel-
se- og omsorgssenter.

- Vi har fra flere hold, blant
annet pårørende og tidligere
ansatte, over tid blitt kontaktet
fordi man er bekymret over si-
tuasjonen ved Skjervum helse-
og omsorgssenter. Etter flere
samtaler mener vi det mangler
en del rutiner/idler og at det-
te medfører fare for liv og helse
for pasientene/beboerne, skrev
Kittelsrud blant annet i varse-
let.

Lederne om varslersaken paSkjervum:

ea a e synes jo det er
u ehagelig. og et or jo vi
Ledelsen ved Skjervum
helse- og omsorgssenter
jobber nå medasortere
innspill fra pårørende, for a
se hvilke punkter det er
viktigajobbe videre med
etter at det ble varslet om
en rekke kritikkverdige
forhold ved sykehjemmet.

HAAKON KALVSJAHAGEN
hka@hadeland.no

Etter at varselet fra Jul Tore Kit-
telsrud (Frp) kom i slutten av

 

I
Fid kritikt
fra Fagforbundet
Nylig uttalte FinnHvalsbraten,
hovedtillitsvalgt i Fagforbun-

. det i Gran, at han var overrasket
over. at Kittelsrud som folke-
valgt politiker, og ombuds-
mann, varslet om kritikkverdi-
ge forhold i helse- og omsorg.

- Det som var overraskende
var at varslingen kom fra en
kommunestyrerepresentant,
som også har et arbeidsgiveran-
svar, svarte Hvalsbråten da Ha-
deland ba om en kommentar i
etterkant av varslingen.

Hvalsbråten uttrykte at han
synes Kittelsrud burde ha tatt
de kritikkverdige forholdene
gjennom de kanalene han har.
inn i kommunestyret, eller gått
direkte til kommunalsjef Mette
Mosby Kristiansen - uten a ga
vegen gjennom et varsel.

Nå svarer Kittelsrud.
- Jeg kan forsikre Hvalsbra-

ten at jeg er like overrasket over
hans reaksjon, og over at han
velger a bruke sin energi på
meg som varsler, i stedet for a

september, ble det holdt infor-
masjonsmøter både med ansat-
te og pårørende.

I tillegg til innspill som kom
fra de pårørende i møtene, er
det også sendt ut spørreskje-
maer hvor de har fatt mulighe-
ten til a si sin mening om for-
holdene.

Innspillene skal ende opp i en
handlingsplan, med konkrete
tiltak for hva som skal gjøres
framover. Planen vil antakelig
være klar i løpet av et par uker.

SKAL LAGE PL AR: Fra venstre sitter Bodil Bakken, Ylva
Osterstriim, Jone Røken Helmen og  Mette Mosby Kristiansen, i ferd
med d gd gjennom innspill fra pårørende for å se på hva som kan
gjøres for d bedre forholdene ved Skjervum helse- og omsorgssenter.

tilby sin hjelp og kompetanse til
de dette gjelder. Det kan godt
hende de er hans medlemmer
også, uttaler Kittelsrud.

Warplit til ata grep
- Hvis man velger a fortsatt se
på meg som arbeidsgiver i den-
ne saken, sa er det vel kanskje
en arbeidsgivers plil<t å ta grep
så de ansatte har en god ar-
beidshverdag og får utført sin
jobb på forsvarlig vis, til pasien-
tenes gode? uttaler han før han
påpeker at han har varslet etter
kommunens regler, den rette
vegen; som det oppfordres til.

- Tillitsvalgte Hvalsbraten
mener jeg skulle tatt det opp på
en annen måte. Kanskje over en
kaffekopp? undrer Kittelsrud.

BIi& varslet fr
- Fagforbundets Hvalsbråten
vet meget godt at det er blitt
varslet før, kanskje på den må-
ten han nå foreslår at jeg skulle
gjort. Det har dessverre ikke
medført stort. Når man sender
et varsel den vegen jeg har

-  Kjempeviktig
at det varsies
-  Hva tenker dere egentlig om
at det varsles slik som na?

- Det er kjempeviktig at det
varsles. Det kommer fram ting
som viser at vi har et forbe-
dringspotensial. God kommu-
nikasjon med de pårørende re-
sulterer jo i at de føler større
trygghet: Det samme gjør også
god dialog innad i tjenesten,
sier Osterstrom.

-Blirdet uropahuset nar det
kommer et slikt varsel?

- De ansatte synes jo det er
ubehagelig, og det gjør jo vi
også. Men samtidig må vi se på
hva som kommer fram, og job-
be videre med det.

Parrende
ons!er mer info
Bodil Bakken, Jone Røken Hel-
men, som tar over stillingen
etter Bodil Bakken fra første
november, avdelingsleder Ylva
Osterstrom og kommunalsjef
for helse og omsorg, Mette
Mosby Kristiansen, gikk ons-
dag gjennom spørreskjemae-
ne.

SKJERVUM HELSE OG  OROSRGSSENTER 20.RA 2017
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gjort, så utløser det en del ruti-
ner som må følges. Det blir med
andre ord vanskelig a «glemme
bort» varselet i en skuff, fortset-
ter Kittelsrud og rader Hvals-
bråten til a bista de ansatte på
Skjervum.

- Jeg vil fortsette min jobb
som ombudsmann for folk, når
jeg blir kontalctet og bedt om
hjelp. Jeg er faktisk litt stolt ava

0

gsa
- Hovedparten av de paro-

rende sier at de føler at sine
nærmeste blir godt ivaretatt og
at de har det bra pa Skjervum,
oppsummerer konstituert av-
delingsleder Bodil Bakken.

Hun peker også på ønsker fra
pårørende om mer informa-
sjon og bedre kommunikasjon.
Noe som korona-restriksjone-
ne har bidratt til a vanskelig-
gjøre, etter at de ble innført.

- Dypdytk
- Det er mange punkter i varse-
let. Vimå foreta et dypdykk for
a se hva vi skal jobbe videre
med. Det er ikke alt vi opplever
som en utfordring, supplerer
kommunalsjefen.

De fire forteller også at de
ansatte kan vente seg et spor-
reskjema i nærmeste framtid,
blant annet om den fryktkultu-
ren Kittelsrud tar opp i sitt var-
sel.

- Arbeidsmiljøutvalget «på
huset» skal se på skjemaet fre-
dag, for det blir sendt ut til de
ansatte, forteller Osterstriim.

Ønsket er at de ansatte skal
svare anonymt, for at svarene

kunne «føre ordet» for de sva-
keste i samfunnet, de som sjel-
den klager, nemlig pasientene
på sykehjemmet, sier Kittels-
mud for han avslutter med fl-
gende:

- En ting er sikkert. Tillits-
valgte Finn Hvalsbråten bidrar i
hvert fall ikke til a gjore det en-
klere a fremsta som varsler i
Gran kommune. Det er trist.

skal bli mest mulig i tråd med
den situasjonen som oppleves
til daglig.

Spørreskjemaet blir antake-
lig sendt ut en av de første da-
gene over helga.

Problemer med
rekruttering
I varselet skriver Jul Tore Kit-
telsrud om tidligere varsler
«som ikke har ført til nevne-
verdig bedring eller resulta-
ter».

- Det kom en bekymring i
fjor høst, fra verneombud og
sykepleiere, rundt rekrutte-
ringsspørsmålet. Det ble satt i
. gang tiltak da, men vi har ikke
klart jobben med a beholde de
som ble ansatt. Nå er vi igjen i
en situasjon hvor vi har mange
ledige sykepleierstillinger, sier
Mosby Kristiansen.

De fire understreker at fag-
kompetanse og rekruttering er
viktig. Like viktig er det å se på
hva som kan gjøres for a behol-
de de som ansettes.

- Arbeidet flyter bedre med
fast ansatte, i store stillinger,
slår de fast.

I
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Lars Erik Flatø (Ap) advarte sine politikerkolleger:

ti

et kom sterke poli-
tiske reaksjoner pa
den sakale varslersa-
ken ved SKjervum
helse- og omsorgs-
sen&er da formann-
skapet ble orientert
torsdag. Lars Erik
Flat» (Ap) advarte sin
politikerkolleger mo¢
ataste stein iglass-
hus.
HAAKON KALVS JHAGEN
hkaahadeland.no'

0

Det var konstituert rådmann
Leif Arne Vesteraas som stod
for orienteringen.

Han beskrev en prosess der
den administrative ledelsen i
kommunen går bredt ut for a
innhente så mye informasjon
som mulig om innholdet og re-
alitetene i varselet, til bruk i det
arbeidet kommunen nå stor
foran.

- Varslet omhandler alvorlige
forhold. Vi er inne i en unders-
kelsesfase der vi samler kunn-
skap for a se hva det er grunn-

lag for a ga videre med. Vi er Est#t#± #EE ¥.JRui#: LarsErikFiat (Apj bemerket at politikerneikkeburde ukjente med at at det er vanskelige arbeidsforhold pd
ikke ferdige med a handtere Skjervum. ·
dette, sa Vesteraas.

nonym undersgtelse
blant ansa&e
Noe av det som har blitt gjort er
tidligere omtalt i Hadeland,
som møter og spørreskjemaer
til både ansatte og pårørende.
De ansatte vil bli bedt om a sva-
re anonymt.

Videre fortalte rådmannen
om ulike møter med varsler Jul
Tore Kittelsrud, og med hoved-
verneombud og hovedtillits-
valgt. Bedriftshelsetjenesten er
også involvert for vurdering av
eventuell oppflging layttet til
de ansatte.

Vesteraas opplyste også at
det vil bli gjort en vurdering av

hva som er gjort i forhold til tid-
ligere klager om forholdene på
Skjervum, noe som er beskre-
vet i varselet fra Kittelsrud, og
at det vurderes om det er behov
for hjelp fra eksterne krefter i
arbeidet som skal gjøres fram-
over. Uten at han gikk i detalj
om det siste punktet.

Aduarte mot adysse ned
- Det viktigste radmannen sier
er at dette er en alvorlig sale,
som vi får forståelse av at blir
tatt på alvor, sa Bygdelistas
Morten Hagen, Han viste også
til omtaler i Hadeland, som ga
ham et inntrykk av at det går
bra på Skjervum.

SKI?EM';  - Oppskriften pd hvordan en bedrift ilke skal drives, sa
Gunn Seigerud(H), med tanke på listen over avviki varselet.

- Hvis kommunikasjonsstra-
tegien er a dysse ned, vil jeg ad-
vare mot det, sa Hagen og trakk
fram varslene om medisin-
håndtering og fryktkultur som
alvorlige.

Hagen undret seg også over
poenget med a sende ut spørre-
skjema til ansatte i en organisa-
sjon hvor det er varslet om en
utstrakt fryktlultur.

Oppskrif pa hvordan en
bedrift  itke sKall drives
Høyres Gurrn Seigerud var
skremt over innholdet i varse-
let.

-Det som forundrer meg er
listen over det som ikke funge-
rer. Og det går på absolutt alt,
fra medisiner, mat og rengja-
ring til fryktkultur. Dette er
oppskriften på hvordan en be-
drift ikke skal drives, hvis det
som kommer fram stemmer, sa
hun og viste til at det ikke er
mer enn to år siden det ble vars-
let i hjemmetjenesten.

- Der ble det samme rundt
medisinering omtalt. Hvor er
læringen, undret Seigerud.

Fitt Klump i magen
Senterpartiets Anne Marie Gry-
myr Sterten fortalte at hun fikk
klump i magen av den lange lis-

ten med avvik som ble beskre-
vet i varselet.

- Det er bra det blir satt i gang
en grundig undersøkelse. Jeg
håper at det ikke er så ille som
det kan se ut for. Og er det så ille
får vi håpe at det kan rettes opp,
sa Sterten ogla  til at hun stusset
over den pastatte fryktkultu-
ren.

- Er det san pa andre ar-
beidsplasser i kommunen også,
undret hun.

Set&er poliikerne
pa prove
Lars Erik Flatø (Ap) fant det be-
timelig a papeke politikernes
rolle i situasjonen som har opp-
stått.

- Na settes vi follcevalgte på
prøve, i forhold til om vi !darer å
håndtere vår rolle og holde tun-
ga rett i munnen, sa han og på-
pekte at håndtering av en vars-
lersak er underlagt klare lovbe-
stemmelser.

- I en varslersale er det alltid
er noen som er direkte eller in-
direkte berørt, av det som er al-
vorlige beskyldninger. Det er et
grunnleggende prinsipp at dis-
se skal ha en tilsvarsrett. Det er
blant armet en del av det arbei-
det som foregår nå, fortsatte
Flatø.

-Og da tror jeg vi follcevalgte
gjør klokest ia la oss orientere
om måten varselet na behand-
les pa, og avvente en konkdu-
sjon. Det er ikke klart hvor mye
av innholdet som får medhold.

ingen politiker burde
Vere overrasket
Flatø påpekte også at ingen fol-
kevalgte burde være overrasket
over at arbeidsforholdene på
Skjervurn er krevende, noe
som igjen kan gå ut over kvali-
teten på tilbudet til beboerne.

Han minnet om at kommu-
nen er underfinansiert, med
stramme budsjetter, og at syke-
hjemmet er modent for utskif-
ting,

- Jeg velger a hape at noen av
de mest alvorlige beskyldnin-
gene viser seg a ikke vere akku-
rat slik de er beskrevet. Hvis det
mot formodning skulle vise seg
avaere slik, da er det mange
som har grunn og plikt til aga
inn i sitt lønnkammer. Da kan
en spørre seg hvor de folkevalg-
te i Granhar vært, over år, fort-
satte Ap-politikeren.

- Jeg tror vi folkevalgte skal
være forsiktige med a kaste
stein. Det kan hende vi sitter i
glasshus.
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Statsforvalterens vurdering av Gran kommune for 2020 tas til orientering. 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Vinteren 2020 sendte Fylkesmannen kommunebilder på høring til alle kommunene i Innlandet 
(Statsforvalteren fra 01.01.2021). Dokumentene viser hvordan Statsforvalteren vurderer status og 
utfordringer for hver enkelt Innlandskommune på de fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.  

På grunn av koronapandemien våren 2020 ble ikke kommunebildene fullført som planlagt. Arbeidet 
med kommunebildene ble tatt opp igjen høsten 2020 og reviderte/endelige dokumenter ble publisert i 
november 2020 med tanke på bruk i arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplanene i kommunene. 

Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet vurderer om lag 50 indikatorer for hver av de 46 
Innlandskommunene. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal 
statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen. 

Vedlagt følger kommunebilde 2020 og Fylkesmannens vurdering av kommunen til orientering for 
kontrollutvalget.   



Fylkesmannens vurdering av Gran kommune - 2020 

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, 

tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROS-

analyser for ulike tjenester. (92 indikatorer er vurdert). Kommunebildet vi presenterer, er et 

sammendrag av hvordan Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i 

kommunen. ROS-analyser gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er 

tillagt et ansvar i lov eller forskrift.   

Kommunebildet er oppdatert november 2020.  

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 13 630 innbyggere i 2020 til 15 677 i 2040 etter 

hovedalternativet. 

Antall personer i yrkesaktiv alder 20-66 år per 80-åring endrer seg fra 11,2 i 2019 til 9,7 i 2025 og 5,9 i 

2040. Nasjonale gjennomsnittstall er 14,5, 12,3 og 7,2. 

Sosiale tjenester 
Fylkesmannen vil vise til anbefalte innsatsområder rettet mot innbyggere som av ulike årsaker 
lever i lavinntekt. Vi oppfordrer kommunen til å vurdere behov for tiltak sett opp mot 
situasjonen i egen kommune. Det ligger informasjonsmateriale på dette nettstedet. 

For Gran kommune gjelder følgende for de sosiale tjenestene: 

• 2,6 prosent av innbyggerne i Gran mottar sosiale tjenester (Oppland 2,5 prosent).

• 20,3 prosent av de som mottar sosiale tjenester i Gran er i aldersgruppen 18-24 år

(Oppland 19,7 prosent).

• 23,2 prosent av de som mottar sosiale tjenester har hjelpebehov som varer lengre enn

6 mnd. (Oppland 33,2 prosent).

