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Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Kjære ordfører!  

I 2018 lanserte regjeringen Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for 
eldre. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig 
alderdom. Mer konkret skal Leve hele livet bidra til 
 

- at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og livskvalitet, mestrer eget 
liv og får den helsehjelpen de trenger, når de har behov for den 

- pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste 
- ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får benytte kompetansen 

sin og får gjort en faglig god jobb  
 
Ny håndbok  
Leve hele livet er en stor og viktig satsing for regjeringen. Reformen skal følges opp i 
kommunene, og jeg vet at mange er godt i gang med arbeidet. For å inspirere enda flere 
kommuner til å komme videre med gjennomføringen, har vi laget en Leve hele livet-håndbok. 
Den gir en kort innføring i reformen og inneholder praktisk veiledning til hvordan kommunene 
kan følge opp Leve hele livet - steg for steg. Jeg håper dere lar dere inspirere! 
Håndboken er publisert her.  
 
Eksempelsamling fra KS 
Flere kommuner kom tidlig i gang med Leve hele livet-arbeidet. En utfordring er imidlertid at 
arbeidet og løsningene ikke spres godt nok mellom kommuner og statsforvaltere. Derfor har 
KS laget en eksempelsamling, som viser hvordan flere norske kommuner jobber med 
planarbeid for Leve hele livet. I denne kan dere finne mange gode eksempler. Samlingen er 
publisert her.  
 

Landets ordførere 
 
 
 

 
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/511-  

Dato 

1. februar 2021 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/291a619d04ff4879980e741be661041e/leve-hele-livet_enkeltsider_uufil.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/85fa08d80bac4c798a297edabc70f56d/leve-hele-livet-eksempelsamling.pdf
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Tilskuddsordninger 
Kommuner som omstiller seg i tråd med Leve hele livet vil bli prioritert innenfor en rekke 
relevante tilskuddsordninger, jf. statsbudsjettet for 2021. Kommuner som er i gang med Leve 
hele livet, kan bli prioritert i relevante tilskuddsordninger allerede fra 2021. Helsedirektoratet 
sendte nylig ut utdypende informasjon om kriterier for å bli prioritert i de ulike 
tilskuddsordningene. Denne informasjonen finnes også på www.helsedirektoratet.no.  
 
Jeg vil benytte anledningen til å takke for alt det gode arbeidet som gjøres i landets 
kommuner, ikke minst den ekstraordinære innsatsen dere har hatt og har i forbindelse med 
koronapandemien.  
 
Jeg håper 2021 blir fylt med mye godt arbeid – ikke bare med å bekjempe pandemien - men 
også med å følge opp Leve hele livet. 
 
Jeg ønsker dere lykke til med gjennomføringen!   
 
 
 
 
Med hilsen 
 

 
Bent Høie 
 
 
 
Kopi: Landets statsforvaltere 

http://www.helsedirektoratet.no/


 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Regionalpolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Ellinor Kristiansen 
22 24 70 26 

 

Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter 

 
Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til prop. 79 S (2020-2021) 

Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra 

Stortinget 23. februar. 

 

Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning 

til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å 

avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller 

nasjonale smitteverntiltak.  

Fordeling og utbetaling 

500 millioner kroner går til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet per 

16. februar 2021, eller kommuner som har vært omfattet av de forsterkede 

smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Beløpet fordeles etter antall ledige i disse 

kommunene.  

 

500 millinoer kroner fordeles til kommuner etter folketall. 

Alle kommuner får et minstebeløp på 250.000 kroner.  

Vedlegg 1 viser fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 1000 millioner 

kroner. Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig i én utbetaling.  

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet  

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 

virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1215-2 

Dato 

25. februar 2021 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_7
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Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 

virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge 

smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader 

eller tap som følge  av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor 

reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike 

grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.  

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt 

autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor 

omsetningssvikt i 2021. 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig 

av den lokale situasjonen.  

Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 1.9.2021 skal tilbakebetales til 

KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn 

på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD. 

Statsstøtteregelverket  

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. 

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. Det er i hovedsak tre 

måter kommunene kan tildele støtte på. 

 

1. Bagatellmessig støtte. Tilskudd innenfor regelverket for bagatellmessig støtte 

regnes ikke som offentlig støtte. Tilskuddet må likevel følge regelverket for 

bagatellmessig støtte, og det følger visse krav til hvordan tilskuddene skal gis. 

Bagatellmessig støtte er omtalt i kapittel 16 i veilederen, se særlig avsnitt 16.5. Det 

viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig 

støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten 

er hjemlet. Dersom tilskudd gis i form av bagatellmessig støtte, tilrår vi at det ikke 

spesifiseres hvilke kostnader tilskuddet er ment å dekke eller kompensere for. Dette 

fordi det vil kunne reise "kumulasjonsspørsmål" og føre til krav om avkortning. I 

kommuner som har nedsatt arbeidsgiveravgift til 10,6 pst., de såkalte sone 1a-

kommunene, regnes denne avgiftsfordelen som bagatellmessig støtte. Kommuner i 

sone 1a for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må derfor være ekstra 

oppmerksomme på dette. 

2. Offentlig støtte etter gruppeunntaksforordningen. Dersom støtte skal gis med 

hjemmel i gruppeunntaksforordningen, må den gruppemeldes til EFTAs 

overvåkingsorgan, ESA. Dette er en nokså enkel måte å melde støtte på, men den er 

likevel noe mer omfattende enn å gi bagatellmessig støtte. Innenfor denne ordningen, 

kan støttegiver bare gi støtte innenfor de bestemmelser som faller innenfor formålet 

for denne ordningen. Nærmere informasjon om denne muligheten står i veilederens 

kapittel 17. 

3. Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av 

regelverket. Det er et omfattende arbeid å notifisere en ordning til ESA. En mulig 

konsekvens av dette kan være at bedriftene ikke kan motta midler så raskt som det er 

ønsket. Vi tilrår derfor å være tilbakeholdne med denne muligheten. Fordelen med 

dette rammeverket er at det åpner for å støtte næringslivet nokså bredt. Nærmere 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf.
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informasjon om denne muligheten finner du på ESAs hjemmesider her: State aid 

rules and COVID-19 | ESA (eftasurv.int).  

 

Den enkleste måten å tildele støtte på, er å gi tilskudd i form av bagatellmessig støtte. I den 

grad virksomhetene har uttømt muligheten for å motta bagatellmessig støtte, kan man bruke 

gruppeunntaksforordningen eller eventuelt Covid-19-rammeverket. Det viktigste kravet er at 

støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i 

løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. 

Som et tilbud til kommunene, vil departementet undersøke mulighetene for å notifisere en 

ordning som kommunene kan velge å bruke som en av flere muligheter til å støtte 

virksomhetene. Det er i så fall frivillig å bruke denne muligheten, og den begrenser ikke 

kommunenes mulighet for å tildele støtte på andre måter. 

Forhold til øvrig regelverk 

Kommunen må ved bruk av midlene påse at kommunelovens og forvaltningslovens 

bestemmelser blir overholdt. 

 

Krav til rapportering 

KMD vil etablere et forenklet søknadsskjema som virksomhetene kan benytte for å søke om 

støtte.  

 

Støtte til virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning.no. Sluttrapportering 

sendes til departementet innen 31.12.2021 gjennom regionalforvaltning.no. Følgende 

informasjon skal innhentes som et minimum: 

 

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer 

2. Tilskuddsbeløp 

3. Hjemmel for støtte (bagatellmessig støtte, gruppeunntaksforordningen, Covid-19-

rammeverket eller andre deler av regelverket for offentlig støtte) 

 

I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at midlene er 

benyttet i tråd med innholdet i dette brevet. For kommuner der tilskuddet utgjør mindre enn 

500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal bekrefte 

hvilket beløp som eventuelt skal tilbakebetales til departementet.   