• 11 prosent av husholdninger med barn under 17 år i Gran har vedvarende lavinntekt

(Oppland 11 prosent).

En trygg og forutsigbar bosituasjon er en sentral velferdspilar. Strategien “Bolig for velferd” 
representerer en samordnet innsats for å trygge bosituasjon og bedre levevilkårene for 
vanskeligstilte. Informasjon om satsningen finnes på disse nettstedene (Fylkesmannen i 
Innlandet og Veiviseren.no). 7,6 prosent av husholdninger i Gran som mottar sosiale tjenester 
bor i selveid bolig (Oppland 9 prosent). 

Arbeid og aktivitet er viktige virkemiddel for å forebygge lavinntekt og utenforskap. Det er et 
ansvar for kommunen å tilby personer under 30 år som mottar sosiale tjenester tilbud om 
kvalifiserende tiltak. Kommunen har ansvar for å ivareta at kvalifiseringsprogram og andre 
kvalifiserende tiltak er tilgjengelig. Dersom den som mottar sosialhjelp er under 30 år skal 
kommunen stille deltakelse som vilkår for økonomisk stønad, se denne siden. 

VEDLEGG

https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/bolig-for-velferd/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/bolig-for-velferd/
https://www.veiviseren.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/innsikt/sosiale-tjenester/okonomisk-sosialhjelp/aktivitetsplikt-for-mottakere-av-sosialhjelp/id2009224/


 

 

 

I 2019 hadde Gran 22 personer som var deltakere i kvalifiseringsprogram. 43,1 prosent i 

aldersgruppen 18-24 år hadde vilkår om arbeidsrettet aktivitet.  

 

Klima 

Klima- og energiplan er nylig revidert (2018). Det er positivt at kommunen arbeider bredt og 
aktivt med klimatiltak og at regionen over flere år har hatt en egen klimapådriver. Dette ble lagt 
merke til nasjonalt. Fylkesmannen oppfordrer til videre god innsats også etter endringen av 
fylkesgrensen. Det er positivt at kommunen deltar i klimanettverk med andre kommuner.   

 

Samfunnssikkerhet  
Siste tilsyn ble gjennomført i 2016. Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet. Hovedinntrykket var 
at samfunnssikkerhet og beredskap er godt ivaretatt i kommunen.  
 

  

Oppvekst 
Oppvekstprofilen til Gran viser at noen flere unge enn i fylket står utenfor skole og arbeidslivet, 

men at andelen unge som gjennomfører videregående skole er noe høyere. Det kan være nyttig 

for kommunen å se unge utenfor skole og arbeidsliv i sammenheng med kommunens 

kvalifiserende tiltak for unge som står utenfor jobb og arbeidsliv og mottar sosiale tjenester.  

Kommunen har en relativt høy andel familier som lever i lavinntekt, men en forholdsmessig lav 

andel barn som bor trangt. Kommunen har en noe høyere andel barn med symptomer på 

psykisk lidelse enn andelen i fylket.  

 

Barn og unge må ha gode oppvekstmiljøer, med trygge barnehager, skoler og hjemmemiljø. 

Kommunen bør målrette bruk av sine virkemidler for å bidra til god integrering og legge 

grunnlag for gode oppvekstsvilkår.  Kommunen bør også utvikle et godt samarbeid mellom flere 

etater og god samordning av tjenester til utsatte barn og unge.  Kommunens oppvekst profil er 

bra, men jfr. våre kommentarer på de ulike fagområdene anbefaler vi kommunen og 

videreutvikle sitt tverrfaglige arbeid.  

 

Se oppvekstprofil. 
 

Barnehage og opplæring 

De fem siste år (2016-2020) har elevene i Gran 40,9 grunnskolepoeng i snitt. Landssnittet i 
same periode er 41,9. I elevundersøkelsen 2019 for 7. trinn skåres det 4,3 skalapoeng på 
faktoren trivsel (nasjonalt 4,3). Fra høsten 2017 ble det lagt inn penger i kommunenes 
rammetilskudd for at kommunale og private barnehager skulle innfri en norm for pedagogisk 
personell i barnehager. I 2019 innfrir alle barnehager i kommunen normkravet til pedagogisk 
bemanning. Andelen ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag ligger på 19 prosent, mens 
snittet for Innlandet ligger på 23. Det blir viktig for kommunen å styrke kompetansen framover.  
  

Rus og psykisk helse 
Kommunen har fått tilskudd og ansatt psykolog i helse- og omsorgstjenestene (lovkrav fra 
2020). 

 
Gran og Lunner kommune har, sammen med DPS Gjøvik avdeling Hadeland fått midler til å 
opprette FACT Hadeland. Teamet vil ha oppstart i løpet av 2020. FACT-team er en anbefalt 
måte å jobbe sammen på tvers av nivåene med de sykeste rus- og psykisk helse pasientene.   

https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team


 

 

 
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading er kjent, men ikke implementert. 
Kommunen må også sikre implementering av nasjonale retningslinjer mot selvskading og 
selvmord 

 

Fastlegesituasjonen 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- 

og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvaret skal kommunen blant annet tilby en 

fastlegeordning. Fylkesmannen anser fastlegesituasjonen i Gran som tilfredsstillende i dag.   

Men det er store utfordringer med rekruttering av fastleger i flere av kommunene i Innlandet, 

og i Gran er 15 prosent av legene over 60 år. Det er derfor viktig at kommunene har jobber med 

rekrutteringstiltak, som ivaretar kontinuitet i relasjonen mellom lege og pasient og sikrer 

stabilitet i legetjenesten.    

 

Helse og omsorg 
Fylkesmannen vil vise til strategien «leve hele livet» og oppfordre kommunen til å igangsette 

tiltak i tråd med anbefalinger i denne strategien (se Helsedirektoratets side). Gran kommune 

har ikke politisk vedtatte løsningsforslag til innsatsområder innenfor strategien leve hele livet. 

De har heller ikke en lagt planer for å inkludere reformen i sitt planarbeid. 

 
Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,44 timer mot 0,61 timer på landsbasis. Legetimer 
er indikasjon på kvalitet i tjenesten. 
 
Av innbyggere over 80 år bor 12,4 prosent på sykehjem, samme andel for fylket er på 10,5 

prosent. Av de som mottar omsorgstjenester i hjemmet er 41,9 prosent under 67 år, samme 

andel for landet er på 47,9 prosent. Det foreligger nasjonale anbefalinger om å styrke 

hjemmebaserte tjenester.  

 

Årsverk med helseutdanning i omsorgstjenesten ligger på 74,9 prosent (landet 77,7). 

Kommunen bør jobbe med nåværende og fremtidig kompetanse og rekrutering. 

 

Barnevern 
I Gran kommune har alle barn som bor i fosterhjem fått oppfølging i tråd med lovkrav. 
Kommunen har også lavere utgifter enn fylket når det gjelder utgifter til barn som bor utenfor 
hjemmet. Men kommunen har lavere utgifter til forebygging i form av skolehelsetjeneste og 
helsestasjon pr innbygger 0-17 år enn fylket og Fylkesmannen utfordrer kommunen til å 
forsterke sitt forebyggende arbeid.  Kommunen har egen barnevernstjeneste og 
fagkompetanse pr 1000 barn ligger under landsgjennomsnittet. Fylkesmannen mener dette er 
sårbart i forhold til utfordringer framover.  
  
Barnevernreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og 
økonomisk. Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig 
innsats og forebygging. Med reformen får kommunene økt økonomisk ansvar for ordinære 
fosterhjem samt høyere egenandeler for statlige barneverntiltak. Kommunene får et mer 
helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Samlet sett er endringene ment til 
å gi et bedre barnevern slik at flest mulig barn får tilpasset hjelp til rett tid innenfor de 
ressursene barnevernet og kommunen disponerer. Endringene gir kommunen større insentiver 
til å jobbe forebyggende.    
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/selvskading-og-selvmord
https://www.helsedirektoratet.no/tema/selvskading-og-selvmord
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre


 

 

Se Bufdir sine tall for Gran.  
 

Folkehelse  
I Gran kommune er det en relativt høy andel personer over 45 år som bor i leid bolig. Det 

fremkommer også at andel barnefamilier som bor trangt er lavere enn i fylket, det samme 

gjelder husholdninger som lever i lavinntekt.  Andel personer mellom 30 og 39 år med 

utdanning på videregående eller høyskolenivåer lavere enn i fylket. Kommunen har noe høyere 

valgdeltakelse enn fylket, noe som kan anses som en indikasjon på tillit i befolkningen. Det 

fremkommer at inntektsulikheten i kommunen er lav, men at utdanningsforskjeller i forventet 

levealder er vesentlig høyere enn for fylket for øvrig. Dette kan være en indikasjon på sosiale og 

økonomiske forskjeller i helse.  

 
Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele påvirkningsfaktorer. Kommunene skal 
planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god 
folkehelse. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes 
også av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning og bo- og 
nærmiljø.  
 
Hent folkehelseprofilen her.  

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Det foreligger en nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne 
inneholder anbefalinger som skal bidra til gode og tilgjengelige tjenester. I Gran kommune ser 
vi at avtalte årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste er 41,8 årsverk pr. 10 000 innbyggere 
0-20 år. Samme tall for landet er på 44,1. Når det gjelder hjemmebesøk til nyfødte ligger 
kommunen på 90,1 prosent. Samme tall for landet er på 93,4 prosent. 

 

Landbruk 
Av kommunens samlede verdiskaping utgjør landbruk og landbruksbasert industri 5 prosent. 
Som jordbruksmyndighet synes kommunen å ha god forvaltningspraksis. 
 
Som skogbruksmyndighet synes kommunen å ha god kompetanse. Imidlertid er antall loggførte 
risikobaserte kontroller av skogkulturtiltak vesentlig lavere enn kravet på minst 5 prosent av 
antallet. 
 

Samfunns- og arealplanlegging  
Kommuneplanens samfunnsdel er fire år gammel. Kommuneplanens arealdel er nettopp 
revidert.  Kommunens kapasitet og kompetanse på planområdet er vurdert som relativt god. 
Andel innsigelser fra Fylkesmannen i prosent av antall reguleringsplaner i perioden 2014-2018 
er på et middels nivå. Dette kan gi en indikasjon på hvordan nasjonale føringer på 
arealplanområdet følges opp. 
 

Kommuneøkonomi   
Kommunen har hatt lave netto driftsresultater i flere år, men var på bra nivå i 2017 og 2018. 
Resultat i 2019 var lavt og kommunen har budsjettert lavt netto driftsresultat i 2020 og 
gjennom økonomiplanperioden. Gjeldsgraden er innenfor anbefalt nivå, men har vært økende 
de siste årene og vil øke ytterligere gjennom perioden. Gjeldsbelastningen er høy. Greit nivå på 
likviditet og disposisjonsfond. Fondet er økt noe de siste to årene. Kommunen vurderes totalt 
sett å ha moderat økonomisk handlingsrom.  

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/0534
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten


 

 

 
Andelen eldre vil øke frem mot 2040, og det vil kreve endringer i det kommunale 
tjenestetilbudet over tid. Generell befolkningsøkning i de fleste yngre aldersgruppene vil 
imidlertid gjøre kommunen bedre rustet enn de fleste andre når det gjelder å håndtere 
økningen i andelen 80 år og eldre. Det er likevel viktig å fortsette omstillingsarbeid for å 
opprettholde økonomisk handlingsrom. 

 

Samfunnssikkerhet  

Siste tilsyn ble gjennomført i 2016. Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet.  Hovedinntrykket var 
at samfunnssikkerhet og beredskap er godt ivaretatt i kommunen. 
 
Ved tilsynet i 2016 ble det gitt merknader som gjaldt utarbeidelse av risikobilde for kommunen 
med utgangspunkt i helhetlig ROS: opprettholdelse av kommunal drift i krisesituasjoner; samt 
informasjon til fremmedspråklige og tilreisende. 
 
Gran kommune er flinke i arbeidet med systematisk samfunnssikkerhet. For øvrig har ikke 
kommunen utarbeidet plan for oppfølgning av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet. 
Overordnet beredskapsplan er bare delvis utarbeidet med utgangspunkt i helhetlig ROS-analyse 
og beredskapsplanen er ikke oppdatert og revidert siste året. Jf. Kommuneundersøkelsen 2020. 
 

  

Jordvern 
Kommunen har omdisponert 75 daa dyrka mark de siste fem årene (69,6 daa er 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur). Med dette bryter kommunen målene fra nasjonale 

jordvernstrategi, og Fylkesmannen oppfordrer til at kommunen har søkelys på jordvern i sin 

arealforvaltning. 
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OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 
2021-2023 – VURDERING AV FORANALYSER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 
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Saksdokumenter:  

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2020-2023  
 

 
Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kommunestyret behandler kontrollutvalgets plan i sitt møte den 17.12.2020 som sak 118/2020) og 
vedtok følgende:  
 

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-
2023 godkjennes. 

 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta prioriteringer, og å igangsette 
undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på 
andre områder enn det som går frem av planen. Kontrollutvalgets arbeid med 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll rapporteres til kommunestyret. 

 
Planen legges frem til drøfting mht. prioritering av tema/områder i 2021 med tanke på igangsetting 
av foranalyser i regi av revisjonen og/eller presentasjoner fra rådmannen/administrasjonen.  
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.  
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1.  INNLEDNING  
 

Kontrollutvalget utfører på vegne av kommunestyret løpende kontroll med den 
kommunale forvaltningen, herunder påser at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 
av kommunens folkevalgte organer.  
 
Kontrollutvalgets oppgaver kan i hovedsak deles i tre områder: 

➢ Regnskapsrevisjon 
➢ Forvaltningsrevisjon 
➢ Eierskapskontroll 

 
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon går det frem at kontrollutvalget skal lage en 
plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Planene skal 
vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden. Kontrollutvalget har valgt å samle de to planene i ett dokument.  
 

 

2.  PLANPROSESSEN  
 

 I kommuneloven går det frem at plan for forvaltningsrevisjon (§ 23-3) og plan for 
eierskapskontroll (§ 23-4) skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for å iverksette kontroller. 

 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med planen lagt vekt på å få et oversiktsbilde av 
hele kommunens virksomhet (kommunen som rettssubjekt) i tillegg til virksomheten 
i selskaper som kommunen eier (interkommunale selskaper og aksjeselskaper). Ved 
gjennomgang av kommunens virksomhet ble interkommunale samarbeid 
(«vertskommunesamarbeid») gjennomgått særskilt. 
 
Planprosessen er forankret i kontrollutvalget gjennom dialog i møter med sentrale 
aktører (revisor, kommunedirektør og evt. andre) og innhenting av informasjon fra 
ulike kilder (kommunale planer og rapporter, tilgjengelig statistikk/Kostra-tall, 
rapporter fra revisjoner i andre kommuner, medieomtale mv.). 
 
Kontrollutvalget har i sine risikovurderinger primært lagt til grunn iboende 
risikoforhold, dvs. risikoforhold som foreligger uavhengig av om kommunens 
systemer og rutiner fungerer eller ikke. En grundigere risikovurdering vil bli 
gjennomført forut for igangsetting/bestilling av en forvaltningsrevisjoner som 
grunnlag for kontrollutvalgets endelige beslutning for å bestille/gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon.  

 
I tillegg til å legge vekt på risiko- og vesentlighet har kontrollutvalget også lagt vekt 
på: 

➢ Prosjektets potensielle bidrag til å skape forbedringer i forvaltningen 
➢ Politisk aktualitet og interesse 
➢ Gjennomførbarhet (praktisk og økonomisk) 
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3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

3.1 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON?

Kommuneloven § 23-3 beskriver forvaltningsrevisjon slik:

”Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av
økonomi,produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger utfra
kommunestyrets vedtak.”

I en forvaltningsrevisjon kanman ha flere forskjellige perspektiver. Hvilket
perspektiv man legger hovedvekten på avhenger av intensjon med undersøkelsen.

På grunn av at tema og vurderingstype kan spenne vidt, stilles det derfor store krav til
både metode-og fagkunnskap hos densom skal gjennomføre revisjonen.

3.2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNEN

Overordnedeprinsipperog mål:

•  Kontrollutvalget har som mål å øke sitt fokus påeffektivitet/produktivitet
ogkvaliteti sine undersøkelser av kommunens forvalting.

•  Ved kontroll avformelle forhold (etterlevelse av lover/regler/rutiner) har
kontrollutvalgetsom mål å etterprøve at praktiseringen av rutineneer i tråd
med etablerte rutiner og prosedyrer.
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• Kontrollutvalget ønsker å prioritere kontroll av tjenester til svake/utsatte 

brukergrupper. I tillegg til et systemperspektiv har kontrollutvalget som 
målsetting også å gjennomføre stikkprøver på individnivå for å teste at 
rutinene fungerer i praksis. 
 

• Kontrollutvalget har som mål å ha god kunnskap om kommunens 
organisasjon og tjenesteyting. Som ledd i dette arbeidet vil det løpende bli 
bedt om orienteringer fra administrasjonen, herunder etterspørre 
gjennomførte risikovurderinger.  

 
• Igangsetting av undersøkelse (forvaltningsrevisjon) gjøres normalt etter en 

forutgående forundersøkelse. Formålet med en forundersøkelse er å avklare 
nytteverdien av en eventuell grundigere undersøkelse. 
Forundersøkelser/kartlegginger kan gjøres av kontrollutvalget selv, utvalgets 
sekretariat eller kommunens revisor.  

 
• Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ 

dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er 
nevnt i planen. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets 
prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport.  

 
• Ved kontroll av selskaper som kommunen eier sammen med andre kommuner 

vil kontrollutvalget søke å koordinere/samordne sine kontroller med 
kontrollutvalgene i de øvrige eier-/deltakerkommunene.  
 
 

Administrativ organisering:  
 
For å sikre en helhetlig tilnærming har kontrollutvalget tatt utgangspunkt i 
kommunens administrative organisering i sin vurdering av risiko- og vesentlighet.  

 
Den administrative organiseringen i Gran kommune består av fire 
kommunalsjefområder. Rådmannen sammen med kommunalsjefene utgjør 
kommunens ledergruppe.  
 
Nedenfor er kommunens organisasjonskart.  
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PRIORITERINGER: 

 
Nedenfor er prioriterte områder/tema (ikke prioritert rekkefølge) med utgangspunkt i 
kommunens administrative organisering:  
 

Kommunalsjefområde  
 

Stab og støtte 
 

Består av: Post/arkiv, IKT, økonomi, eiendomsskatt, kommunale avgifter, 
vederlagsberegning, HR, politisk rådgivning, innbyggerservice, 
kommunikasjon 
 

Sektorovergripende tema er tatt med her 
 

 
Informasjons-
sikkerhet 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Vesentlig område for kommunen, da bruk av IKT 

benyttes i større eller mindre grad innenfor alle 
tjenesteområder.  

• Svikt kan få store konsekvenser, både personlig for 
den som rammes (av svikt i håndtering av 
personopplysninger), og for kommunens økonomi 
og omdømme. 

Aktuelle tema:  
• Etterlevelse av personopplysningsloven. 

 
 
Internkontroll 

 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Kommunedirektørens ansvar for å ha 

internkontroll er styrket i den nye kommuneloven, 
jf. kapittel 25.  

• God internkontroll er avgjørende for å sikre  
- etterlevelse av lover og regelverk 
- kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen 
- helhetlig styring og riktig utvikling 
- godt omdømme og legitimitet 

Aktuelle områder/tema:  
• Påse at forutsetningene for god internkontroll er til 

stede:  
- Risikobasert 
- Formalisering 
- Kontrollaktiviteter 

• Tilnærming – systematisering av kontrollarbeidet 
(virkeområdene):  
- Sektorovergripende  
- Tjenestespesifikk 
- Støtteprosesser  

Sykefravær og 
sykefraværs-
oppfølging 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Høyt fravær har store økonomiske konsekvenser 

og kan få konsekvenser for kvaliteten på 
tjenestene. 



Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  

 

Kontrollutvalget  Side 8 

 
 

 • Kommunen har hatt utfordringer med høyt fravær 
innenfor flere områder i perioder. 

• Politisk interesse. 
Aktuelle tema:  

• Gjennomgang av detaljert sykefraværsstatistikk i 
kommunen. 

• Kommunens arbeid med langtidsfravær og 
oppfølging av sykmeldte. 

• Oppfølging av IA-avtalen 
• Evaluering av tiltak.  
• Oppfølging av enheter med vedvarende høyt 

fravær. 
• Ledelse. 

 
 
Oppfølging av 
politiske vedtak 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Kjerneoppgave for kontrollutvalget å påse at 

politiske vedtak blir fulgt opp. 
Aktuelle tema/spørsmål:  

• Har rådmannen etablert et tilfredsstillende system 
for oppfølging av politiske vedtak?  

• Fungerer rådmannens system i praksis og er 
vedtaket iverksatt som forutsatt?  

• Er rapporteringen til politisk nivå tilfredsstillende?  
 

 
Innkjøp/ 
anskaffelser 
 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Kommunen er en stor innkjøper av varer og 

tjenester. 
• Større anskaffelser (over terskelverdier) 

tilrettelegges i felles innkjøpsenhet for 
Hadelandsregionen (interkommunalt samarbeid 
mellom tre kommuner der Gran er vertskommune) 
– sentralisert løsning. 

• Mindre anskaffelser (under terskelverdier) 
gjennomføres av den enkelte enhet – desentralisert 
løsning. Revisors kontroll i 2019 (forenklet 
etterlevelseskontroll) indikerer svakheter på dette 
området.   

• Politisk interesse.  
 
Aktuelle områder/tema:  

• Felles innkjøpsenhet (over terskelverdier): 
- Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. 
- Arbeidslivskriminalitet: Hvordan sikrer man at 

kommunen ikke blir utsatt for «sosial 
dumping» mv.  

- Hvordan jobbes det med forankring av gode 
etiske holdninger hos ansatte i enheten? 

• Innkjøp utført i «linja», dvs. 
kommuneorganisasjonen (under terskelverdier) 
- Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser - 
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fokus på dokumentasjon, etterlevelse av 
konkurranseprinsippet, fastsetting av kriterier 
og metode for valg av leverandør. 

• Rammeavtaler: Fokus på avtalelojalitet. 
• Kontraktsoppfølging: 

- Hvordan sikrer man at man får de 
varene/tjenestene man har bestilt til riktig pris? 
Hvordan følges evt. andre avtalevilkår opp 
overfor leverandør? 

 
 
Etikk og 
korrupsjons-
forebyggende arbeid 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Inntatt i formålsparagrafen i kommuneloven. 
• Stort fokus på temaet sentralt (for eksempel 

nedsatt eget etikkutvalg i Kommunenes 
Sentralforbund). 

• Politisk interesse.  
Aktuelle tema:  

• Hvordan jobber kommunen med forankring av 
gode etiske holdninger hos ansatte og politikere? 
Fokus både på overordnet nivå (ordfører/rådmann) 
og på mellomledernivå i organisasjonen. 
 

Kommunalsjefområde 
 

Barnehage og skole 
 
 

 
Barnehage 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm 

trådte i kraft fra barnehageåret 2018/2019. 
• Kostratall indikerer høye kostnader. 
• Politisk interesse. 

Aktuelle tema: 
• Etterlevelse av nye normer. 
• Sykefravær og fraværshåndtering. 
• Bruk av ufaglærte. 
• Kvalitet i barnehagen. 
• Meldingsrutiner til barneverntjenesten. 

 
 
Skole 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Politisk interesse. 

Aktuelle tema: 
• Mobbing (etterlevelse av opplæringslovens § 9A 

om retten til et godt psykososialt miljø – fokus på 
praktiseringen ute i skolene) 

• Sykefravær og fraværshåndtering. 
• Bruk av ufaglærte. 
• Måling av kvalitet. 
• SFO-ordningen (innhold og kvalitet) 
• Meldingsrutiner til barnevernstjenesten. 
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Kommunalsjefområde 
 

Familie og velferd 
 
 
Barnevernet 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Svikt kan få alvorlige konsekvenser for barn/unge. 
• Barnevernreform i kraft fra 2022. 
• Politisk interesse. 

Aktuelle tema: 
• Hvordan sikre kvalitet på tjenestene? 
• Hvordan sikres produktivitet/effektivitet i 

saksbehandlingen? 
• Kommunikasjon og omdømme. 
• Økonomistyring. 
• Internkontroll/risikovurderinger. 
• Oppfølging av ansatte, sykefravær mv. 
• Plan for oppfølging av tiltak. 
• Måloppnåelse – barnevernreformen fra 2022: 

- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og 
forebygging 

- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov 
- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt 

ivaretatt 
- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal 

bli mer effektiv 
 

 
Psykisk helse 
 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Økende utfordringer i samfunnet. 
• Sårbare brukergrupper. 
• Statlig reform fra 01.10.2017. 
• Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema: 

• Oppfølging av vedtatte planer og politiske vedtak. 
• Måloppnåelse og rapportering. 
• Kvalitet på tjenestene. 
• Fokus på tilbudet til barn og unge. 

 
 
Sosialtjenesten/ 
NAV 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Sårbare brukergrupper. 
• Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema:  

• Hvordan fungerer mål- og resultatstyring på den 
kommunale delen av NAV/sosialhjelp? 

• Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler. 
Kommentar:  

• Gran og Lunner har felles sosialtjeneste 
(interkommunalt samarbeid, NAV Hadeland) 

 



Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  

 

Kontrollutvalget  Side 11 

 
 

 
Samarbeid på tvers 
mellom 
velferdstjenestene 
med vekt på 
tjenester til barn og 
unge 
 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av temaet: 

• Samordning og koordinering av tjenester på tvers 
av enheter er kjente utfordringer for kommuner.  

• Regjeringen vil at blant andre barnevernet, 
skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og 
skolene skal samarbeide tettere og hjelpe 
hverandre til å gi et godt tilbud til barn og unge.  

• Politisk interesse: 
 
Aktuelle tema: 

• Kartlegging av kommunes målsettinger og arbeid å 
området. 

• En evt. evaluering bør avgrenses ved f.eks. se 
hvordan tjenester til et utvalg personer koordineres 
i praksis.   

 
Kommunalsjefområde 

 

Helse og omsorg 
 

 
Tildelingsenheten 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Risiko for manglende samhandling mellom 
tildeling av tjenester og økonomiske rammer.  

• Politisk interesse 
 
Aktuelle tema: 

• Tildelingstjenestens rolle og fungering. 
• Tar tildeling av tjenester tilstrekkelig hensyn til 

kommunens økonomiske rammer? 
• Er tildeling av tjenester i tråd med vedtatt 

tjenestenivå? 
 

 
Institusjonsdrift  
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Sårbare brukergrupper. 
• Politisk interesse. 

Aktuelle tema: 
• Tildeling av sykehjemsplasser 
• Kvalitet på tjenester (måling og rapportering). 
• Medisinhåndtering. 
• Oppfølgning av sykefravær. 

 
 
Hjemmetjenester 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Stor tjeneste som involverer mange brukere. 
• Sårbar brukergruppe. 
• Tidligere varslingssak. 
• Politisk interesse 

Aktuelle tema: 
• Styring og ledelse. 
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• Økonomi. 
• Målstyring med fokus på kommunens måling og 

rapportering av kvalitet på tjenestene. 
• Kartlegging/evaluering av hjemmebaserte tjenester 

til psykisk syke. 
• Oppfølging av vedtatte planer og politiske vedtak. 
• Måloppnåelse og rapportering. 
• Kvalitet – i tråd med fastsatt nivå? 
• Oppfølging av sykefravær. 

 
 
Fastlegetjenesten 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Tjeneste med stor betydning for mange innbyggere 
• Generasjonsskifte 
• Politisk interesse. 

Aktuelle tema: 
• Kapasitet og tilgjengelighet 

 
 

Kommunalsjefområde 
 

Kultur og Samfunn 
 
 

 
Kultur 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Interkommunalt samarbeid 
• Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema: 

• Drift og utvikling. 
• Implementering av ny rammeplan for kulturskolen 

Kommentar: 
• Gran og Lunner kulturkontor er et interkommunalt 

samarbeid der Gran er vertskommune (etablert 
01.06.2012). Virksomheten omfatter Hadeland 
Kulturskole, Bibliotek, Kultur og fritidstilbud, 
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og 
Kulturminner og kulturmiljøer. Det er nedsatt et 
eget utvalg for implementering av ny rammeplan 
for kulturskolen. 

 
 
Beredskap 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Vesentlig område for kommunen. 
• Stort fokus i f.m. pandemien/Covid-19  
• Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema:  

• Risiko- og sårbarhetsanalyser. 
• Krisehåndtering 
• Hvordan sikres læring etter øvelser? 
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Kommentar: 
• Fylkesmannen har tilsynsansvar overfor 

kommunene på dette området. Eventuelle 
kontroller fra kontrollutvalgets side må samordnes 
med Fylkesmannens aktiviteter.  

 
 
Byggesak 
 
 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Politisk interesse 
• Viktig område for kommunens omdømme. 

Aktuelle tema: 
• Oppfølging av revisjonsrapport 

 
 
Eiendoms-
forvaltning 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Krevende område med betydelig økonomi.  
• Politisk interesse. 

Aktuelle tema:  
• Ressursbruk, forsvarlig vedlikehold, 

vedlikeholdsetterslep. 
• Planlegging/vedlikeholdsstrategi. 
• Organisering. 
• Overholdelse av lover/forskrifter på området. 
• Budsjettering. 
• Kommunikasjon til politisk nivå. 
• Effektivitet (vaktmestertjenesten). 
• Brukertilfredshet (vaktmestertjenesten) 

 
 
 
 

3.3  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAPER  
 
Generelt: 
Kontrollutvalget har som oppgave å utføre forvaltningsrevisjon av selskaper som 
kommunen har eierinteresser i. Med selskaper forstås primært aksjeselskaper og 
interkommunale selskaper. Ett vilkår for å kunne iverksette forvaltningsrevisjon i et 
selskap er at selskapet er 100 % eid av kommuner og/eller fylkeskommuner.  
 
Før igangsetting av eventuell kontroll med felles eide selskaper vil det bli søkt 
samarbeid med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene. 
 
Oversikt over kommunens eierskap i selskaper: 
(registrert pr. 01.10.2020) 
 
Heleide aksjeselskaper: 

Ingen 
 
Deleide aksjeselskaper: 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 20,99 % 
Hadeland Kraft AS, 25,5% 
Hadeland Energi AS, 34,00% 
Randsfjordmuseet AS, 11.00% 

https://www.purehelp.no/m/company/view/hadelandogringerikeavfallsselskapas/966494816
https://www.purehelp.no/m/company/view/hadelandkraftas/980340511
https://www.purehelp.no/m/company/view/hadelandenergias/985993858
https://www.purehelp.no/m/company/view/randsfjordmuseetas/987107022
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Hadelandshagen AS, 31,57% 
Hapro AS, 35,68% 

 
Interkommunale selskaper: 

Innlandet Revisjon IKS, 6,86% 
Miljørettet Helsevern IKS, 14,60% 
Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep IKS, 6,66% 

 
PRIORITERINGER: 

 
 

Kommunalt eide selskaper 
(aksjeselskaper og interkommunale selskaper) 

 
 
Hadeland og 
Ringerike 
Avfallsselskap AS 
(HRA AS)  

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: 
• Viktig kommunalt selskap som driver lovpålagte 

oppgaver på vegne av kommunen (eid av 5 
kommuner – Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og 
Hole). 

• Driver delt virksomhet, dvs. dels 
monopolvirksomhet (husholdningsavfall) og dels 
næringsvirksomhet (næringsavfall). 

• Politisk interesse 
Aktuelle fokusområder:  

• Effektiv drift. 
• Etterlevelse av selvkostbestemmelsene. 

Kommentar:  
• Ved kontroll i selskaper som eies sammen med 

andre vil bli det søkt samarbeid med 
kontrollutvalgene i de andre eierkommunene. 