Departementet vil be fylkeskommunene å veilede kommunene i bruken av 

regionalforvaltning.no. i forbindelse med rapportering på midlene.  

Kontroll og reaksjoner 

Departementet kan føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene som er 

fastsatt ved Stortingets behandling og spesifisert i dette brevet, jf. Bevilgningsreglementet § 

10. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang, jf. lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 

12.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan be om ytterligere redegjørelse og 

dokumentasjon dersom departementet anser det som nødvendig for å fastslå at midlene har 

gått til å oppfylle formålet med tilskuddet.   

 

https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-rules-covid-19
https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-rules-covid-19
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Med hilsen  

Anne Karin 

Ekspedisjonssjef 

  (e.f.) 

 

 

Ellinor Kristiansen 

seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Kommunevis fordeling av rammen på 1000 millioner kroner.  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Alver kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden 

kommune 

Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 
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Deatnu - Tana 

kommune 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2231 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske - Fuossko 

kommune 

Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 
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Gáivuotna - Kåfjord - 

Kaivuono kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2022 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Gratangen 

kommune 

Postboks 23 9471 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Guovdageaidnu - 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune  Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad - Hárstták 

kommune 

Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 
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Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hustadvika 

kommune 

Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Laurkrokveien 4 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold 

kommune 

Postboks 3 1802 ASKIM 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

Postboks 84 9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 4 4685 NODELAND 
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Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune Kommunehusveien 

6 

4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 

26 

4534 MARNARDAL 

Loabák - Lavangen 

kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Onøyveien 14 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
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Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Midt-Telemark 

kommune 

Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Namsskogan 

kommune 

R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8512 NARVIK 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Follo 

kommune 

Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 
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Nærøysund 

kommune 

Postboks 133, 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger - 

Porsáŋgu - 

Porsanki kommune 

Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Raarvihke - Røyrvik 

kommune 

Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Rønnebergplassen 

17 

6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 
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Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snåase - Snåsa 

kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Hardbakke 26 6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord - 

Omasvuotna - 

Omasvuono 

kommune 

Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 
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Sykkylven kommune Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Brugata 38 2540 TOLGA 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune  

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang 

kommune 

Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Unjárga - Nesseby 

kommune 

Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 
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Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Rådhuset, Brugata 

10 

6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms veg 

2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 



 

 

Side 15 
 

Årdal kommune Statsråd Evensens 

veg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

 



Vedlegg – Fordeling av kap. 553 post 68 
 

Kommunenummer Kommune Beløp 
 OSLO   

0301 Oslo  226 954 565  
 ROGALAND   

1101 Eigersund  1 357 253  
1103 Stavanger  35 301 676  
1106 Haugesund  3 425 855  
1108 Sandnes  7 372 974  
1111 Sokndal  301 030  
1112 Lund  291 746  
1114 Bjerkreim  256 082  
1119 Hå  1 754 980  
1120 Klepp  1 815 186  
1121 Time  1 751 487  
1122 Gjesdal  1 110 638  
1124 Sola  2 518 538  
1127 Randaberg  1 037 013  
1130 Strand  1 197 592  
1133 Hjelmeland  250 000  
1134 Suldal  347 999  
1135 Sauda  419 419  
1144 Kvitsøy  250 000  
1145 Bokn  250 000  
1146 Tysvær  1 024 880  
1149 Karmøy  3 889 027  
1151 Utsira  250 000  
1160 Vindafjord  797 935  

 Alle kommuner i Rogaland  66 971 310  
 MØRE OG ROMSDAL   

1505 Kristiansund  2 218 703  
1506 Molde  2 927 203  
1507 Ålesund  6 114 900  
1511 Vanylven  285 863  
1514 Sande  601 946  
1515 Herøy (Møre og Romsdal)  813 102  
1516 Ulstein  788 560  
1517 Hareid  1 331 612  
1520 Ørsta  992 249  
1525 Stranda  412 525  
1528 Sykkylven  697 929  
1531 Sula  862 921  
1532 Giske  780 655  
1535 Vestnes  600 772  
1539 Rauma  684 233  
1547 Aukra  322 446  
1554 Averøy  531 559  



Kommunenummer Kommune Beløp 
1557 Gjemnes  250 000  
1560 Tingvoll  276 212  
1563 Sunndal  639 929  
1566 Surnadal  539 831  
1573 Smøla  250 000  
1576 Aure  320 516  
1577 Volda  975 796  
1578 Fjord  250 000  
1579 Hustadvika  1 225 351  

 Alle kommuner i Møre og Romsdal  25 694 813  
 NORDLAND   

1804 Bodø  4 827 137  
1806 Narvik  1 994 333  
1811 Bindal  250 000  
1812 Sømna  250 000  
1813 Brønnøy  716 956  
1815 Vega  250 000  
1816 Vevelstad  250 000  
1818 Herøy (Nordland)  474 404  
1820 Alstahaug  680 373  
1822 Leirfjord  250 000  
1824 Vefsn  1 220 204  
1825 Grane  250 000  
1826 Hattfjelldal  250 000  
1827 Dønna  250 000  
1828 Nesna  250 000  
1832 Hemnes  408 205  
1833 Rana  2 396 839  
1834 Lurøy  250 000  
1835 Træna  250 000  
1836 Rødøy  250 000  
1837 Meløy  573 565  
1838 Gildeskål  250 000  
1839 Beiarn  250 000  
1840 Saltdal  426 037  
1841 Fauske - Fuosko  887 463  
1845 Sørfold  250 000  
1848 Steigen  250 000  
1851 Lødingen  250 000  
1853 Evenes  250 000  
1856 Røst  250 000  
1857 Værøy  250 000  
1859 Flakstad  250 000  
1860 Vestvågøy  1 055 856  
1865 Vågan  2 356 866  
1866 Hadsel  743 888  
1867 Bø  250 000  



Kommunenummer Kommune Beløp 
1868 Øksnes  407 194  
1870 Sortland - Suortá  964 949  
1871 Andøy  420 614  
1874 Moskenes  474 946  
1875 Hamarøy  250 000  

 Alle kommuner i Nordland  26 779 829  
 VIKEN   

3001 Halden  7 987 748  
3002 Moss  13 958 050  
3003 Sarpsborg  15 398 356  
3004 Fredrikstad  22 221 354  
3005 Drammen  26 759 053  
3006 Kongsberg  2 549 698  
3007 Ringerike  2 834 826  
3011 Hvaler  980 377  
3012 Aremark  250 000  
3013 Marker  651 589  
3014 Indre Østfold  11 362 083  
3015 Skiptvet  777 563  
3016 Rakkestad  1 993 120  
3017 Råde  1 869 561  
3018 Våler (Viken)  1 448 707  
3019 Vestby  4 494 373  
3020 Nordre Follo  14 807 778  
3021 Ås  5 016 175  
3022 Frogn  3 747 894  
3023 Nesodden  4 476 043  
3024 Bærum  29 956 815  
3025 Asker  22 407 672  
3026 Aurskog-Høland  3 760 475  
3027 Rælingen  5 214 789  
3028 Enebakk  2 817 664  
3029 Lørenskog  12 323 127  
3030 Lillestrøm  24 905 999  
3031 Nittedal  5 703 336  
3032 Gjerdrum  1 693 403  
3033 Ullensaker  15 878 956  
3034 Nes  5 751 358  
3035 Eidsvoll  7 332 397  
3036 Nannestad  5 120 473  
3037 Hurdal  810 421  
3038 Hole  624 947  
3039 Flå  250 000  
3040 Nesbyen  298 824  
3041 Gol  423 739  
3042 Hemsedal  250 000  
3043 Ål  425 945  