 
 
Hadeland Energi AS 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: 
• Representerer betydelige verdier for kommunen 
• Politisk interesse. 

 
 
Hapro AS 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: 
• Betjener sårbare brukergrupper.  
• Politisk interesse. 

 
Kommentar: 

• Selskapet er ikke 100 % eid av 
kommuner/fylkeskommuner. Det innebærer at 
kontrollutvalget ikke har rett på opplysninger fra 
selskapet. En eventuell forvaltningsrevisjon i 
selskapet begrenses til bruk av offentlig 
informasjon, dersom ikke selskapet (på frivillig 
grunnlag) åpner for innsyn.  

 
 

 

https://www.purehelp.no/m/company/view/hadelandshagenas/993433055
https://www.purehelp.no/m/company/view/haproas/923971025
https://www.purehelp.no/m/company/view/innlandetrevisjoniks/987769386
https://www.purehelp.no/m/company/view/miljrettethelseverniks/976112555
https://www.purehelp.no/m/company/view/stttesentermotincestogseksuelleovergrepiks/990808767
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4. PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
4.1 HVA ER EIERSKAPSKONTROLL?

Kommuneloven $23-4 beskriver eierskapskontroll slik:

"Eierskapskontroll inneberera kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser gjor dette i samsvar med lover ogforskrifer, kommunestyres
vedtak og anerkjente prinsipperfor eierstyring».

4.2 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER

Om råde/selskap

Hovedbegrunnelse for valg av området:
Oppfølging av • Generelle utfordringer/risiko knyttet til
kommunens styringav fristilte selskaper.

prinsipper for • Politisk interesse.

eierstyring  /
eierskapspolitikk Aktuelle tema/problemstillinger:

• Evaluering av etterlevelse av kommunens
vedtatteeierskapspolitikk.

Hovedbegrunnelse for valg av området:
Kontroll med ¢ Generelle utfordringer/risiko knyttet til

eieroppfølgingen i styring av fristilte selskaper.

utvalgte selskaper • Politiskinteresse.

Aktuelle selskap mht. kontroll av kommunen
eierstyring:

• Hadeland Energi AS

• Hapro AS
• Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

• Hadeland Kraft AS

Jaren, 4. desember 2020.

In d
leder av kontrollutvalget

Kontrollutvalget Side 15



 
 1 

 
SAK NR. 05/2021 

Gran kommune 
     

 
 
 
 
FORESPØRSEL OM SAMARBEID OM GJENNOMFØRING 
AV FORANALYSE AV HRA AS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 05.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 

 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune ga høsten 2020 Innlandet Revisjon IKS å starte arbeidet med en 
foranalyse innenfor temaet «avfallsstrømmene på Hadeland» og følgende hovedspørsmål: 
 

• Hvordan HRA arbeider for å nå mål om materialgjenvinning.  
• Hvordan HRA rapporterer og kommuniserer innsatsen for å øke gjenvinningsandelene.  

 
Foranalysen ble presentert for kontrollutvalget i Jevnaker kommune i deres møte den 15.12.2020 der 
det ble fattet slikt vedtak:  
 

1. Foranalysen tas til orientering.  
2. Kontrollutvalget i Jevnaker kommune inviterer kontrollutvalgene i de de øvrige 

eierkommunene til å delta i en felles foranalyse av HRA AS med tanke på gjennomføring 
av en forvaltningsrevisjon i selskapet.  

 



 
 2 

 
Før igangsetting av en eventuell forvaltningsrevisjon av et felles eid selskap er det anbefalt å søke 
samarbeid med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene.  
 
HRA AS er organisert som et interkommunalt aksjeselskap, som eies av fem kommuner på Ringerike 
og Hadeland. Hver kommunes eierandel er beregnet på bakgrunn av kommunens folketall på 
stiftelsestidspunktet: 

• Ringerike kommune: 46 % 
• Gran kommune: 21 % 
• Lunner kommune: 14 % 
• Jevnaker kommune: 11 % 
• Hole kommune: 8 % 

 
Kontrollutvalgene på Hadeland (Gran, Lunner og Jevnaker) har alle satt opp HRA AS som prioritert 
selskap i sine planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2021. Det er ikke kartlagt 
hvordan Ringerike og Hole har prioritert. 
 
Før man går videre med en bredere foranalyse synes det naturlig å etablere et samarbeid omkring dette. 
Dette er ingen betingelse, men er en anbefaling som bl.a. får frem av veilederen Kontrollutvalgsboken. 
 
Hensikten med en foranalyse er å gi kontrollutvalget et godt grunnlag for å vurdere om det er 
formålstjenlig å gå videre en hovedundersøkelse, dvs. et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
 
Kommunene Ringerike og Hole har annen revisor (Viken kommunerevisjon og KPMG AS) og 
benytter et annet kontrollutvalgssekretariat (Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS / 
KUBIS) enn de tre kommunene på Hadeland. 
 
En evt. gjennomføring av en forvaltningsrevisjon i selskapet innebærer også at man må finne en 
løsning for samarbeid mellom revisjonsselskapene.   
 
Kontrollutvalget i Lunner kommune behandlet forslaget om samarbeid om foranalyse i sitt møte den 
26.01.2021 der det ble fattet slikt vedtak:  

 
1. Kontrollutvalget i Lunner kommune er positive til et samarbeid om gjennomføring av en 

foranalyse med tanke på en forvaltningsrevisjon av HRA AS.  
 

2. Saken følges opp på slutten av året. Det bes om at det vurderes å starte arbeidet med et 
fellesmøte der også ledelsen for HRA AS og eierkommunenes revisjonsselskaper 
inviteres.   

 
 
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 06/2021 
 

Gran kommune    
 

 
 
 
 
ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 05.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Årsrapport 2020 fra Innlandet Revisjon IKS  
2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2020 
 
 

Vedlegg 1  
Vedlegg 2  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Årsrapport 2020 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2020 fra Innlandet 
Revisjon IKS tas til orientering.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd fast praksis fremlegges følgende fra Innlandet Revisjon IKS til orientering: 
 

• Årsrapport 2020 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer) 
• Avregning for 2020 (økonomisk oppgjør for fjoråret, avregning av faktisk tidsbruk mot 

budsjettert/a-konto) 
 
Den vedlagte årsrapporten (vedlegg 1) viser at det for fjoråret er benyttet/fakturert totalt 1270 
timer. Dette er 80 timer mindre enn budsjett/oppdragsavtale. Mindreforbruket skyldes primært  
forvaltningsrevisjon.  
 
Betaling for tjenester gjøres a-konto gjennom året basert på budsjett. I henhold til inngått avtale 
skal besparelse/mindreforbruk avregnes og tilbakebetales kommunen. Et merforbruk skal 
etterfaktureres. Som det fremgår av avregningen (vedlegg 2) får kommunen tilbakeført kr. 90 882 
som følge av mindreforbruket i 2020.  



 Innlandet Revisjon IKS  

Hovedkontor:
Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3 A
2670 Otta
Tlf. 61 28 90 80

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 153
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.      1604 11 46927

Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61289080
E-post: postmottak@irev.no

Studievegen 7
2815 Gjøvik

Ola Dalgsgate 3
2670 Otta

www.irev.no
Postboks 988
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987769386MVA
Bank kto. 16041146927

Lillehammer, 12.01.2021 
J.nr./Referanse: 2021-0021/BH

Til Kontrollutvalget i Gran kommune 
v/sekretariatet 

Årsrapport 2020 

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på 
samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle 
vesentlige avvik mellom oppdragsavtalen og forbruk. 

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.12.2020. 

OPPDRAGS FORBRUK Differanse 

AVTALE 
Timer Pris Timer Pris Timer 

REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet 490 995 461 995 29 

Attestasjoner og revisjonsuttalelser 190 995 229 995 -39

Veiledning og bistand 20 995 3 995 17

SUM REGNSKAPSREVISJON 700 995 693 995 7 

BESTILTE TJENESTER 

Bestilte mindre undersøkelser 29 1088 0 29 

Forvaltningsrevisjon  591 1088 542 1079 49 

Selskapskontroll 0 1088 0 0 

SUM BESTILTE TJENESTER 620 1088 542 1079 78 

Møter i KU og KST 30 1088 35 1088 -5

SUM TIMER 1350 1270 80 

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon 
Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose ifølge oppdragsavtalen og 
medgåtte ressurser.  

Det er ingen nummererte brev til oppfølging. 

VEDLEGG 1

mailto:postmottak@irev.no
mailto:postmottak@irev.no


Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 

 Forbruk i 2020 Totalforbruk / anslag over 
alle år pr prosjekt  

 

Prosjekt Timer Kroner Pris Timer  Kroner Pris Kommentarer 

10424 Innkjøp og 
Innkjøpssamarbeid 

24 25620 1084 24 25620 1084 Felles foranalyse for 
Hadelandskommunene  ble lagt 
fram for kontrollutvalgene i juni 
 

10425 
Forskjellsbehandling 
byggesaker 

394 412511 1047 554 569591 1028 Prosjektet er avsluttet og rapport 
er lagt fram for KU i juni. Det ble 
brukt 160 timer i 2019. 
Timeanslaget i prosjektplanen er 
500 timer. Vi har brukt ca 50 timer 
mer, da det viste seg å bli mer 
komplisert enn antatt å revidere tre 
ulike enheter. 
 

10441 Klima og miljø 32 37170 1180 32 37170 1180 Foranalyse er lagt fram for KU i 
juni. KU bestilte ikke prosjekt. 
 

10443 Innspill plan 
eierskapskontroll  

15 17486 1180 15 17486 1180 Notat er lagt fram for 
kontrollutvalget i juni 
 

10444 Innspill plan 
forvaltningsrevisjon i 
selskaper 

14 16896 1180 14 16896 1180 Notat er lagt fram for 
kontrollutvalget i juni 

10445 Innspill plan 
interkommunalt 
samarbeid 

25 29205 1180 25 29205 1180 Notat er lagt fram for 
kontrollutvalget i juni 

10456 Innspill plan for 
forvaltningsrevisjon - 
Helse og omsorg 

39 46315 1180 39 46315 1180 Notat er behandlet av 
kontrollutvalget i august 

3446 Gran kommune 
Totalt 

542 585203 1079 702 742283 1057  

Oppdragsavtale bestilte 
tjenester 

620 674560 1088     

 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Bjørg Hagen 
Daglig leder 

irbjha
Signatur



Innlandet Revisjon IKS  

Hovedkontor:
Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61289080

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61289080

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3
2670 Otta
Tlf. 61289080

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 153
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.      16041146927

Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61289080
E-post: postmottak@irev.no

Studievegen 7
2815 Gjøvik

Ola Dalgsgate 3
2670 Otta

www.irev.no
Postboks 988
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987769386MVA
Bank kto. 16041146927

Lillehammer, 15.01.21 
J.nr./Referanse: 2021-0040 /BH

Til Gran kommune 
v/Kontrollutvalget 

Avregning av total ressursbruk revisjon 2020 

Selskapsavtalen for Innlandet Revisjon IKS fastsetter prinsipp for prising og fakturering. Vi viser til 
avtalens § 5. 

”Selskapet skal fakturere sine tjenester ut i fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte oppdrag. 
Regnskapsrevisjon (inkl. attestasjoner/bekreftelser), forvaltningsrevisjon og veiledningstjenester m.v. skal 
forhåndsavtales med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale. Selskapet skal alltid operere med en timesats som 
gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med overskudd (selvkostprinsipp).” 

Avregningen for kommunen viser følgende fakturering, tidsforbruk, revisjonskostnader i 2020: 

Timer Pris Kostnad

REGNSKAPSREVISJON

Revisjon av årsregnskapet 461         995         458 695        

Attestasjoner og revisjonsuttalelser 229         995         227 855        

Veiledning og bistand 3              995         2 985             

SUM REGNSKAPSREVISJON 693         995         689 535        

BESTILTE TJENESTER

Bestilte mindre undersøkelser -          -          

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 542         1 079      585 203        

SUM BESTILTE TJENESTER 542         585 203        

Møter i KU og KST 35           1 088      38 080          

Sum leverte tjenester 1 270      1 034      1 312 818     

Betalt akonto gjennom året 1 403 700     

Differanse leverte tjenester og betalt 90 882-  

VEDLEGG 2

mailto:postmottak@irev.no
mailto:postmottak@irev.no


For mye betalt vil bli trukket fra på à kontobeløpet for andre tertial 2021. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Bjørg Hagen 
Daglig leder 
 
 
Kopi til: Kommunedirektøren 
  

irbjha
Signatur
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SAK NR. 07/2021 

Gran kommune 
     

 
 
 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 05.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

Kontrollutvalgets budsjett for 2021, vedtatt av kommunestyret 17.12.2020 (sak 116/20, jf. 
sak 90/20), tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 

Kontrollutvalget fremmet høsten 2022 forslag til budsjett for kontrollutvalgets virksomhet for 2021 
med en total ramme på kr. 1 962 000. 
 
Kommunestyret behandlet og godkjente kontrollutvalgets budsjett i sitt møte den 17.12.2020 som en 
del av kommunens helhetlige budsjett for 2020 (k.sak 116/2020).  
 
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 
 
Særregler om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett: 
Behandlingen av kontrollutvalgets budsjett er regulert i § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 
 

§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
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Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets budsjett for 2021: 
Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets forslag til budsjett som egen sak i sitt møte den 
12.11.2020 som sak 90/2020 der det ble fattet slikt vedtak (enstemmig): 
 

1. Kontrollutvalgets budsjett for 2021 fastsettes til en ramme på kr 1 962 000, inklusive 
revisjonstjenester. 

2. Kontrollutvalgets budsjett innarbeides i budsjett- og økonomiplan 2021 - 2024. 
 
Kontrollutvalgets budsjett ble innarbeidet i kommunens helhetlige budsjett som ble sluttbehandlet i 
kommunestyret den den 17.12.2020, jf. k.sak 124/2020 (sak: Budsjett og økonomiplan 2021-2024).  
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2021: 
Nedenfor følger de ulike budsjettpostene: 
 

 Konto Beløp 
1059 Annen lønn 19 000 
1081  Godtgjørelse andre folkevalgte 76 000 
1082 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 
1099 Arbeidsgiveravgift 15 000 
1101 Abonnementer og faglitteratur 15 000 
1116 Bevertning under møter 8 000 
1125 Utgiftsdekning 30 000 
1150 Kurs og veiledning  38 000 
1160 Utgifter til godtgj. for reiser  1 000 
1270 Andre tjenester/sekretærtjenester 295 000 
1429 Merverdiavgift, kostnad drift 73 000 
1729 Momskompensasjon, inntekt drift - 73 000 
 Sum funksjon/tjeneste 1100 Kontrollutvalget 507 000 
1351 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS 1 455 000 
 Sum funksjon/tjeneste 1101 Revisjon 1 455 000 
 SUM ANSVAR 6200 KONTROLLORGANER 1 962 000 

 
Budsjett for kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS:  
 
Nærmere spesifikasjon av budsjettert tjenestekjøp fra kommunes revisor ser slik ut: 
 

  Tjeneste   Timer   Timepris  Kroner 

  Regnskapsrevisjon      

        1  
 Revisjon av kommunens 
årsregnskap            490            1 030  504 700 

        2   Attestasjoner og revisjonsuttalelser            190            1 030  195 700 
        4   Veiledning/bistand              20            1 030  20 600 

  SUM 1-5            700            1 030  721 000 

      
  Bestilte revisjonstjenester      
        5   Bestilte andre tjenester              -              1 130  - 
        6   Forvaltningsrevisjon             620            1 130  700 600 
        7  Eierskapskontroll             -              1 130  - 

  SUM             620            1 130  700 600 

      
  Annet      

        8  
 Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre              30            1 130  33 900 

  SUM         1 350    1 455 500 
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SAK NR. 08/2021 
 

Gran kommune  
     

 
 
 
 
PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 
PÅ ØKONOMIOMRÅDET 2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 05.02.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet 2020 (notat 
fra Innlandet Revisjon IKS av 21.01.2021) 

Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kontrollutvalget tar revisors plan for forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet for 
2020 til orientering, herunder at etterlevelse av regelverket for selvkost er prioritert område. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn for saken er kommunelovens § 24-9:   
 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 
 
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger 
brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

 



 
 

2 

Revisjonsoppgaven innebærer at det hvert år må legges en plan for gjennomføringen, basert på en 
risiko- og vesentlighetsvurdering (jf. uthevet tekst i lovhenvisningen).  
 