Kommunenummer Kommune Beløp 
3044 Hol  405 724  
3045 Sigdal  319 229  
3046 Krødsherad  250 000  
3047 Modum  1 298 242  
3048 Øvre Eiker  1 808 660  
3049 Lier  5 964 930  
3050 Flesberg  250 000  
3051 Rollag  250 000  
3052 Nore og Uvdal  250 000  
3053 Jevnaker  630 554  
3054 Lunner  1 935 230  

 Alle kommuner i Viken  302 897 257  
 INNLANDET   

3401 Kongsvinger  1 634 936  
3403 Hamar  2 894 756  
3405 Lillehammer  2 613 397  
3407 Gjøvik  2 794 107  
3411 Ringsaker  3 201 301  
3412 Løten  700 687  
3413 Stange  1 934 035  
3414 Nord-Odal  463 356  
3415 Sør-Odal  728 630  
3416 Eidskog  561 616  
3417 Grue  421 166  
3418 Åsnes  659 140  
3419 Våler (Innlandet)  333 385  
3420 Elverum  1 957 842  
3421 Trysil  1 700 321  
3422 Åmot  399 289  
3423 Stor-Elvdal  250 000  
3424 Rendalen  250 000  
3425 Engerdal  250 000  
3426 Tolga  250 000  
3427 Tynset  509 315  
3428 Alvdal  250 000  
3429 Folldal  250 000  
3430 Os  250 000  
3431 Dovre  250 000  
3432 Lesja  250 000  
3433 Skjåk  250 000  
3434 Lom  250 000  
3435 Vågå  329 800  
3436 Nord-Fron  525 216  
3437 Sel  515 473  
3438 Sør-Fron  283 290  
3439 Ringebu  403 793  
3440 Øyer  466 941  



Kommunenummer Kommune Beløp 
3441 Gausdal  554 998  
3442 Østre Toten  1 370 581  
3443 Vestre Toten  1 237 668  
3446 Gran  1 251 180  
3447 Søndre Land  1 278 864  
3448 Nordre Land  605 368  
3449 Sør-Aurdal  267 480  
3450 Etnedal  250 000  
3451 Nord-Aurdal  584 687  
3452 Vestre Slidre  250 000  
3453 Øystre Slidre  295 790  
3454 Vang  250 000  

 Alle kommuner i Innlandet  36 978 408  
 VESTFOLD OG TELEMARK   

3801 Horten  7 026 865  
3802 Holmestrand  2 289 020  
3803 Tønsberg  13 806 529  
3804 Sandefjord  15 189 484  
3805 Larvik  4 358 817  
3806 Porsgrunn  8 461 704  
3807 Skien  13 117 528  
3808 Notodden  1 195 203  
3811 Færder  2 486 275  
3812 Siljan  250 000  
3813 Bamble  1 291 072  
3814 Kragerø  2 394 098  
3815 Drangedal  373 001  
3816 Nome  595 809  
3817 Midt-Telemark  957 228  
3818 Tinn  516 300  
3819 Hjartdal  250 000  
3820 Seljord  267 572  
3821 Kviteseid  250 000  
3822 Nissedal  250 000  
3823 Fyresdal  250 000  
3824 Tokke  250 000  
3825 Vinje  341 289  

 
Alle kommuner i Vestfold og 
Telemark  76 167 794  

 AGDER   
4201 Risør  620 167  
4202 Grimstad  2 187 176  
4203 Arendal  4 136 837  
4204 Kristiansand  10 342 643  
4205 Lindesnes  2 115 756  
4206 Farsund  885 257  
4207 Flekkefjord  830 658  



Kommunenummer Kommune Beløp 
4211 Gjerstad  250 000  
4212 Vegårshei  250 000  
4213 Tvedestrand  556 836  
4214 Froland  550 861  
4215 Lillesand  1 026 258  
4216 Birkenes  481 923  
4217 Åmli  250 000  
4218 Iveland  250 000  
4219 Evje og Hornnes  332 741  
4220 Bygland  250 000  
4221 Valle  250 000  
4222 Bykle  250 000  
4223 Vennesla  1 368 191  
4224 Åseral  250 000  
4225 Lyngdal  958 423  
4226 Hægebostad  250 000  
4227 Kvinesdal  544 887  
4228 Sirdal  250 000  

 Alle kommuner i Agder  29 438 614  
 VESTLAND   

4601 Bergen  78 580 279  
4602 Kinn  1 573 811  
4611 Etne  372 449  
4612 Sveio  531 651  
4613 Bømlo  1 100 252  
4614 Stord  1 732 920  
4615 Fitjar  288 437  
4616 Tysnes  267 572  
4617 Kvinnherad  1 199 798  
4618 Ullensvang  2 100 408  
4619 Eidfjord  311 967  
4620 Ulvik  308 477  
4621 Voss  3 530 721  
4622 Kvam  1 581 175  
4623 Samnanger  403 800  
4624 Bjørnafjorden  6 076 661  
4625 Austevoll  483 118  
4626 Øygarden  10 189 112  
4627 Askøy  6 956 952  
4628 Vaksdal  757 284  
4629 Modalen  250 000  
4630 Osterøy  1 564 168  
4631 Alver  6 040 475  
4632 Austrheim  572 940  
4633 Fedje  250 000  
4634 Masfjorden  250 000  
4635 Gulen  250 000  



Kommunenummer Kommune Beløp 
4636 Solund  250 000  
4637 Hyllestad  250 000  
4638 Høyanger  373 828  
4639 Vik  250 000  
4640 Sogndal  1 095 748  
4641 Aurland  695 711  
4642 Lærdal  250 000  
4643 Årdal  475 397  
4644 Luster  477 327  
4645 Askvoll  275 569  
4646 Fjaler  261 413  
4647 Sunnfjord  2 027 239  
4648 Bremanger  330 167  
4649 Stad  872 205  
4650 Gloppen  541 394  
4651 Stryn  654 268  

 Alle kommuner i Vestland  136 604 693  
 TRØNDELAG   

5001 Trondheim  19 028 290  
5006 Steinkjer  2 222 748  
5007 Namsos  1 388 321  
5014 Frøya  476 224  
5020 Osen  250 000  
5021 Oppdal  642 779  
5022 Rennebu  250 000  
5025 Røros  510 785  
5026 Holtålen  250 000  
5027 Midtre Gauldal  574 392  
5028 Melhus  1 550 647  
5029 Skaun  769 992  
5031 Malvik  1 310 007  
5032 Selbu  375 115  
5033 Tydal  250 000  
5034 Meråker  605 285  
5035 Stjørdal  2 225 321  
5036 Frosta  250 000  
5037 Levanger  1 855 354  
5038 Verdal  1 374 533  
5041 Snåase - Snåsa  250 000  
5042 Lierne  250 000  
5043 Raarvihke - Røyrvik  250 000  
5044 Namsskogan  250 000  
5045 Grong  250 000  
5046 Høylandet  250 000  
5047 Overhalla  354 709  
5049 Flatanger  250 000  
5052 Leka  250 000  



Kommunenummer Kommune Beløp 
5053 Inderøy  623 660  
5054 Indre Fosen  919 083  
5055 Heim  544 519  
5056 Hitra  470 985  
5057 Ørland  947 025  
5058 Åfjord  393 315  
5059 Orkland  1 682 089  
5060 Nærøysund  882 959  
5061 Rindal  250 000  