Det er lagt opp til at kontrollutvalget gjøres kjent med planen gjennom en egen sak.  
 
Vedlagt følger revisors risiko- og vesentlighetsvurdering med tilhørende prioritering og valg av 
kontrollområde for neste år. Etterlevelse av selvkost er prioritert område i planen. 
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Forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet 2020

Risiko og vesentlighetsvurdering forGran kommune
Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 skal utføres i samsvar med

standard RSK 301 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen». Denne

standarden krever at revisor planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat

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

bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området revisor har foretatt

forenklet etterlevelseskontroll.

Vi skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av kontrollområde.

Vår vurdering skal legges frem for kontrollutvalget til orientering. Områder for forenklet

etterlevelseskontroll – som eksempler nevnes i forarbeidene finansforvaltningen,

selvkostområdene, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre eksempler kan være

beregning av driftstilskudd til private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private,

konsesjonsvilkår, kontraktsoppfølging m.m. Listen er ikke uttømmende. Det vil være risiko-og

vesentlighetsvurderingen for kommunen som er avgjørende for hvilke områder som velges ut

for kontroll.

Lovforarbeidene er tydelige på at detskal ligge begrenset ressursbruk bak denne uttalelsen

om forenklet etterlevelseskontroll.

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Gran kommune for 2020. Vi

forstår lovforarbeidene og standarden slik at vi skal vurdere områder som ligger tett opp til

regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av årsregnskapet. Kvaliteten av

kommunens internkontroll er av betydning og revisor har i vurderingen tatt hensyn til

risikoreduserende tiltak.

VEDLEGG

mailto:postmottak@irev.no


Vår risiko- og vesentlighetsvurdering

Vurderingen baseres på vår kjennskap til kommunens rutiner og internkontroll i

økonomiforvaltningen, områder hvor vi allerede gjennomfører en del kontroller, samt tidligere

gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

Sannsynlighet Konsekvens/vesentlighet

Ubetydelige

konsekvenser

Mindre

alvorlige

konsekvenser

Alvorlige
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Lite

sannsynlig

Usannsynlig

Selvkost, Offentlige anskaffelser

Kontraktsoppfølging, Driftstilskudd private
barnehager

Offentlig støtte, Finansforvaltning, Andre
tilskudd/ overføringer til private,
Konsesjonsvilkår, GDPR



Ut fra gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering velger vi i år ut selvkostområdene som

område, hvor vi vil gjennomføre forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen.

Selvkostområdene utgjør en vesentlig aktivitet i en kommune og har stor betydning for

innbyggerne. Regelverket for selvkostberegning er komplisert og det vil derfor være en risiko

for at beregningene er feil eller at dokumentasjonen er mangelfull.

Selvkostområdene er regulert gjennom kommuneloven § 15-1 og Forskrift om beregning av

samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).

Kommuneloven kap. 15 og selvkostforskriften trådde i kraft fra 01.01.2020.

Problemstillinger

Kontrollens formål er å undersøke i hvilken grad kommunen etterlever regelverket for

beregning av selvkost for kommunale gebyrer. Vi har valgt å se nærmere på følgende områder

innen selvkost, som vi vurderer at eventuelle brudd på bestemmelser vil ha størst konsekvens

for kommunen og innbyggerne:

· Er beregninga av selvkost for 2020 i samsvar med regelverket?

· Er bruk av og avsetning til selvkostfond i samsvar med regelverket?

Avgrensning

I denne kontrollen velger vi å fokusere på om de beregninger av selvkost innenfor vann- og

avløpstjenesten som kommunen har gjort for regnskapsåret 2020 er i tråd med forskrift og lov.

For direkte kostnader er det er krav om at utgifter, avskrivninger og inntekter som vedrører

flere funksjoner skal fordeles på de berørte funksjonene i kommuneregnskapet. Indirekte

driftskostnader skal fordeles slik at utgiftene som belastes det enkelte selvkostområde

gjenspeiler selvkosttjenestens faktiske bruk av tjenestene. Vi vil ikke kontrollere

fordelingsnøklene eller metoden for fordeling av kostnadene, men vil gå inn på hvilke typer

kostnader som kommunen tar med i forhold til hva de har lov å ta med og rutinene for henføring

av disse kostandene.

En skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av kontrollen, med kopi til rådmannen, vil

bli utarbeidet innen fristen 30.6.2021.

Med hilsen

Unn Romundgard
Oppdragsansvarlig revisor

irunro
UR sign uten typewriter
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SAK NR. 09/2021 
 

Gran kommune  
     

 
 
 
 

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 05.02.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
2. Veileder om kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor 
3. Inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 

Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
 
Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2020 tas til 
orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

 
Bakgrunn/oppsummering: 
 

I tråd med avtale og fast praksis er Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor invitert til å 
orientere om status og fremdrift for arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet.  
 
Saken er en orienteringssak der hensikten er å oppfylle kravet om at kontrollutvalget skal «holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet», jf. § 3 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  
 
Rapporteringen er det andre av tre faste rapporteringspunkter fra regnskapsrevisor til kontrollutvalget 
gjennom revisjonsåret.  
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Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver med regnskapsrevisjonen: 
 
Kontrollutvalgets hovedoppgave med regnskapsrevisjon fremgår av § 3 i forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon: 
 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 
avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 
24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal 
kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 
 

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

1. Presentasjon av revisjonsplan/-strategi (høst) 
2. Statusrapport (vinter) 
3. Årsavslutning og presentasjon av revisjonsberetningen (vår) 

 
Hyppighet på kommunikasjonen og innholdet i samtalene følger anbefalingen/veilederen på området, 
jf. Norges Kommunerevisorforbunds sin veileder om kontrollutvalgets oppfølgingsansvar overfor 
regnskapsrevisor. 
 
Forventninger til statusrapporteringen: 
 
I vedlegg til avtalen mellom revisjonen og kontrollutvalget (oppdragsavtalen) var det frem til 2018 stilt 
formelle krav/forventninger til statusrapporteringen fra revisor. Vedlegget ble fjernet fra 
oppdragsavtalen, da man mente rapporteringspraksis var så godt innarbeidet at det ikke lenger var 
nødvendig med et eget vedlegg om dette. Nedenfor følger tidligere opplisting i det tidligere vedlegget 
som fortsatt gjelder som kontrollutvalgets forventninger til rapporteringen:  
 

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

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

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

rutiner og prosesser 
 Oppfølging av evt. nummerert brev 
 Eventuelle endringer i revisjonsplan/-strategi, herunder endring i risikoforhold 
 Fremdrift i revisjonsarbeidet 
 Informasjon om kommunikasjon mellom revisor og kommunen 
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SAK NR. 10/2021 
 

Gran kommune       
   

 
 

REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 05.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Melding om vedtak – Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 2020-2023 (kommunestyret 17/12-20, sak 
118/20) 
 

2. Tilsynskalender 2021 på høring 
 

3. Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot 
løsepengevirus (pressemelding fra KS) 

 
4. Diverse avisartikler 

 
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedlegg 1  
 
 
 
Vedlegg 2 
 
Vedlegg 3 
 
 
Vedlegg 4 
 
Muntlig orientering 
 

 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 



GRAN KOMMUNE

Mottaker
Kontrollutvalgstjenester AS
v/ Kjetil Solbrækken
Studievegen 7

2815 GJØVIK

Vår ref
19/02208-21
esti

Deres ref

Melding om vedtak - Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og elerskapskontroll 2020-
2023

Kommunestyret behandlet saken i møtet 17.12.2020 som sak 118/20, og vedtok følgende:

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023
godkjennes.

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta prioriteringer, og å igangsette
undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på andre
områder enn det som går frem av planen. Kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll rapporteres til kommunestyret.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
Stab og støtte

Arkiv
033

Eli Stigen
rådgiver
Saksbehandlers telefon: +47 41613 634

Vårdato
21.12.2020

_J

'

g2
{li
0
r--
0
ci
8
q

,Q
co
i!
""'

Dokumentet er godkjent elektronisk og har qerfor ingen hånd.skrevne signaturer.
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Mottaker
Inger Staxrud
Kontrollutvalgstjenester/,
AS

Breigutua7

v/ Kjetil Solbraekken
Studievegen 7.'
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8 Fylkesmannen i Innlandet Vår dato: Varref:

10.12.2020 2019/6131

Deres dato: Deres ref:

Kommuner i Innlandet Saksbehandler, innvalgstelefon

Kristian Botten Pedersen,

Tilsynskalender 2021 på høring

Tilsynskalenderen for 2021 sendes nå ut på høring, med frist 4.januar 2021, Fylkesmannen ber om
en sammenfattet tilbakemelding på omfanget av tilsynsaktivitet, og forslag til eventuelle
forandringer.

Foraf oversikt planlagte tilsyn i kommunen, må man logge seg inn på
Tils nskalender lkesmannen.no (søk rolle om det ikke er gjort). Etter innlogging går man på
«registrerte tilsyn» og velger ønsket visning (anbefaler listevisning). Huk av for 2021 og status «ferdig
planlagte». Man kan også få info om planlagte forvaltningsrevisjoner.

Ambisjonen for tilsynskalenderen er at alle tilsyn skal være registrerte før kommunene får
muligheten til agi  tilbakemelding om omfanget. Vi er dessverre ikke helt i mål, så noen tilsyn vil bli
lagt til i etterkant. Dette fordi enkelte tilsynsmyndigheter av diverse årsaker ikke er klare for å melde
sine tilsynsaktiviteter på et tidlig tidspunkt.

Merk også at Arbeidstilsynet har lagt inn tilsyn i mange kommuner (ikke alle) men satt alle disse til
uke 17 eller 53, noe som kun beskriver ca. tidspunkt på året (andre kvartal eller fjerde kvartal). Mer
konkret tidspunkt har de ikke på nåværende tidspunkt, dessverre.

Tilbakemelding sendes til krb e lkesmannen.no.

Med hilsen

Anne Kathrine Fossum(e.f.)

kommunal- og samordningsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

E-postadresse:
f In ost lkesm e
Sikker melding:

a e /meldin

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lullehammer

Kristian Botten Pedersen
seniorrådgiver

Besoksadresse:
Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.fylkesmannen no/in

Org nr.  974 761 645



Pressemelding fra KS
Publisert 17.01.2021

Kommuner og offentlige virksomheter
må beskytte seg mot løsepengevirus
I lys av skadevareangrepet mot Østre Toten kommune ønsker
Digitaliseringsdirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og KSaminne alle
kommunale og statlige virksomheter om at løsepengevirus kan ramme offentlige
virksomheter.

;

t

Løsepengevirus kan ramme alle offentlige virksomheter. Nå oppfordres alle
virksomheter til ajobbe kontinuerlig med sikkerhetsvurderinger for ahindre nye
angrep. Foto: Mostphotos

Publisert: 17.01.2021

- Det er svært viktig at offentlige virksomheter forbereder seg på at løsepengevirus også
kan treffe dem. Når det gjelder dette konkrete angrepet, har vi sammen med DSB og
Kommune-CSIRT sendt ut et varsel til alle norske kommuner, og vi ber dem om asette
seg inn i innholdet i dette varselet. Andre virksomheter kan finne varselet på våre
nettsider, sier Bente Hoff, avdelingsdirektør i NSM og leder av Nasjonalt
cybersikkerhetssenter.

I



Også avdelingsdirektør Grete Orderud i Digitaliseringsdirektoratet og avdelingsdirektør
Asbjørn Finstad i KS er opptatt av at virksomhetene i offentlig sektor forbereder seg best
mulig.

- Angrepet i Østre Toten viser med all mulig tydelighet at også offentlige virksomheter
kan bli utsatt for aktive data-angrep. Vår innstendige oppfordring er derfor ajobbe
kontinuerlig med sikkerhetsvurderinger, sikkerhetsopplæring og sikkerhetskultur, for a
være best mulig forberedt hvis et angrep kommer. Både Digitaliseringsdirektoratet og
KS tilbyr veiledning for ajobbe med dette.

- - I

Anbefalinger til alle offentlige virksomheter

• Virksomhetene bør sette seg inn i Nasjonalt cybersikkerhetssenters (NCSC) råd
mot slik skadevare

• Virksomheter som ikke har vurdert faren for denne type hendelser bør gjøre det,
og etablere nødvendige tiltak

• Virksomheter som ikke har gjort slike vurderinger nylig bør sette seg inn i
oppdatert informasjon, og se om de har behov for å oppdatere vurderingene og
planene for håndtering av risiko

• Virksomheter bør vurdere om felles grunnleggende sikkerhetsnivå for alle
virksomhetens oppgaver og tjenester bør oppdateres med tiltak mot slik
skadevare.

Hva er løsepenge-skadevare?

Kalles også løsepengevirus eller «ransomware». Les mer på Nasjonal
sikkerhetsm ndi hets nettsider.

Hjelp når du skal følge rådene

Varsel om dataan reet mot stre Toten.

Aktiviteter for vurdering og håndtering av risiko inngår i Digitaliseringsdirektoratets
veilednin om st rin o kontroll med informas'onssikkerhet.

Etablering og vedlikehold av et felles runnle ende sikkerhetsniv atvers av
virksomhetens o aver o t'enester,

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene, med
tydeliggjøring av kommunedirektørens ansvar. KS har laget en veileder for dette.

Om Nasjonalt cybersikkerhetssenter:  Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en
del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og er den nasjonale responsfunksjonen for
alvorlige digitale angrep. NCSC drifter det nasjonale varslingssystemet for digital
infrastruktur (VD!).

Om Digitaliseringsdirektoratet:
Digitaliseringsdirektoratet er statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet og
veileder både statlige og kommunale virksomheter.
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6 NYHETER Mandag 11.januar 2021 ARBEIDERBLAD

behandlingssenter, FOTO: MARJTLILLEENO

To smittede i Nordre Land
DOKKA: Fredag kveld ble
det bekreftet to nye
koronasmittede iNordre
Land kommune: - Dette har
vi kontroll på,sier ordfører
Ola Tore Dokken(Sp}.

MARIUS B. STAVEU
marlus.slavll&03.no

- Dette er veldig kontroller-
bart, Dette er to som har kom-

met fra utlandet, og som testet
negativt da de kom til Norge.
De gikk rett i karantene, og et-
ter noen dager testet de posi-
tivt. De har gjort alt riktig ogvi
har kontroll. Jeg er ikke be-
kymra,  sier ordfører Ola Tore
Dokken (Sp) til OpplandAtbei-
detblad,

Torsdag ble kommunen in-
direkte rammet av et nytt
smittetilfelle, da en som ikke

er bosatt i kommunen testet
positivt på korona,

- Det fører til at 1o ansatte og
4 pasienter ved Riis by behand-
lingssenter er satt i karantene
som nærkontakt, sier Dokken.

Han folger situasjonen med
spenning.

- De har selvfolgelig fulgt
alle regler med tanke på. smit-
tevem, sa vi håper på at det er
lite smitte der, sier Dokken.

II Stort smitteutbrudd knyttet til Skjervum

-  Tror vi har kontroll
GRAN:Totalt åtte
personer har nå testet
positivt på korona.
knyttet til Skjervum
helse- og omsorgs-
senter, deriblant tre
ansatte og to bebo-
ere. Gran ungdoms-
skole og Hadeland
videregående er også
berørt.
JOHN ERII< THORBJØRNSEN,
HADELAND
edksjonen@.no

Torsdag 7. janar testet en pasi-
ent ved avdeling to på Skjer-
vum helse- og omsorgssenter
positivt for covid-19 med hur-
tigtest. Vanlig koronatest ble
tatt torsdag kveld, og fredag
fikk kommunen bekreflet at
også denne testen varpositiv.

Allerede torsdag kveld ble 21
ansatte ved sykehjemmet satt i
smitte-karantene.

I lo pet av fredag fkk kommu-
nen tre positive hurtigtester
ved samme avdeling på Skjer-
vun, en annen pasient og to
ansatte.

-- De øvrige har testet nega-
tivt, 0 vi har god kontroll på
smittevegen videre, Derfor hå-
per og tror vi at vi har klart a
ramme inn smittet, slik at vi
unngår ytterligere spredning.
Men det er klart dette er utfor-
drende, sier kommuneoverlege
Are Loken i Gran.

Sent fredag kveld  fikk  kom-
munen også bekreftet at ytterli-
gere en ansatt ved Skjervum, pa
'Trygghetsavdelingen, er smittet

Ett nytt tilfelle
i Sør-Aurdal
DAGN:lalt11 personer i
Sor·Aurdalharftt bekreftet
smitte siden nyttår.

- Etter lntensiv testingi
lopetav he!gen viseriavde
123 gjennomførte testene
positivt utslag. Dette betyrat
Sar-Aurdalkommunel dag
har totalt 1Ipavist smittede
etter ayttar, skriver Sor-ur-
da!kommunepå s!ne
hemmeslder,  64personer er
i karantene etter smltteut-
brudd i kommunen.

.Ii ----
ITBRUDD:  Kommuneoverlege Are Loken } Gran sier hon hper og troar de har kantrollpd smittekilden ogot de har rammet inn smitten slik at
de ungdr ytterligere spredning, etter  et  stort smitteutbrudad knyttet t! Skjervum helse-og omsorgssenter. ARKVBILDER

med covid-19. Vedkommende
hadde testet seg etter aha fått
symptomer. Som folge av dette,
er tre brukere og en annen nær-
kontakt salt i karantene.

Ukjent smittekllde
For det er ikke bare de fire på
sykehjemmet som har testet
positivt. Også tre personer i
samme husstand som den ene
ansatte har fått påvist korona.

RAUFOSS: Det er uklart
hvor smitten kommer fra,
men det er trolig fra en
annen kommune.

MINATHERESE WATZ
min.atz@02.no

Loken kan forte!le at de sa
langt ser ut til atalle utfordrin-
gene med bemanning, og isole-
ringen av de to smittede bebo-
erne har gtt veldig bra.

- Når det skjer noe slikt blir
det  selvsagt utfordtinger knyt-
tet til bemanning, men det lar
seg så langt lose. Blant annet
ved a omdisponere folk fra
trygghetsavdel ingen. neboerne
her blitt flyttet midlertidig.

Ung voksen smittet
- Smittekilden er forelopig

ikke sikkert identifisert, men
det er holdepunkter for aanta
at smitten har skjedd utenfor
kommunen, sier Morch.

Smittesporingen foregår
sammen med kommunen som
trolig er involvert.

Den smittede har et fåtall av
nærkontakter i Vestre Toten.
Disse følges opp av smittetea-
met.S1nittetilfellet er det tredje
i kommunen sidennyttår.

Vestre Toten startet sist uke
med vaksinasjon av sine bebo-
ere pasykehjem.

Onsdag ble 60 vestretotninger
testet for korona. Fredag etter-
middag hadde alle fatt svar på
prøveresultatene. Alle var ne-
gative, bortsett fra en.

En ung voksen har fatt pvist
smitte. Ifolge kommuneoverle-
ge Jens A. Morch er smittekil•
den ukjent.

noen til andre avdelinger og
noen har flyttet hjem, sier Lo-
ken.

- Har dere kontroll på hvor
smitten kom fra iutgangspunk-
tet?

- Det har vi ikke, men vi ha
grunn til atro at det dreier seg
om COsmittekilde, sier Loken.

To skoler er berørt
Som folge av de positive hurtig-

testene, og i pavente av svar pa
de vanlige testene, blir nå en
klasse ved Gran ungdomsskole
satt i karantene. Det gjelder alle
elevene i den klassen, samt le-
rere og miljoterapeut knyttet til
klassen, I tillegg settes en
språkgruppe. ved Hadeland vi-
deregående skole i karantene,
til sammen fire medelever og
en laerer.

,, "-
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KOMMUNEOVERLEGE: Jens A. March I  Vestre Toten kommune
fikk fredagmelding om et nytt smittetilfelle. ARKIVILDE
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Onsdag 20.Januar2021 HADELAND

-Jeg klarer ikkehelt apeke på de negative tingene ved Gran og Hadelando @O

Fr'r
r r 1 $5

Han drar pa det, 'Tor- om det mestnegative ved Gran - Min grunnholdning er at for tidlig asi  noe mer konkret - Apropos struktur. Skole-

bjørn Hansen, når han ikke var det første som ble det offentlige leverer gode tje- om. struktur harjo vaertog er et  al-
stilt, Det kom som en naturlig nester, og at Gran kommune tu elt tema i Gran?får spørsmål om hva oppfolger av sporsmlet om fortsatt skal levere tilstrekkelig fettere samarbeid -Nerviiferd med akartleg-

han ser på som mest hva den nye rådmannen ser på kvalitet, over hele linja. Meu mellom kommunene? ge kommunens bygningsmas-
negativt ved Gran og som fordelene, eller det beste det er jo alltid shikat skonomi- - Dnnevnte Hadeland i samme se, blant annet for ase på hva

ved kommune og distrikt? Da en kunne vært bedre. Ramme- åndedrag som Gran som et det vil koste å sette den i stand.Hadeland. - Jegklarer kommersvaret raskere. ne setter sine begrensninger. godt og positivt sted abo. Bur- Det vil gi et bilde av hva det er
ikke helt a peke pa de

Et godt og
- Hva skal til for a fasnudd de kommunene pa Hadeland mulig adrifte framover.

negative tingene, ' den utviklingen da? samarbeidetettere?
positivt sted abo - Jeg har ikke fått sett mye på - Både fylkesinndelingen og Grunn il avere

lyder svaretfra Grans - Flotte kulturtilbud, et aktivt det så langt, men digitalisering det at Jevnaker trekker seg ut - stolt av bygda si
nye radmann, etter en foreningsliv, gode muligheter og det ata i bruk ny teknologi av regionsamarbeidet på Hade- Det første spørsmålet  til  en ny
korttenlcepause. til friluftsliv, kot veg både  til blir jo stadig viktigere. Vi har land byr på utfordringer. Det rådmann burde kanskje vært

hovedstad og ut1andet. Og det for eksempel tatt i bruk mye kan uthule Hadeland både som om han har en programerklae-

.HAAKON KALVSJØHAGEN skapes jo arbeidsplasser lokalt innen helse- og omsorg. Dette merkevare og begrep. Det blir ring. Istedet blir det det siste.
ha ±bdeland.no som bar trekke til seg innbyg- må videreutvikles, svarer Han- et spennende Stortingsvalg til Og svaret er at han ikke har

gere, svarer Hansen og trekker sen. høsten. Et spørsmål er om det gått inn ijobbeu med en slik er-
Mandag 4. januar var han pa fram den dagsferske nyhetene

Belyser konsekvensene
kan rokke ved dagens fylkes- klaering klar.

plass i sin nye jobb, noe som om inntil 4o nye årsverk ved struktur. En annen ting er hvor- - Men jeg synes folk skal være
gjorde at lokalavisen selvfolge- Hap ro som et godt eksempel. av Sagatangen-vedtaket dan framtidig sykehusstruktur stolte av kommunen og bygda
lig måtte invitere seg selv  til  en - Jeg oppfatter Gran, og Ha- -Narvierinne pa helse- ogom- vil pavirke situasjouen. Stor av- si. Deter det all grunn til avere,
liten prat. Etter en titt i kalen- deland som et godt og positivt sorg. Jeg ma sprre om Saga- stand til nytt hovedsykehus slar Torbjom Hansen fast.
deren ble avtale gjort noen da- ste då bo, og finner mange av de tangen? kan jo gjme det aktuelt med et Selv er lian både glad og  til-
ger senere. Det er mye a sette kvalitetene her som jeg selv on- - v holder på med a belyse annet alternativ enn Sykehuset freds med at hanhar fått mulig-
seg inn når en begynner i ny sker, svarer mannen som kjen- konsekvensene av kommnne- Innlandet, svarer Hansen. heten tilå. jobbe som rådmann i
jobb, kanskje ikke minst når det ner distriktet godt etter  å  ha styrets siste vedtak, utfra de tvi - Betyr dette al Gran bor gå Gran.
er stillingen som øverste adm i- bodd i Jevnaker siden tidlig 9o- vet nå, slik at vi kan legge fram fra  Innlandet til Viken? - Det mest spennende en kan
nistrative leder i en kommune tall. disse for politikerne. Vedtaket - Det får vi se på når den tid re er a jobbe i kommunen.
det er snakk om.

S!al levere
er jo ikke konsekvensutredet. kommer. Jeg syn1es Viken har Noen er kanskje ikke helt klar

- Det har vært fulle dager og Så regner jeg med at vi får noen blitt en gigant. Men  vi  ser at det over hva  vi  bidrar med, men en
vel så det, slår Hansen fast når gode tjenester politiske signaler før vi går vi- er endel store og aktuelle saker kommune ivaretar jo mennes-
rådmann og lokalavismøtes, Når det gjelder kommunens dere, svarer 1admannen. på nivåer over det kommunale kets behov, nær sagt fra vugge

Men altsa; her er det på sin drift er inntrykket så langt at Hvor den vegen går og hva som kan påvirke strukturen lo- tilgrav.
plass apresisere at spørsmålet det leveres gode tjenester. som blr afime langs den er det kaltframover.
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Maildelivery failed: returning
message to sender

t d automaticallyThis messagewas Creae

by mail delivery software.

A message that you sent could not be

delivered to one or more of its
FE I LM ELDING: Dette!er feilmeldingen en har fAtt

dersam en har forsoktd sende e-post til Istre Tolen kommune de siste ni dagene.

I

A I nidager hadde kommunen bare dette svaret pae-post

" lre t r

l
I

L.ERA: «Mail delivery
failed: returning
message to sender».
SEMUND MOSHAGEN
$2errand.mos hagen@o2.no

Dette er svaret en har fatt tilba+
ke tl sin egen innboks dersom
en de  ni.  siste dagene ha!" for-
sokt ana Østre Toten konmnu-
ne eller noen av dens ansatte på
en kommunale- postadresse.

I likhet med lesten av kom-
munens datasystemer ble e-
postserveren satt ut av spill da
hackere tok seg forbi alt av for:
svarsverker fra klokka 22.30
fredag 8. januar oggjeunom på-
følgende natt.

- Protect your system, Ami-
go! var meldingen som lå igjen
da angrepet ble oppdaget lor-
dag morgen 9, januar,

·  E-post fingerer
- Vier iferd  med akomme i
drift igjen pa e-post n. I lopet
av dagen håper jeg de fleste e-
postadresser skal fungere som
normalt, sa kommunedirektor
Ole Magnus Stensrud til OA
mandag.

KoumnnenIS IKT-avdeling
arbeidet også gjennom helgen
med å formatere, eller «vaske»,
alle kommunale PC-er, og legge
inn ren programvare på dem på
nytt. Den enkelte kommunean-
satts e-post - na med tofak-
torautentisering ved p4logging
- vil komme i drift etter hvert
som en tar i bruk igjen PC-ene
sine.

- Dette skjer fortløpende
gjennom dagen, Det er mange

som kopler seg opp igjen samti-
dig nå, ogjeghar fått en tilbake-
melding om at det henger litt i
systemet siden det er mange
som skal giore de samme ope-
rasjonene samtidig, sier Stens-
rud,

Gammel e-post
- Hva med e-post sendt til
kommunen etter at dataangre-
pet fant sted, må avsendersen.
de den pnytt?

-Vi hartropå atviskalhlareå
hente inn igjen alle-post mot-
tatt for dataangrepet. Vi har
også. tro på at  vi  skal kunne få
inn dee-postene som er sendt
oss i dagene etter hendelsen,
sier Stensrud.

Selv om e-poster i ferd med a
komme i drift igjen i kommu-
nen, vil detta lengre tid for fag-
systemer og annen programva-
re kan brukes. Kommunedirek-
tøren har tidligere sagt at det
kan ta måneder for alter tilbake
ved det normale.

Fortsatt manuelt arbeid
- Jeg har sagttil de ansatte at de
må være innstilt pa aarbeide
manuelt fram  til  25. januar, og
så får vi se hvor langt vi er kom-
met til da. Vi tar ikke i bruk
noen datasystemer fm: vi  er
helt sikre på at det ikke henger
ved noen skadelig informasjon.
Systemer knyttet  til  ivaretakel-
se av liv og helse prioriteres
fmst. Deretter systemer knyttet
tilmiljø og økonomi, sier han.

«Detektiver pd plass
Kommunedirektnren hyret i
helgen inn KPMG Norge som

«detektiver». Selskapet skal bi-
stå kommunen med A finne
svar på hvordan det  gikk til  at
hackere kunne taseginni kom-
mnnens datasystemer, hente
ut informasjon oggjore syste-
mene utilgjengelige for kom-
munens ansatte.

KPMG er et internasjonalt
nettverk av revisjons- og råd-
givingsselskaper med mer
enn 227.000medarbeidere i146
land. Gjennom KPMG Lightho-
use har selskapet ogs losnin-
ger og verktoy innen virksom-
hetsstyring, dataanalyse, auto-
masjonogkunstigintelligens.

Håper på svar
- De skal gå  inn  i det materialet
Atea allerede har jobbet seg
igjennoffi for å hente ut igjen
dataene våre fra slik de var før
angrepet. Håpet er at de skal gi
oss svar på hva som skjedde og
hvordan. De skal også bistå oss
med a sette et høyestmulig sik-
kerhetsniva pa datasystemene
våre for framtida, sier Stens-
rud.

- Har  du ennå noen forme-
ning om hva konsekvensene av
dataangrepet kan bli rent øko-
nomisk for kommunen?

- Nei, dette har vi ingen over-
sikt over per nå, Vi kjøper  inn
etter en hasteparagraf ilovver-
ket som gjør at  vi  kan foreta oss
det som er nodvendig, inklu-
dert aanskaffe det vi trenger av
nye maskiner og programvare,
fortløpende. Alle kostnader re-
latert  til  hendelsen føres i egne
regnskapsposter slik at vi skal
fåen oversikt tilslutt, sier kom-
munedirektøreniØstre Toten.

,-

VIL HA SVARKommunedirektar OleMagnusStensrudiostre
Toten har leid inn ekspertiseihdp amasoppklarev norgeshistoriens
storsteog alvorligste hackerangrep mot  en kommune.

FOTO;SEMUND MOSHAGEM
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ROGALAND GOD PÅ MILJØ
I KOMMUNEBAROMETERET

Time, hvor Vegard'Thorset Vagearbeider,
er en av flere komtnuneri Rogaland som
dominerer Kommunebarometerets mllj-
rangering. Men en kommune fra Viken topper.

SIDE 10-11

SKJERPET KRAV TIL
INTERNKONTROLL

Askøy, Drammenog Tana har al!e
opplevd saker som har satt søkelyset
på Interne rutiner. Nåskjerpes topp-
lederens ansvar for internkontroll.

SIDE 12-13

Ser rødgrønn
maskorama-
effekt

KOMMENTAR SIDE 15

KommunalRapports
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DEBATT: Kommunal beredskap må styrkes s,ous
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Kjære avisabonnent!
Nå kan du lese denne avisa i ny digital ham! I
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slssel Trygslad, forskningssjef ved Fafo, mener at det ikke varsl es for mye, Hun har forskel på varsling over tiere år, og var prosjektleder for den siste, store undersøkelsen om
varsling og yringstrihet l kommuner og fylkeskommuner fra 2017. FOTO:MAGNUS KNUTSEN BIRKE

Vars • g:Formyet
Kommunedirektorer blir varslet pa, KKONFIL.IKTFOL.GER, ofte må de gå.
Misbrukes varslingsinstituttet? Behandles sakene feil? Meningene er delte.
- Jeg bekymret for omfanget av
varsler mot kommunedirektø-
rer, sier daglig leder Gudrun
Grlndaker i Norsk RAdmannsfo-
rum, interesseorganisasjon og
faglig forum for de kommunale
toppsjefene.