 Alle kommuner i Trøndelag  45 228 137  
 TROMS OG FINNMARK   

5401 Tromsø  7 084 537  
5402 Harstad  2 274 773  
5403 Alta  1 908 758  
5404 Vardø  496 586  
5405 Vadsø  519 609  
5406 Hammerfest  1 044 458  
5411 Kvæfjord  259 115  
5412 Tjeldsund  387 800  
5413 Ibestad  250 000  
5414 Gratangen  285 930  
5415 Loabák - Lavangen  250 000  
5416 Bardu  364 912  
5417 Salangen  250 000  
5418 Målselv  607 023  
5419 Sørreisa  317 942  
5420 Dyrøy  250 000  
5421 Senja  1 355 782  
5422 Balsfjord  509 774  
5423 Karlsøy  250 000  
5424 Lyngen  253 600  

5425 
Storfjord - Omasvuotna - 
Omasvuono  250 000  

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono  250 000  
5427 Skjervøy  266 928  
5428 Nordreisa  443 226  
5429 Kvænangen  250 000  
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino  781 381  
5432 Loppa  250 000  
5433 Hasvik  264 637  
5434 Måsøy  320 518  
5435 Nordkapp  1 069 565  
5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki   361 787  
5437 Kárásjohka - Karasjok  250 000  
5438 Lebesby  250 000  
5439 Gamvik  416 251  
5440 Berlevåg  250 000  



Kommunenummer Kommune Beløp 
5441 Deatnu - Tana  260 954  
5442 Unjárga - Nesseby  250 000  
5443 Båtsfjord  250 000  
5444 Sør-Varanger  928 734  

 
Alle kommuner i Troms og 
Finnmark  26 284 580  

 



 

 

NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale 

virksomheter 

 
 
Regjeringen foreslo i prop. 79s (2020-2021) en Kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter og Stortinget vedtok og utvidet ordningen 23.februar:  

 
Komiteens flertall, mener at den første utbetalingen bør utvides med 500 mill. kroner til totalt 1 mrd. 
kroner. Av disse fordeles 500 mill. kroner til kommuner med arbeidsledighet over gjennomsnittet og 
til de kommunene som har vært omfattet av forsterkede smitteverntiltak på nivå A, B, C eller D etter 
covid-19-forskriften kap. 5. De resterende 500 mill. kroner skal fordeles som en grunnbevilgning til 
alle landets kommuner, basert på innbyggertall. Videre mener flertallet det er viktig at den endelige 
fordelingen avgjøres på bakgrunn av de nyeste tilgjengelige ledighetstallene og nyeste tilgjengelig 
informasjon om hvilke kommuner som har vært omfattet av smitteverntiltak etter covid-19-forskriften 
kap. 5. Dette for å sikre at ordningen treffer på best mulig måte. 

 
NHO Reiseliv er svært glad for at en slik ordning er foreslått, og håper at kommunene raskt fatter en 
beslutning om hvordan midlene skal fordeles, slik at kriteriene er klare når utbetalingen skjer, 
samme hvor mye av potten som vil komme kommunens bedrifter til gode.  Vi minner om 
intensjonen bak ordningen:  

 
Regjeringen legger vekt på at midlene skal fordeles til kommunene på en rask og enkel måte og legger 
derfor ikke opp til at kommunene må søke på ordningen. 

 
Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 
virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kriteriet for tildeling er at 
kommunene bruker midlene på tiltak som kommer lokale virksomheter som er rammet av strenge 
smitteverntiltak til gode.  
 
Eksempler på hva kommunene kan støtte er å avlaste kostnadene til virksomheter som må stenge ned 
på grunn av smitteverntiltak, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og 
serveringsnæringene, og støtte til virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle 
kompensasjonsordninger. Tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet er også 
et formål for bruk av midlene. Det samme er tilskudd til autoriserte besøkssentre for natur og 
verdensarv som på grunn av pandemien, har stor omsetningssvikt i 2021. 
 
Støtten kan gis til bedriftene etter søknad til kommunen. Foretak kan få inntil 200 000 euro over tre år 
i bagatellmessig støtte. Bagatellmessig støtte gis til virksomheter der kostnadene støtten skal dekke, 
ikke er spesifisert. En del virksomheter kan ha uttømt muligheten for å motta bagatellmessig støtte. 
Det er da mulig at midlene kan tildeles til virksomhetene etter covid-19-rammeverket. 
 
 

 

Til kommunestyrerepresentantene  
 

Vår dato: 
 

26.02.2021 
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Vi ønsker med dette å gi våre innspill til prioriteringer i fordelingen:  

Bedrifter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og 

bedrifter rammet av nasjonal skjenkestopp 4. – 22.  januar 2021 

 
Disse bedriftene ble stengt over natten noe som medførte nye, kostbare permitteringsrunder for 
allerede hardt pressede virksomheter, råvarelagre som måtte kasseres og stor usikkerhet om hvor 
lenge man måtte ha stengt.  Disse bedriftene kan identifiseres av serveringsbevilling og/eller 
serveringsbevilling. Utbetaling kan f.eks. skaleres basert på antall ansatte i bedriften.  
 

Reiselivsbedrifter uten omsetning i referanseperiodene til kompensasjonsordningen  

Det kan være mange ulike grunner til at en bedrift havner utenfor kompensasjonsordningen. Svært 
mange melder til oss at de var stengt i en periode frem mot mars 2020 – det kan skyldes 
oppussing/installasjon, reparasjoner etter skade/brann, at de er en sesongbedrift eller at bedriften 
enda ikke hadde startet ordinær drift – alle er grunner til at man ikke kan vise til reell 
omsetningssvikt. NHO Reiseliv mener at når dette er bedrifter som fortsatt eksisterer ett år etterpå, 
så er dette fordi de er levedyktige bedrifter som fortjener å få sine uunngåelige faste utgifter 
kompensert på linje med andre. Vi ber derfor kommunene om å vurdere en egen pott for slike 
reiselivsbedrifter i sin kommune.  De aktuelle bedriftene må selv gi seg tilkjenne til kommunen og 
dokumentere sine uunngåelige faste kostander.  

Destinasjonsselskapene  

De fleste kommunene er medeier i et destinasjonsselskap sammen med lokale reiselivsaktører. De 
aller fleste destinasjonsselskap er organisert slik at de ikke faller innunder 
kompensasjonsordningen, men de mister inntekt fordi medlemskontingenten faller bort fra 
rammede reiselivsbedrifter. Regjeringen nevner spesifikt destinasjonsselskapene som en mottaker 
av midlene og NHO Reiseliv støtter dette. En mulig løsning vil være å kompensere 
reiselivsbedriftenes kontingent på 2019-nivå.  
 
 
Vi mener alle kommuner inkludert i ordningen bør forsøke å kompensere alle tre typer bedrifter, 
men prioritere mellom dem etter situasjonen i sin kommune.  

Med hilsen 

 

Kjersti Aastad 
Politisk rådgiver  
NHO Reiseliv  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Fredag 5. februar 2021 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1545. 
 
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/FrP 
 
Ellers møtte: 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard (deltok under sakene 
08/2021 og 09/2021 via Teams). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
Andre: Hovedtillitsvalgte for Fagforbundet Finn Hvalsbråten og Ingrid Frydenlund, lokalt 
verneombud ved Skjervum Kari Mette Hoff (alle deltok under sak 02/2021). 
 