- Det kan se ut som om en del
varsler handler om uenighet om
avgjorelser topplederne har tatt
og misnaye med beslutningene-
at varsling noon ganger bevisst
brukes ti lomkamp, s!er hun.

Sissel Trygstad, forskning.ssjef
ved Fafo, mener at det ikke vars-
les for mye, heller tvert imot.

Bun har forsket på varsling
over flere år, og var prosjektle-
der for den siste, store underso-
kelsenom varsling og ytringsfri-
het i kommuner og fylkeskom-
muner fra 2017.

- Det som er bekymringsfnllt,
er at det ikkevarsles om alvorlige
misligheter eller forhold som
rammer brukere. Halvparten av
de ansate sier at de har vært
vitne til kritikkverdige forhold
som burde vært stoppet, men

hele fire av ti har unnlatt å var.sle.
Da er det en fellslutning asl  at
det varsles for mre, sier hun.

Mågå ettervarsel
De siste par årene har et titalls
varslingssaker mot radmenblitt
omtalt bare i Kommunal Rap-
port. Påstander  om  trakassering
og fryktkullur inngår ofte i
sakene. Noen ganger gjelder det
opptinnelige varslet konkrete
misforhold,  men  etterlges av
varsler om gjengjeldelse mot
den som varslet.

Noen rådmenn har gått av
etter varslingssaker. Det gjelder
blant annet i Kongsvinger, Leka,
Austevoll, Sokndal og Vestfold
og Telemark. Rettssak med
pastand  om  gjengjeldelse etter
varsling er berammet i Hemse-
dal.

I Drønnøy måtte rådmann
Helge Thorsen gå på dagen i
oktober i fjor etter at det var
varslet mot ham. Varslene var
blant annet begrunnet Ihvordan
en tjeneste ble omorganisert.

Eksrådmannen har stevnet kom-
munen for ulovlig oppsigelse.

Fylkesrådmannen i Vestfold
og Telemark  gikk  også på dagen i
samme måned, etter varsel om
fryktbasert lederstil. Etter dette
har det kommet nok et varsel,
mot en annen toppleder. Ogsa
dette handler om lederstil,
Sakene er under behandling i fyl-
keskommunens ekstere vars-
lingsutvalg.

Enav ti varslet på
Hvor mange varsler som faktisk
er blitt levert mot kommunedi-
rektarer, finnes det ingen over-
sikt over. Selv om mange saker er
kjent fra mediene, er det grunn
til å. fro at saker også blir løst
uten offentlig sakelys.

l Kommunal llapports under-
sokelser blant radmenn i 2019 0g
2020 svarte om lag en av ti at de
har opplevd bli varslet på de
siste to årene.

Fra Fafos UCTdersøkelse vet vi
noe on lyem de ansatte varsler
til:  De fleste til nærmeste leder,

17 prosent ti! topplederen.
Undersokelsen beskriver også

hva de varsles mest om: Destruk-
tiv  ledelse som er ødeleggende
for arbeidsmiijoet. neie 44 pro-
sent oppgir dette.

Som nummer to kommer tra-
kassering/mobbing av kolleger
(35 prosent), og derest: Brudd
paetiske retlngslinjer (25 pro-
sent).

I den andre enden av skalaen
finner vkorrups]on, som oppgis
av bare 1 prosent av dem som har
erfart eller vært vitne Lilkritikk-
verdige forhold.

Manglerrutiner
Varslingssaker blir ofte kontlikt-
fylte på grunn av håndteringen.
Jlåstauder framsatt i varsler, skal
undersøkes. Det er et p.:\legg i
arbeidsmiljolovens varslingspa-
ragraf, som angir arbeidsgivers
aktivitetsplkt i slike saker.

Å utarbeide varslingsrutiner
er ogsa et lovpalegg. Rutinene
skal som minimum inneholde en
oppfordring il a vars!e  om  kr-

tikkverdige forhold. Det skal
vere frengangsmdte for varsling
og for arbeidsgivers saksbehand-
ling ved mottak, behandling og
oppfolging av varsling.

I Fafos undersokelse fra 20I7
svarte 80 prosent av arheidsgt-
verrepresentantenei kommuner
og fylkeskommuner at de hadde
varslingsrutiner. 7prosenl svate
at <lette var UCTder ularb-eldelse.

Sporsmå.let om lwemsom skal
underske et vatsel og hwordan,
blir like fullt ofte omstridt. De
siste årene har det vært  en heftig
debatt om bruk av såkalte fakta·
ll!lder,;;økelser i varslingssaker.
Tir mandatet riktig utformet, er
oppdraget fagnessig utført og
kontradiksjonsretten ivaretatt?
Eller er det et bestillingsverk for
arbeidsgiver?

Nr det varsles mot topplede-
ren, blir  habilitet  ogs raskt
tema. Kan kommunedirektøren
behandle et varsel mot seg selv?
Er det ikke politikerne, som
topplederens arbeidsgivere, som
ma ta ansvaret for dette?
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- Jeg bekymrel for omfanget av varsler mot kommunedirektører, sier daglig leder Gudrun Grindaker i Norsk Rådmannsforum, interesseorganisasjon og faglig forum for de
kommunale loppsjefene. FOTO  /.!AGtWS  KNUTSHl BHJRKE

:ller for lite?
«Oppblussingen» av varslings-

saker mot toppledere har dess·
uten fort  tll  p4stander om at
varslingsinstituttet misbrukes til
omkamp ved uenighet, slik Grin-
daker er Inne på. Det er også blitt
hevdet at varslere er medarbei-
dere som ikke taler A bl fortalt at
de presterer dårlig.

Arbeidstilsynet har svart med
at misbruk av varslingsretten
ikke er hovedproblemet, men
arbeidsgivere som mangler rutl•
ner og kunnskap.

- Brukes til omkamp
Grindaker begrunner pstander
om misbruk med al varsler
gjeme kommer etler store
omstillingsprosesser eller bud·
sjettkutt, alts politiske beslut-
ninger.

- Slike varsler kan gjore det
vanskelig å gjennomføre poli·
tiske ved rak, sier hun.

-  Hvis varselet gjelder  Iom-
edirekterens lederstil eller

arbeidsmiljøet, er del riktig at
vedkomende selv ska] under-
ske pstandene?

- Mange bruker da en setter.i.d-
mann tll å. behandle saken. Men
først er det viktig a underske
om dette er et varsel etter
arbeidsmiljøloven eller en helt

annen sak. Hvis det handler om
en om kampsak, kan varslingsin-
stituttet brukes til å sette kom-
munedirektoren helt ut av spill,
slik at det blir umulig å. utfore
jobben.

-  Menen uhildet behandling av
et varsel er vel vktig for  illiten?

- Vanllgvis undersoker etsek-
rctarlat, eksternt eller internt i
kommunen, om det er et varsel
etter arbeidsmiljøloven. Dersom
det ilte er det, er det normalt og
naturlig at kommunedirektøren
følger opp saken.

Krav til reglementet
Grindaker anbefaler at kommu-
ens reglement for varsling
beskriver behandlingsmåten
også ved ct varsel på kommune-
direktoren,

- Arbeidsgiver skal sorge for at
varslet blir undersokt innen
rimelig tid, og påse at varsleren
har et forsvarlig arbe1dsmiljo.
Ogsd den det er varslet pa, kom-
munedirektaren inkludert, må
sikres ct forsvarlig arbeidsmiljø
og  få  sin rettssikker.het ivaretatt.

Tydelige roller og ansvar er
viktig for A forebygge konflikt,
mnenerGrindaker. Det samme
gjelder varslingsrutiner som er
godt kjent, et arbeidsmlljs dcr

ans alte oppfordres tilåsi fra som
tidlig som mulig, og en kultur der
det er trygt a si fra.

- Men varslingsinstituttet er
også viktig. Vi er opptatt av at det
skal varsles ved mistanke om kri-
tikkverdige eller ulovlige for-
hold. På den måten kan pastan-
dene undersøkes på en skikkelig
mate,sier hun.

- Misbrukes Ikke
Sissel Trygstad tar avstand fra
pastanden om at vars!ingsinsti-
tuttet misbrukes.

VARSLINGSRUTINER
 Arbeidsmiljøloven på.legger
virksomheter med minst fem
arbeidstakere a ha rutiner for
intern varsling. Or,så.
virksomhetermed færre ansatte
skal ha slike rutiner dersom
forholdene tilsier det.
 Rutinene skal utarbeldes i
samarbeid med arbeidstakere og
Lillltsvalgle, ikke begrense
arlleldslakers re Lt til d varsle,
være skriftlige og minst
Inneholde
- en oppfordringIii å. varsle om
kritikkverdige forhold
- fremgangs.mate for varsling

- Alle ordninger kan misbru-
kes, o det finnes sikkert eksemp·
ler på at varsling misbrukes. Men
a pasta at varslingsinstituttet
misbrukes på generell basis, er
et feilspor, Faktisk varsles det for
lite.

Da varslingsbestemmelsene i
arbeidsmiljøloven ble endret i
2019, ble det forsakt trukket en
klarere grense mellom kritikk-
verdige forhold som det kan
varsles om, og krenkelser av
egen person. Ytringer som bare
gjelder «arbeidstakers eget

- fremgangsmå.le for
arb eid s&givers saksbeh and ling,
behandling og oppfølging av
varsling.
 Når del er varslet om
kritikkverdige forhold, skal
arbeidsgiver sørge for at varselet
lnnen rimelig tid bfir tilstrekkelig
underspk.
 Arbeidsgiver skal særlig på.se
at den som har vars1et. har el
forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom
det er nødvendig, skal
arbeidsgiver sørgefortiltak som
forebygger gjengjeld else.

arbeidsforhold» faller utenfor
varslfngsinstltuttet.

Om dette vil gjore bebandlin-
gen av varslingssaker enklere, er
for tidlig asi,mener 'Trypstad.

- Mye av varslingsproblema-
tlkken ligger I gråsonen. Hva er
legitim utøvelse av arbeidsgivers
styringsrett og hva er trakasse-
ring? Her vil det være ulike opp·
fatniuger.

Et varsel på kommunedirektø·
renskal uansett kke undersokes
av vedkommende selv, mener
Tystad.

- Det vljeg si et ubetinget nei
til. Det er viktig at underspokel-
sene gjpres paen mate som ska-
per legitimitet, Da må. man sikre
at de Involverte ikke er lnhablle,
sier hun.

RAGNHILD SVED

ragnhlldgkommunal-rapport.no
THOMAS FRIG RD

thom1as@kommunal-rapport.no
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- Ledelsekan oppfattes
som trakassering

Noen av dem som varsler om problemer med arbeidsmiljøet, er ikke utsatt for trakassering, men for ledelse, mener advokat
Lill Egeland i Simonsen Vogt Wiig.

Hun har lang erfaring fra vars·
lingssaker og har bistått både
arbeidsgivere og varslere. Hun
sitter også i varslingsrådct i
Baer um kommune og leder vars-
ling.memnda \'ed Oslo Met.

Egeland bar inntrykk avat det
er en trend at varsler om det
psykososiale arbeidsmlljoet
øker, og at det varsles oftere i
kommunal sektor enn i privat.

- Norge skiller seg ut sammen-
lignet med andre land. NAr jeg
spor svenske og danske. kolleger
om de har mange varsler om det
psykososiale arbeidsmiljøet, blir
blikket spørrende. Dette er ikke
noe de opplever.

Egeland peker pa enmulig
årsak: I motsetning til i en del
andre land, anerkjennes varsler
om eget arbeldsforhold som et
varsel i lovens for.stand her I Ian·
det.

- Jo større bevisstheten er om
at det er mulig varsle, desto
Here varsler blir levert, tror hun.

I EUs nye varslingsdirektiv er
arbeidsmilja ikke amtalt. Flere
departementer har nå til vurde-
ring om direktivet skal innfores i
norsk low.

-  Tror du varslingsrettenu blir
misbruk?

- Jeg er ikke komfortabel med
a brukeordet misbruk om slike
saker. Det som kjennetegner
varsler om det psykososiale
arbeldsmiljoet, er at partene har

Advokat Lill Egeland er opptatt av at arbeidsgivere ikke skal bli
sjakkmatt når det kommer et varsel, fordi de frykter at alt de sier og
gjør, blir oppfattet som gjengjeldelse. FOTO: MAGIJUS KIJUTSEII BJØRKE

en grunnleggende ulik oppfat-
ning av virkeligheten. Og når vi
har en regel som anerkjenner
slike varslinger,  bllr det ell sl at
den som mener seg utsatt for tra-
kassering, helseskadelig ledelse

eller fryktkultur, mis\Jruker den.
Egeland viser til de fleste som

varsler, bar det vondt, at opple-
velsen av a vere trakassert  er
genuin, og at det er derfor de sier
fra.

- Likevel, mange viser seg ikke
ha vaert utsatt for trakassering,
men for oppfolgin som foles
ubehagelig. Det er ikke optimalt.
Ledere har, som andre, forbed-
ringspotensial, men det kan
vaere uugaelig at oppfølging
foles ubehagelig. Summen blir
ofle al ansatte opplever seg
utsatt for trakassering der de er
utsatt for ledelse.

Når det gjelder varsler mot
kommunale toppledere, er Ege-
land klar: En kommunedirektør
kan ikke behandle et varsel mot
seg selv,

- Hvis det varsles på kom-
munedirektoren, m kommune-
styret sørge for at varselet blir
underskt av personer som ikke
er inhabile. Bestilling ng mottak
av en slik underskelse ma skje
på nivået over eller sideordnet
kommunedirektøren, eventuelt
av en setterådmann.

Det vi ikke alltid vare nd-
vendig med en full faktaunderss-
kelse, med samtaler med vitner
os¥., mener Egeland, men at
kommunen srger for at andre i
eller utenfor organisasjonen
undersaker p4standene.

- Det stilles ingen noyaktige
krav til hvordan en slik undersø-
kelse skal vere. Hvis vars!et brin-
ger ny informasj on, kan <let være
nodvendig  med  en  grundigere
undersokelse der noen med
kompetanse p psykososiale for-

hold deltar. Prosessen må Ja
være bedre enn hvis det er
kjente forhold som repeteres. Da
kan varslet legges til side, og
lederen fortsette a utove sty-
Tingsretten og folge opp medar-
beideren.

- Hvordan unngd kt konflikt
og is!illit til ledelsen i slike
soker?

- Det er ekstremt vanskelig.
Det gjelder a fine en balanse
der folk foler seg hort og får
komme med sine synspunkter
og følelser, uten al prosessen
trekker i langdrag, Hvis den trek-
kerc ut i tid, kan prosessen i seg
selv skade arbeidsmiljøet og
gjore frontene steilere. En rask
prosess med riktig kompetanse
er viktig. Noen ma finne ut hva
det dreier seg om. Det kan være
juristerelleradvokater, men ofte
trenger man også kompetanse
p organisasjonspsykologi, sler
Egeland.

Huner opptatt av at arbeidsgi
vere Ikke skal bli sjakkmatt når
det kommer ct varsel, fordi de
frykter at alt de sier og gjor, blir
oppfattet son gjengjeldetse.

- Kommunedirektøren kan
undersoke saken raskt og agere.
Ilvis svaret er at det ikke har
skjedd trakassering, ma medar-
beideren Ikevel folges opp, og
varsleren ma forholde  seg  ti]
arbeidsgiveren.

- Oppfolgingenav varsler kan øke konfliktnivået
Når det er varslet på topplederen, bør en setterådmann overta, anbefaler tidligere ordforer Ole Gustav Narud (Sp).
Selv valgte Narud og politikerne i
Åmot annerledes, da det kom et
varsel om rådmannens lederstil i
2016.

En gruppe politikere hånd-
terte saken, med bistand fra en
KS-advokat, som underskte
fakta.

Politikerne valgte å gi rådman-
nen ea  skriflig  tilrettevisning. I
2018 kom Jet et ny Lt varsel om
tilsvarende forhold. Etter langva-
rig sykmelding ble rådmannen
oppsagt hosten 2019, Hun
bestred oppsigelsen og stevnet
kommunen for retten, Saken ble
avsluttet med forlik og slutt·
pakke i fe\Jrnar 2020.

- kdmannen, og hele admini-
strasjonen, er i utgangspunktet
inhabil i en slik varslingssak, og
en setteradmann  br  overta
saksbehandlingen, sier Narud,
som fortsatt sitter i formannska-
pet I Åmot.

- Å håndtere alle sider av

Det er krevende for politikerne  å
håndtere varsel mot kommune-
direktgren, sler tidligere mot-
ordfarer Ole Guslav Narud (Sp).

ARKIWFOTO TOME HOLMQUIST

saken vil vanligvis være for kre·
vende for politikerne, og de risi-
kerer  å  havne midt i konflikten.

Saken kan ogs splitte kom-
munestyret, og konsekvensen
kan bli at rådmannen må gå.
Eventuelt kan saken ende i retts·
salen. Det kan ikke være sånn at
enhver konflikt Jet blir varslet
om, ender med at rådmannen
blir oppsagt.

Varslingsinstituttet er like fullt
viktig, menerNarud.

-Vi kan ikke forutsette at kon-
trollmekanismene i kommunen
alltid fungerer som de skal. Men
jeg er av den oppfatning at vars-
lingsreglene er dårlig egnet til å
løse problemer med arbeidsmil-
jcet. Det er bra at det er mulig Asi
fra uten abli nsatt for sanksjo-
ner. Men jeg er ikke så sikker på
om det er jussen som gir losnin-
gene, sier han.

Juridiske prosesser blir fort
kost\Jare og tidkrevende - og
utmattende, erfarte han.

- Deter også vanskellgåhånd-
tere en konflikt når du vet at alt

du sier kan brukt møt deg i en
rettssak, i siste instans.

Selv synes han det er viktig
med bistand fra utsiden av kom-
munen når en konflikt oppstår.

- I tillegg Lil en setterådmann,
vil bedrlftshelseljenesten og
Arbeidstilsynet vere yttige res-
surser, med organisasjonspsyko-
loger eller tilsvarende kompe-
tame. Samtidig kan rådmannen
ha en relasjon til egen bedrifts-
helsetjeneste, og det kan svekke
tilliten som er nødvendig for a
lose en konflikt.

- Kanskje trengs det juridisk
bistand også, men det kan ikke
vere  slik  at komuen automa-
tiskstotter rådmannen motvars-
leren.

Kommunestyret treugcr en
organisasjon a statte seg på,
mener Narud, og ser det som
naturlig at KS bistår med veiled-
ning.

- I en varslingssak mot kom-

munedirektoren er kommunen
en tredjepart som ikke nadven-
digvis har interesser som er sam-
menfallende med noen av pa
tene. Og det er tre mulig utfall:
Forsoning eller at lederen eller
varsleren slutter.

kmnt sluttet  alts  rad:nan-
nen, tre og et halvt år elter al
forste varsel ble levert. I denne
perioden måtte kommunen
håndtere en rekke relaterte
saker, der ansatte og politikere
sendte klager til Arbeidstilsynet,
Datatilsynet, Sivilombudsman-
nen og Fylkesmannen.

-bet var en sirkelay initiative
pvirket av arbeidskonflikten,
der vi matte fortsette A handtere
fire andre prosesser samtidig. I
denne type krig er antallet virke-
midler stort, og det kreves mye
tid, krefter og oppmerksomhet.
Tilsynelatende mener noen at
hvis man er utholdende nok, Ar
man viljen sin,sier Narud.
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- Topplederen må våge å være tydelig i sin ledelse
KS-advokatene har inntrykk av at det stadig oftere varsles mot kommunedirektører. Det kan svekke et tydelig lederskap.

- Det er en balansegang mellom
det aivareta vartsleren og autove
lederrollen, sier områdedirektør
Tor AllstriniKS-advokatene,

KS-advokatene bistar kommu-
nene hver år med juridisk
bistand i mange varslingssaker.
Få har et bedre erfaringsgrunn-
lag i denne typer saker. Område-
direktoren sier at de Ikke har et
fullstendig bilde, men han sitter
med et inntrykk av at det nå i
storre grad enn tidligere varsles
mot toppleder l kommunesekta·
ren.

Allstri mener at varslingsreg
lene i arbeidsmiljøloven er en
viktig del av det norske demokra-
tiet, Han frykter imidlertid at
konsekvensen av varslinger kan
være at kommunedirektorer
nøler med å utøve ledelse.

- Det kan være kritikkverdige
forhold det varsles om, men vi
opplever i en del tilfeller at kom-
munedirektørene er for raske
med å konkludere med at de er
inhabile ti\ å vurderesakene, sier
Allstrin,

0ppfordrer til avurdere
Han mener at et varsel mot kom-
munedirektaren ikke automatisk
gjør topplederen inhabil til å
behandle varselet mot ham eller
henne. Iflge Alstrin er inhabili-
tetssporsmalet avhengig av hva
det varsles om,altsa om +sar-
egne forhold» i forvaltningslo-

Områdedirektør Tor Allstrin i KS-advokatene mener at kommunedirektørene er forraske med
seg Inhablle nAr det rettes varsler mot dem. For0: AGNUS KUT£H 1Rt

ven er oppfylt.
- Det må være noe mer enn at

kommuned!rektøren har truffet
avgjørelser i kraft av rollen sin,
eller vært tydelig i moter s[er All·
strin.

Noen ganger opplever KS·
advokatene at det varsles mot

toppleder for a forsoke astille
lederen sjakk matt i saken.

- Vi oppfordrer derfor kom·
munedirektorene il A vge ta
standpnkt i saken og vurdere
om de kan behandle saken selv,
De må ikke automatisk gi fra seg
saken til andre sier Allstrln.

- Mavage avare tydelige
Han mener at ingen i Kormune-
Norge er tjent mned at kommune-
direktorene blir engstelige for a
utøve lederskap.

- Min oppfordring til lederne
er at de ma vage a vaere tydelige i
sin ledelse, det er en del av job·

ben som toppleder, sier Allstri.
1. januar 2020 ble varslings-

reglene i arbeidsmiljloven opp-
datert. Endringene innebærer
blant annet en klargjoring avreg
lene om hva som er varsling og
t1oc strengere krav Lil arbeidsgi-
vers håndtering av varsler.

- Det finnes få undersøkelser
på.hvordan dette har slått ut. Vi
mener at<let er behov for aeva-
]uere hvordan varslingsreglene i
arbeidsmiljøloven fungerer i
praksis, sier Alls trin.

-  Hvor vktig er det dfa en rask
agjerelse i et varsel mot topple-
dere?

- Det eret vanskeligsporsmål,
Mange av sakene er komplekse,
noe som krever en grundig gjen·
homgang. Andre saker er enk-
Jere, og man kan fa en raskere
avklaring. Det er vanskelig å  sl
noe generelt, sier  Allstrin,

-  Oppler·er dere at det for ofte
warsles mot toppledereni konu-
hen?

- Nei. Dette har vidrftetprin-
sipielt, og forskning gir ikke
grunnlag for åmene at det vars-
les for ofte. Varsling skal være en
verdi, og ikke noe negativt, s!cr
Allstrin, Det betyr også at der·
som et varsel ikke gjelder «kri-
t(kkverdige forhold», ma en leder
håndtere dette på en smidig og
relasjonell god måte,  Tillit  byg-
ges med god kommunikasjon,
sier Alls trin.

Raske løsninger er ikke
nødvendigvis gode løsninger

Tidligere rådmann Gry Sjødin Neander i Kongsvinger mener at raske løsninger på varslingssaker svekker rettssikkerheten til
de involverte. Bruk tid, er hennes råd.

- For å få ro i organisasjonen ser
jeg ofte at den politiske ledelsen
ønsker raske løsninger når det
varsles mot topplederen. A fatte
beslutninger uten a ha full inn·
sikt kan gi fell losninger på pro-
blemet som har oppstått, sier
Neander.

- Dr ha is i magen
J2019 ble den politiske ledelsen I
Kongsvinger varslet om at 27
mellomledere i kommunen
krevde at både at rådmann Gry
Sjodin Neander og en kommu-
nalleder ble fjernet på. grunn av
anklager om trakasserende og
fryktbasert lederstil. Saken gikk
ikke gjennom kommunens vars-
lingsmottak, men rett til politi-
kerne. Noen dager senere inn-
gikk Neander en sluttavtale med
kommunen, etter bare ni måne·
der i jobben.

- I min sak gikk det i ekspress-
fart. Det er ikke heldig. Jeg
mener det er viktig at varslings-
saker behandles grundig av kom·

munens varsllngsmottak, og at
politikerne har is i magen. De

Utfordrer rettssikkerheten
Prosessen Neander Riennomgikk
i Kongsvinger slo henne rett i
bakken. På. et tidspunkt hadde

a£ lun tanker oma ta siteget  l.  I

g de at«er y'9%pg,
nune ogtvesg tme ennye
tilværelsen. Hun peker på at det

g er viktigatenke over at varslings-
saker har en kraftig innvirkning
på de berørtes liv og yrkeskarrle-
rer,

- kla en anklage moten topp-
leder bli hengende i lufta for å få
en rask løsning, utfordrer retts·
sikkerheten. A fjerne lederen er
heller kke nodvendigvis den
beste lasningen for organisasjo-
nen. Litt for ofte ser jeg at dette
blir utfallet, ser Neander.

som talge av politiske
vedtak

..............................................
Gry s]adln Neander er tldligere radiann i Kongsvinger. Hun mener
at pollllsk [ed else for ofte søker raske lrsninger pi varslinger mot
topplederen. FOTO;MAGNUS KNUTSEH BJARKE

bor huske sitt arbeidsgiveran-
svar, sier Neander.

-  Hvordan kan toppledere gjure
for  J-  hindre ar saker marter til
warslings.saker?

- Det A slkre gode prosesser
tror jeg er helt essensielt. Lede-

rens topp·prioritet er A effektu-
ere politiske vedtak, noe som
ofte kan kreve endringer i orga-
nisasjonen. Dette kan skape gnis-
ninger, sier Neander.

Hun er overbevist om at
mange varsiingssaker dukker
opp lkjolvannetavpolitiske ved-
tak som medforer endringer i
organiseringen eller økonomiske
kutt.

- k sore for prosesser som gir
de ansatte eierskap i prosessen
er veldigviktig, men det tar ofte
tid a skape tillit og forståelse for
endringer. Jeg opplever at politi·
kerne ofte forventer raske resul-
tater. Da settes denne prosessen
under et press. Når det dukker
opp et varsel, bor politikerae ha
i bakhodet hvilket oppdrag de
har gitt kommunedirektøren, og
lvordan oppdraget kan pvirke
organisasjonen, sier Neander.
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Kontrollutvalget egnet
fr varsler mot politikere
I Trondheim skal varsler på folkevalgte sendes til partiene eller
kontrollutvalget. Det bestemte bystyret da ETIRKREGLENE ble revidert.
FA varslingsreglementer never
politikerne spesielt, selv om det
ogsa leveres varsler om kritikk-
verdige forhold mot dem. Det
kan skyldes at de folkevalgte ikke
er ansatt i kommunen og derfor
ikke omfattet av arbeidsmlljclo-
vens varslingsbestemmelser,

Uen bade kommuner og par-
tier har gjerne etiske regler, og
behandlingen av varsler blir
oflest en sak for det enkelte
parti. Flere partier har da valgta
folgefrangangsmite i arbeids-
miljøloven, slik vi for eksempel
har sett i mctoosaker.

Regelrydding
[ Trondheimfikk kontrollutval-
get gjennomslag for at liva det
varsles om, skal ha betydning for
varslingsbchandlingen. Ordfører
Rita Otterviks (Ap) innstilling var
at slike varsler skulle gå. direkte
til  partiet.

- Hvis det vars!es om noe som
berorer den partipolltiske aktivi
teten, er det naturlig. Men hvis
det handler om utøvelsen av ver-
vet, der den folkevalgte opptrer
pi vegne av kommunen, er det et

helt annet spørsmål, sa kontroll-
utvalgsleder Rolf Jarle roske(H)
i bystyret,

Hakgrunnen for saken er flere
varsler rettet mot folkevalgte.
pet mest omtalte gjaldt enutbyg-
gingssak og involverte Ap-politi-
keren Rune Olss. Den ble
behandlet i kontrollutvalget. I
bystyret fkk Olsn kritikk for
brudd på kommunens etiske reg-
ler, slik utvalget hadde innstilt
p4.

Kontrollutvalget ba ordfore-
ren om å få. _på. plass tydeligere
rutiner for lvordan et varsel mot
en folkevalgt skal behaud.les. I
november [i orde bystyret ende-
ligvedtak.

Ordforeren innstilte alts på at
varsler mot folkevalgte skulle
rettes til vedkommendes parti,
eller til ordføreren dersom vars-
let gjaldt en partilos represen-
tant.

Dette reagerte kontrollutval-
get pa. Deres innvendinger forte
til enstemmigstotte i bystyretfor
at ogs kontrollutva!get kan
mnotta«vars!er om kritikkverdige
forhold  pd palitsk nid  ogsikre at

varselet behandles i rktig Istas
9».

- Det er naivt å tro at det ikke
vil komme flere varsler mot
folkevalgte, og det er viktig aha
gode rutiner, Vi har vært opptatt
av at kontrollutvalget ikke er et
varslingssekretariat, men at vi
skal kunne motta varsler og
sarge for at de bl!r behandlet
videre, sier llolf Jarle llrøske til
Kommunal Rapport.

-  Kontrollutvalget egnet
KonLrolluLvalgeL er egnet fordi
det er bredt politisk sammensatt
og i svert liten grad preget av
partipolitikk, mener han.

Reglene for varsler mot folke-
valgte innarbeides i en varslings-
plakat.  Slike varsler skal behand-
les etter samme rutine som
andre varsler etter arbeidsmiljø-
loven.

- Mitt resonnement er enkelt
uår det gjelder behandlingsmå-
ten: Vi må kunne ha samme for-
ventninger  til  kommunens
overs te ledelse som til resten av
organisasjonen, og dermed
samme retningslinjer, sier

Tlrøske.
Ørland hadde ikke regler for

varsling mot folkevalgte, da en
ansatt for sommereni fjor leverte
ct varsel pa ordfreren som
omhandlet hennes arbeidsfold-
ti! kommunedirektoren. Han
bestilte en undersøkelse hos et
advokatfirma.

Nye etiske retningslinjer
Rapporten konkluderte med al
det ikke var funnel bevis for
brudd på arbeidsmiljøloven,
habiliteL.sreglene eller kommu-
nens etiske retningslinjer. Sat-
dig het det at ordførerens enga-
sjement for tjenesten det hand·
let om, hadde framstått som
uheldig.

- Vi politikere var ikke kjent
med varslet eller rapporten for
det kom i avisa, sier kontrollut-
valgsleder Laila Sel nes Lund (Sp)
til Kommunal Rapport.

Kommunestyret besluttet a
sende saken til behandling i kon-
trollutvalget, som sluttet seg til
konklusjonene i advokatrappor-
ten.

I desember ble kontrollutval-

gets innstilling behandle ti kom-
munestyret, som ga sin ti!slut-
ning til konklusjonene. I samme
mte vedtok et flertall Jikeve! 4gi
en uforbeholden beklagelse til
varsleren og tjenesten der hun
jobber. Kommunestyret vedtok
ogs  A utarbelde nye etiske ret-
ningslinjer.

- Retningslinjene vi har i dag,
sier ingenting om hvordan et var-
selmoteufolkevalgtskalbehand-
les. Minerfaring er at detbsr de,
sier Lund.

Hun mener et varsel på en
folkevalgt må underspkes av
noen utenfor kommunen, for
eksempel et advokattirma elter
kommunerevisjonen.

- Jeg er overbevist om at dette
må behandles utenfor komm-
nen. Her er det mange som kjen-
ner hverandre, og mange kan bli
presset eller truet til taushet. Så
makommunestyret ta stilling ti!
saken nar undersokelsen er
gjort, sier hun.

RAGNHILD SVED

ragnhiidakommunat-rapport.na
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