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. 01/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.12.2021 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 02/2021 OPPFØLGING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE 

FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- OG 
OMSORGSSENTER 

 
Fra behandlingen: 
Hilde Kristin Smerud stilte spørsmål om egen habilitet pga. sin aktive 
rolle i varslingssaken. Kontrollutvalget besluttet enstemmig at 
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forholdet medførte inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 6. annet ledd. 
Hilde Kristin Smerud fratrådte møtet under behandlingen av saken.  
 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av 
saken, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens § 
13, jf. forvaltningslovens § 13.  
 
Hovedtillitsvalgte Finn Hvalsbråten og Ingrid Frydenlund i 
Fagforbundet og lokalt verneombud Kari Mette Hoff orienterte og 
svarte på spørsmål.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Hovedtillitsvalgtes og verneombudets orientering om 
håndteringen av varslingssaken og situasjonen ved Skjervum tas 
til orientering.  
 

 
 
SAK NR. 03/2021 STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 – GRAN 

KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
Statsforvalterens (tidligere Fylkesmannens) vurdering av Gran 
kommune for 2020 ble gjennomgått og drøftet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Statsforvalterens vurdering av Gran kommune for 2020 tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 04/2021 OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VURDERING AV 
FORANALYSER  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at kontrollutvalgets plan ble 
godkjent i kommunestyrets møte den 17.12.2020 (sak 
118/2020).  
 

2. Følgende tema/områder følges opp i 2021:  
 
a) Tema: Ledelse 

Følges opp slik: Ny rådmannen inviteres til neste møte 
for å gi en egenpresentasjon og orientere om sine 
tanker rundt temaet ledelse (stikkord/tema: 
rådmannens ledelsesfilosofi, strategisk ledelse, 
lederutvikling med vekt på mellomledere, lederspenn, 
bruk av lederavtaler, tid til ledelse osv.)  

 
b) Igangsetting av foranalyser: 

Følges opp slik: Innlandet Revisjon IKS bes om å lage 
foranalyser innenfor følgende tema: 

 
• Psykisk helse (Stikkord: kartlegging av aktuell 

statistikk, oversikt over behov/etterspørsel, 
kommunens kapasitet, ventelister, ventetid/tid fra 
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behov oppstår til hjelp blir gitt, omfang av hjelp, 
særlig vekt på barn og unge, kartlegging av bruk 
av helsesykepleiere i skolen i «korona-arbeid» og 
evt. konsekvenser for skolene/elevene, 
kommunens bruk av «korona-penger», evaluering 
av kommunens implementering av nasjonale 
retningslinjer mot selvskading og selvmord mv.). 
 

• Avviksregistrering/avvikshåndtering (Stikkord: 
evaluering av implementering av elektronisk 
avvikssystemet i hele organisasjonen, evaluering 
av hvordan avviksoppfølgingen funger i praksis – 
stikkprøver, i hvilken grad nås målet om læring og 
forbedring gjennom avvik, hvordan opplever 
ansatte at ledere følger opp osv.) 

 
• Ledelse (Kommentar: Kontrollutvalget ønsker her 

revisjonens innspill til hvordan man kan tilnærme 
seg temaet ledelse i en forvaltningsrevisjon.  

 
• Oppfølging av nyansatte (Kommentar: Et konkret 

og avgrenset område der man kan vurdere å lage 
en kombinert foranalyse/prosjektplan med tanke på 
gjennomføring av et lite revisjonsprosjekt). 

 
 
 
SAK NR. 05/2021 FORESPØRSEL OM SAMARBEID OM GJENNOMFØRING 

AV FORANALYSE AV HRA AS  
 

Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær informerte om initiativet fra kontrollutvalget i 
Jevnaker kommune om samarbeid mellom kontrollutvalgene i 
eierkommunene.   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget i Gran 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.   

 
 
 
SAK NR. 06/2021 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Årsrapport 2020 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 
2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.  
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SAK NR. 07/2021 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

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

 
 
SAK NR. 08/2021            REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET 
2020 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Unn 
Romundgard presenterte planen for 2020. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

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

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

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Unn 
Romundgard presenterte status for revisjonsarbeidet og svarte på 
spørsmål.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av 
kommuneregnskapet for 2020 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 10/2021 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
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 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
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Gran, 5. februar 2021. 
 
 
 
Inger Staxrud 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 5. februar 2021. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget: 
 

• 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  

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv) pr. d.d.: 
Foranalyser bestilt på følgende områder (KU-sak 
04/21): 
• Psykisk helse  
• Avviksregistrering/avvikshåndtering  
• Ledelse 
• Oppfølging av nyansatte  

 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter: 
• Oppfølging av revisjonsrapporten Byggesak, 

oppmåling og branntilsyn (KU-sak 29/20, jf. 
kommunestyresak) 

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og 
resultatstyring i Gran kommune» (k. styret 
13.12.2018, sak 120/18) 
 

 
 
 



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, 4. mars 2021. 
J.nr./referanse: 03-21/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 12. mars 2021 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500  
Sted:  Møterom Sølvsberget, 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: 
 

• Rådmannen/administrasjonen deltar fra kl. 0930 i f.m. følgende saker:  
 

- Sak 13 – Oppfølging av varsel om kritikkverdige forhold ved Skjervum 
- Sak 14 – Presentasjon av ny rådmann 
- Sak 15 – Tema: Ledelse i Gran kommune 
 

• Innlandet Revisjon IKS deltar fra kl. 1230 i f.m. følgende saker: 
 

- Sak 16 – Foranalyse: Ledelse 
- Sak 17 – Foranalyse: Oppfølging av nyansatte 

 
 

 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 



KONTROL L UTVAL GET I
GRAN KOM M UNE

SAKSLI STE

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS

Fredag12. mars 2021

SAK NR. 11/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.2021

SAK NR. 12/2021 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020

SAK NR. 13/2021 OPPFØLGING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE
FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- OG
OMSORGSSENTER

SAK NR. 14/2021 PRESENTASJON AV NY RÅDMANN

SAK NR. 15/2021 TEMA: LEDELSE I GRAN KOMMUNE

SAK NR. 16/2021 FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON: LEDELSE

SAK NR. 17/2021 FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON: OPPFØLGING
AV NYANSATTE

SAK NR. 18/2021 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2021

SAK NR. 19/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 11.02.2021

SAK NR. 20/2021 REFERATSAKER

Jaren, 3. mars2021.
For utvalgsleder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær
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SAK NR. 1 1 /2021

Gran kommune

GODKJENNI NG AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.2021

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 12.03.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter: Vedlagt:
1. Møteprotokoll fra møte05.02.2021 Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.02.2021 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.
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M ØTEPROTOKOL L

KONTROLLUTVALGET I
GRAN KOM M UNE

Fredag 5. februar 2021 holdtkontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1545.

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:
Roger Nyhus (GBL)

Følgende varamedlem møtte:
Hilde KristinSmerud(FrP), første vara for GBL/FrP

Ellers møtte:
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard (deltok under sakene
08/2021 og 09/2021 via Teams).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.
Andre: Hovedtillitsvalgte for Fagforbundet Finn Hvalsbråten og Ingrid Frydenlund, lokalt
verneombud ved Skjervum Kari Mette Hoff(alle deltok under sak 02/2021).

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

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

Til behandling:

SAK NR. 01/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.2020

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgetsmøte den 04.12.2021 godkjennes.

SAK NR. 02/2021 OPPFØLGING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE
FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- OG
OMSORGSSENTER

Fra behandlingen:
Hilde Kristin Smerud stilte spørsmål om egen habilitet pga. sin aktive
rolle i varslingssaken. Kontrollutvalget besluttet enstemmig at

VEDLEGG
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forholdet medførte inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 6. annet ledd.
Hilde Kristin Smerud fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av
saken, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens §
13, jf. forvaltningslovens § 13.

Hovedtillitsvalgte Finn Hvalsbråten og Ingrid Frydenlund i
Fagforbundet og lokalt verneombud Kari Mette Hofforienterte og
svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig: Hovedtillitsvalgtes og verneombudets orientering om
håndteringen av varslingssaken og situasjonen ved Skjervum tas
til orientering.

SAK NR. 03/2021 STATSFORVALTERENSKOMMUNEBI LDE 2020 – GRAN
KOMMUNE

Frabehandlingen:
Statsforvalterens (tidligereFylkesmannens) vurdering av Gran
kommune for 2020 ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak, enstemmig: Statsforvalterensvurdering av Gran kommune for 2020 tas til
orientering.

SAK NR. 04/2021 OPPFØLGI NG AV PLAN FOR FORVALTNI NGSREVI SJON
OG EI ERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VURDERI NG AV
FORANALYSER

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalgettar til orientering at kontrollutvalgets plan ble
godkjent i kommunestyrets møte den 17.12.2020 (sak
118/2020).

2. Følgende tema/områder følges opp i 2021:

a) Tema: Ledelse
Følges opp slik: Ny rådmannen inviteres til neste møte
for å gi en egenpresentasjon og orientere om sine
tanker rundt temaet ledelse(stikkord/tema:
rådmannens ledelsesfilosofi, strategisk ledelse,
lederutvikling med vekt på mellomledere, lederspenn,
bruk av lederavtaler, tid til ledelseosv.)

b) I gangsetting av foranalyser:
Følges opp slik: Innlandet Revisjon IKS bes om å lage
foranalyser innenfor følgende tema:

• Psykisk helse(Stikkord: kartlegging av aktuell
statistikk, oversikt over behov/etterspørsel,
kommunens kapasitet, ventelister, ventetid/tid fra
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behov oppstår til hjelp blir gitt, omfang av hjelp,
særlig vekt på barn og unge, kartlegging av bruk
av helsesykepleiere i skolen i «korona-arbeid» og
evt. konsekvenser for skolene/elevene,
kommunens bruk av «korona-penger», evaluering
av kommunens implementering av nasjonale
retningslinjer mot selvskading og selvmord mv.).

• Avviksregistrering/avvikshåndtering (Stikkord:
evaluering av implementering av elektronisk
avvikssystemet i hele organisasjonen, evaluering
av hvordan avviksoppfølgingen funger i praksis –
stikkprøver, i hvilken grad nås målet om læringog
forbedring gjennom avvik, hvordan opplever
ansatte at ledere følger opposv.)

• Ledelse(Kommentar: Kontrollutvalget ønsker her
revisjonens innspill til hvordan man kan tilnærme
seg temaet ledelse i en forvaltningsrevisjon.

• Oppfølging av nyansatte(Kommentar: Et konkret
og avgrenset område der man kan vurdere å lage
en kombinert foranalyse/prosjektplan med tanke på
gjennomføring av et lite revisjonsprosjekt).

SAK NR. 05/2021 FORESPØRSEL OM SAMARBEID OM GJENNOMFØRI NG
AV FORANALYSE AV HRA AS

Fra behandlingen:
Utvalgssekretær informerte om initiativet fra kontrollutvalget i
Jevnaker kommune om samarbeid mellom kontrollutvalgene i
eierkommunene.

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget i Gran 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.

SAK NR. 06/2021 ÅRSRAPPORT OG AVREGNI NG 2020 FRA I NNLANDET
REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig: Årsrapport 2020og avregningav total ressursbruk for revisjon for
2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
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SAK NR. 07/2021 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021

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

SAK NR. 08/2021 REGNSKAPSREVI SJON: PLAN FOR FORENKLET
ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET
2020

Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Unn
Romundgard presenterte planen for 2020.

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

SAK NR. 09/2021 REGNSKAPSREVI SJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020

Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Unn
Romundgard presenterte status for revisjonsarbeidet og svarte på
spørsmål.

Vedtak, enstemmig: Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av
kommuneregnskapet for 2020 tas til orientering.

SAK NR. 10/2021 REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:
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

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering.
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Gran, 5. februar 2021.

Inger Staxrud
leder

RETT UTSKRIFT:
Gran, 5. februar 2021.

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget:

• 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

Bestilteoppdrag fra Innlandet Revisjon IKS
(forvaltningsrevisjon mv) pr. d.d.:
Foranalyser bestilt på følgende områder (KU-sak
04/21):
• Psykisk helse
• Avviksregistrering/avvikshåndtering
• Ledelse
• Oppfølging av nyansatte

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter:
• Oppfølging av revisjonsrapportenByggesak,

oppmåling og branntilsyn(KU-sak 29/20, jf.
kommunestyresak)

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og
resultatstyring i Gran kommune» (k. styret
13.12.2018, sak 120/18)
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SAK NR. 1 2/2021

Gran kommune

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 12.03.2020 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter: Vedlagt:
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

I tråd med tidligere praksiser det utarbeidet en årsrapport fra kontrollutvalget til kommunestyret om
kontrollutvalgets virksomhet. En slik praksis er anbefalt som en del av kontrollutvalgets plikt til å
informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. kommunelovens § 23-5 og anbefaling i veileder fra
departementet/Kontrollutvalgsboken.

Årsrapporten gir en helhetlig oversikt over kontrollutvalgets aktivitet for fjoråret, og fungerer også
som dokumentasjon på kontrollutvalget etterlevelse av sine lovpålagte oppgaver.

I tråd med tidligere praksis legges saken frem med innstilling til kommunestyret. En slik praksis sikrer
at saken blir fremmet for kommunestyret som egen sak.

Det er tidligere uttrykt ønske fra kontrollutvalget om at utvalgsleder gir en kort presentasjon av
rapporten overfor kommunestyret ved behandlingen der dersom dette passer.



KONTROLLUTVALGET
I

GRAN KOM M UNE

Årsrapport 2020

Kontrollutvalgets virksomhet

1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

2. Medlemmer og sekretariat

3. Aktivitet

4. Økonomi

5. Regnskapsrevisjon

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser i kommunen

7. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper

8. Oppfølging av kommunens revisor / Innlandet Revisjon IKS

VEDLEGG
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1 . Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver fremgår av kommunelovenskapittel 23med tilhørende
forskrift for kontrollutvalg og revisjon.

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.

Kontrollutvalget skal påse at

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

bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av

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

i selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av

revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Kontrollutvalgets oppgaver løses i praksis ved å bestille tjenester fra kommunens valgte
revisor innenfor områdene:

• Regnskapsrevisjon
• Forvaltningsrevisjon
• Eierskapskontroll

2. M edlemmer og sekretariat
Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende medlemmerog varamedlemmer:

Faste medlemmer Varamedlemmer

Inger Staxrud, leder(GBL)
Bjørn Austad Hvaleby, nestleder(Sp)
Tonje Bismo Skogstad (Ap)
TrineRuud (H)
Roger Nyhus (GBL)

Vara for GBL/Frp: Varamedlemmer Ap:

1. Hilde Kristin Smerud(Frp) 1. Aase Marit Linstad

2. Arne Staksrud(GBL) 2. Ove Nordberg

3. Ole Sverre Skamsar(Frp) 3. Gry Haugsbakken

Varamedlemmer Sp: Varamedlemmer H:

1. Erik Molstad 1. Ole Sigurd Marthins

2. Kari Lien Tingelstad 2. Odd Ingar Sæterbakken

3. Bjørn Magnø 3. Hilde Buling1.

Sekretariat:
Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av
både kommunens administrasjon og kommunens revisor. Kommunene i Gjøvik- og
Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått fellesavtale om kjøp av sekretærtjenester fra
firmaet Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken. Avtalen ble inngått etter utlyst
anbudskonkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser. Avtalen gjelder for perioden
01.01.2017 – 31.12.2020 med mulighet for forlengelse ett + ett år. Avtalen er forlengetfor
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.

3. Aktivitet

År 2020 2019 2018 2017 2016
Antall møter 7 7 8 8 10
Antall saker 60 60 62 63 81
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4. Økonomi
Kontrollutvalget skal utarbeideforslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, jf.
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. Det er kommunestyret som fastsetter de
økonomiske rammene for kontrollutvalgets virksomhet. Nedenfor følger oversikt over siste
års regnskap/budsjett:

Konto Regnskap
2020

Budsjett
2020

Regnskap
2019

Regnskap
2018

1052 Godtgjørelser med arb.giveravg. 7 507 0 13 197 25986
1059 Annen lønn 9 150 20 000 13 176 19 764
1081 Godtgjørelse andre folkevalgte 88 720 90 000 43 975 84 299
1082 Tapt arbeidsfortjeneste 3 212 10 000 0 1 283
1099 Arbeidsgiveravgift 15 311 16 000 9 919 17 054
1101 Abonnementer og faglitteratur 8 124 13 000 26 045 13 125
1116 Bevertning under møter 3140 8 000 12 544 8 843
1125 Utgiftsdekning 11 592 15000 33 741 14 588
1132 Telefon 0 0 297
1133 Mobiltelefonbruk 300 0 0 310
1134 Datakommunikasjon 4250 10000 3 738 10 223
1136 Motkonto mobiltelefon - 7 320 0 - 13 176 - 25 986
1150 Kurs og veiledning 29 200 35 000 29 574 21 938
1160 Utgifter til godtgj. for reiser 1 426 1 000 137 0
1179 Kjøpt transport, tog/buss mv 86 0 0 0
1202 Edb nett og maskinvare 0 15 000 18 990 0
1270 Andre tjenester/sekretærtjenester 300 986 290 000 309 450 320 174
1429 Merverdiavgift, kostnad drift 78 370 72000 83 937 83 330
1729 Momskompensasjon, inntekt drift -78 370 -72 000 -83 937 -83 330

Sum funksjon/tjeneste 1100
Kontrollutvalget

475 684 523000 501 309 573 810

1351 Kjøp fra interkommunalt selskap
(Innlandet Revisjon IKS)

1 312818 1 404 000 1 031 893 1 111 362

Sum funksjon/tjeneste 1101
Revisjon

1 312818 1 404 000 1 031 893 1 111 362

SUM ANSVAR 6200
KONTROLLORGANER 1 788 502 1 927 000 1 533 202 1 623 259

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap:

• Kto. 13750 Kjøp fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS)
Spesifikasjon av vesentlige leveranser:

Revisjon av kommunens årsregnskap: Kr458 695 (i fjor: kr. 459 840)
Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv): Kr585 203 (i fjor: kr. 342 319)

5. Regnskapsrevisjon

Oppfølging av revisjonsarbeidet og tilsyn med revisors faglige arbeid:
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf.
kommunelovens § 23-2. Dette erknyttet til flere forhold:

• At revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk.
• At revisor oppfyllerkrav til uavhengighet og kvalifikasjoner.
• At revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ivaretar sitt oppfølgingsansvar gjennom følgende aktiviteter:
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• Revisors uavhengighetserklæring (skriftlig, årlig)
• Presentasjon av strategi og plan for revisjon av kommunens regnskaper, samt

underliggende risikovurderinger (årlig)
• Presentasjon av status midtveis i revisjonsarbeidet / interimsrevisjon (årlig)
• Presentasjon av revisjonsberetningen og gjennomføringen av revisjonsarbeidet (årlig)
• Fremleggelse av eventuelle brev og revisjonsrapporter til rådmannen, herunder

eventuelle nummererte brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av
misligheter mv).

• Fremleggelse av resultatet av ekstern kvalitetskontroll av revisor (forbundsbasert
kontroll minimum hvert femte år)

Uttalelse om årsregnskapet:

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en
uttalelse til årsregnskapet, jf. forskrift om kontrollutvalg § 7. Uttalelsen skal følge
regnskapssaken til kommunestyret, via formannskapet.

Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper:

• Årsregnskapet for Gran kommune for 2019

Til stede under behandlingen av saken i kontrollutvalget varInnlandet Revisjon IKS ved
oppdragsansvarlig og utøvende revisor og administrasjonen ved rådmann og fagleder
økonomi.

Kontrollutvalget kommenterte følgende tema/områder i sin uttalelse:

a) Kommunens økonomiske situasjon: Tilfredsstillende finansiell stilling, men begrenset
handlefrihet:

- Positivt, men svaktnetto driftsresultat– 650 000 kroner
- Begrensetandel frie midler/disposisjonsfond
- Moderat, men stigende lånegjeld
- Bra likviditetssituasjon, men avhengig av ubrukte lånemidler

b) Bekymringsfull ubalanse i den styrbare delen av driften – 18,1 millioner
c) Pensjoner:

- Utsattkostnadsføring av pensjon – 81,7 millioner (balanseført premieavvik)
- Netto pensjonsforpliktelse/gjeld i balansen –188 millioner

d) Skillet mellom driftog investeringi regnskapsføringen
e) Positiv utvikling i sykefraværet – 8,1 % i 2019

Nummererte brev fra revisor:

Regnskapsrevisor skal rapportere skriftlig til kontrollutvalget dersom de blir kjent med
vesentlig svikt i økonomiforvaltningen, misligheter mv. Kontrollutvalget skal rapportere til
kommunestyret dersom revisors påpekninger i nummert brev ikke blir rettet eller fulgt opp.

Det er i løpet av året ikke mottatt nummererte brev fra revisor.

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen:

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens ellerfylkeskommunens økonomiforvaltning i
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Kontrollen baserer seg på en risiko-
og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal
rapportere til kommunestyret dersom revisors påpekninger ikke blir rettet eller fulgt opp.
Følgende er fremlagt for kontrollutvalget i løpet av året:
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• Gjennomført kontroll av 2019-regnskapet: Innkjøp(stikkprøve vedr. etterlevelse av
utvalgte deler av lov om offentlige anskaffelsermed vekt på anskaffelser under 1,3
millioner)

• Plan for kontroll av2020-regnskapet: Selvkost(gjennomføres og rapporteres i 2021)

Det foreligger ingen påpekninger fra revisor som ikke er fulgt opp.

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser i kommunen

Lovpålagte oppgaver:
• Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden

(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.
• Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for

forvaltningsrevisjon.
• Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner

som er gjennomført og resultatet av disse.
• Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyretom vedtak om

forvaltningsrevisjoner er fulgt opp.

Plan for forvaltningsrevisjon:
Kontrollutvalget har laget en plan forforvaltningsrevisjon for perioden 2021-2023. Planen ble
vedtatt av kommunestyret den17. desember 2020 (sak 118/20). Planen er basert påen
overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med
sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer.

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette
i planperioden.

Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året:

a) Forvaltningsrevisjonsprosjekter:
Sluttførte revisjonsprosjekter:

• Byggesaker, oppmåling og brann og redning

Igangsatte, ikke sluttførte revisjonsprosjekter (sluttføresi 2020):
• Ingen

b) Mindre undersøkelser, forundersøkelser, orienteringer mv.:
Sakerder rådmannen/administrasjonen har orientert kontrollutvalget:

• Administrativ organisering i Gran kommune
• Internkontroll i Gran kommune - overordnet nivå
• Risikovurderinger på overordnet nivå
• Byggesak og oppmåling – orientering om etterlevelse av regelverk
• Hjemmetjenesten i Gran kommune – orientering
• Orientering om varsel om kritikkverdige forhold ved Skjervum helse- og

omsorgssenter
• Status for oppfølging av varsel om kritikkverdige forhold ved Skjervumhelse- og

omsorgssenter
• Varslingsrutiner og kultur for varsling
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Andre saker:
• Tema: I nternkontroll i kommuner
• Kommunens registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming –

revisorattestasjon og risikovurderinger
• Foranalyse: Klima og miljø
• Foranalyse: I nnkjøpssamarbeid og innkjøp på hadeland
• Vurdering av tilleggskontroller – oppfølging av revisjonsrapporten byggesak,

oppmåling, brann og redning og mottatt henvendelse
• Kommunebarometeret 2020 – Gran kommune
• Resultatrapportering 2. Tertial 2020 – Gran kommune

c) Henvendelser til kontrollutvalget – tips/varsling/bekymringsmeldinger e.l:
Kontrollutvalget er åpent for å motta henvendelser/tips fra utenforstående om forhold man
mener bør undersøkes nærmere i kommunen. Kontrollutvalget har i løpet av året
behandlet/fulgt opp følgende:

• Henvendelse vedr. hjemmetjenesten oppmålingsavdelingen.
• Henvendelse vedr. byggesaker

Oversikt over revisjonsrapporter desiste åreneog oppfølgingen av disse:

År Tema/område Oppfølging /kommentar

2020 Revisjonsrapport:
Byggesak, oppmåling,
brann og redning
(behandlet i k.styret
16.09.2020, sak 69/20)

Rapporten ga en del anbefalinger og bidro
gjennom det som et grunnlag for læring og
forbedring innenfor de berørte enhetene.
Rapporten ble fulgt opp med en samtale med
kommuneledelsen høsten 2020. Saken avsluttet.

2019 Kartleggingsrapport:
Hjemmetjenesten -
sommerferieavviklingen
2018 (behandlet i k.styret
12.12.2019, sak 42/19)

Kartleggingen viste at sommerferieavviklingen i
2019 hadde gått vesentlig bedre enn i 2018.
Rapporten brukes i rådmannens arbeid for å sikre
robuste tjenester. Kontrollutvalget ble bedt om å
vurdere en ny gjennomgang etter sommeren 2020.

2019 Revisjonsrapport:
I nterkommunalt
samarbeid på Hadeland
(behandlet i k.styret
03.04.2019)

Samarbeidsprosjekt mellom kontrollutvalgene i
Gran, Lunner og Jevnaker.
Rådmannen ble bedt om å følge opp rapportens
anbefalinger og legge frem viljeserklæringen til
politisk behandling.

2018 Revisjonsrapport:
Mål- og resultatstyring i
Gran kommune
(behandlet i k.styret
13.12.2018, sak 120/18)

Rapporten påpekte liten sammenheng mellom
overordnede mål og måleindikatorene. Vedtak der
det bes om at rådmannen gjennomgår mål- og
resultatstyringssystemet på nytt og at det
gjennomføres en evaluering av lederavtalene.
Rapporten er ikke fulgt opp særskilt i etterkant, men
er egnet som diskusjonsgrunnlag om man ønsker å
prioritere saken på nyttsenere.

2017 (ingen) Ingen sluttførte revisjonsrapporter. Flere
forundersøkelser gjennomført. To
revisjonsprosjekter bestilt.

2016 (ingen) Gjennomført en rekke forundersøkelser gjennom
året.

2015 Revisjonsrapport: I hovedsak positiv konklusjon, men fremmet
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Innkjøp/kontraktstyring
(sluttbehandlet i
kommunestyret)

kritikk mot ett større kjøputen skriftligkontrakt.
Anbefaling om å utarbeides skriftlige rutiner på
flere områder.

7. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper

Lovpålagte oppgaver:

• Kontrollutvalget skal påse at detføres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper(eierskapskontroll) og utføreforvaltningsrevisjon av selskaper
kommunen har eierinteresser i.

• Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. kommunelovens § 23-4.

• Det skal utarbeides en plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper,
minimum en gang i valgperioden (første året i valgperioden). Planen skal vedtas av
kommunestyret.

Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper:

Kontrollutvalget har laget en plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper for
perioden 2021-2023. Planen ble vedtatt av kommunestyret den 17. desember 2020 (sak
118/20). Planen erbasert på en overordnet analyse avkommunens virksomhet (knyttet til
kommunens oppfølging av sine eierinteresser) og virksomheten i selskapene kommunen eier.
Følgende tema/selskaper er prioritert i planen:

Plan for eierskapskontroll:
• Oppfølging av kommunens prinsipper for eierstyring / eierskapspolitikk
• Kontroll med eieroppfølgingen i utvalgteselskaper

Plan for forvaltningsrevisjon i selskaper:
• Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA AS)
• Hadeland Energi AS
• Hapro AS

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette
i planperioden.

Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året:

Det er gjennom året ikke utført kontroll med utøvelsen av eierskap (eierskapskontroll), eller
forvaltningen i selskaper som kommunen har eierinteresser i. Det er derimot gjennomførten
helhetlig risikovurdering gjennom arbeidet med etablering av kontrollutvalgets plan på
området.

Oversikt over kontroller de sisteåreneog oppfølgingen av disse:

År Tema/selskap Oppfølging / kommentar

2020 Overordnet risikovurdering Gjennomført risikovurderinger som bakgrunn
for ny plan for eierskapskontroll og
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forvaltningsrevisjon i selskaper (2020-2023).
2019 Ingen Ikke prioritert aktiviteter innenfor

eierstyring/selskapskontroll i løpet av året.
2018 Ingen Ikke prioritert aktiviteter innenfor

eierstyring/selskapskontroll i løpet av året.
2017 Hadeland Energi ASog

Hadeland Kraft AS
Gjennomført forundersøkelse og samtaler med
ledelsen i felles kontrollutvalgsmøte på
Hadeland (3 kommuner). Ikke prioritert å gå
videre.

2016 HRA AS Gjennomført forundersøkelse og samtaler med
ledelsen mht. etterlevelse av lov om offentlige
anskaffelser mv. Ikke prioritert å gå videre.

2015 Etterlevelse av felles
eierskapspolitikk på Hadeland

Revisjonsrapporten konkluderte med at
eierskapspolitikken ikke er fullt ut
implementert, og ba ordfører og rådmann om å
følge opp rapportens anbefalinger. Rapporten
ble sluttbehandlet i kommunestyret.

2014/
2015

Hadeland Energi AS /
Hadeland og Ringerike
Bredbånd AS

Våren 2014 ble det avdekket etstørre underslag
i selskapene. Økonomisjefen ble
politietterforsket og dømt.
Kontrollutvalgene på Hadeland (Gran, Lunner
og Jevnaker) fulgte aktivt opp saken, blant
annet ved gjennomgang av de to granskings-
rapportene utarbeidet av PwC og oppfølging
overfor selskapene mht. læring. Saken avsluttet

8. Oppfølging av kommunens revisor / I nnlandet Revisjon I KS

Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet
Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene
revisjon i egenregi til selvkost.

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og
selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig.
Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon.

Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal væretil
konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være
kundeorientert. Kontrollutvalget er bevisst disse målsettingene i sin oppfølging og dialog med
selskapet.

Pris følges opp gjennom krav til årlig sammenligning (”benchmarking”) av kostnadene til
revisjon mot andre kommuner. Slik sammenligning er foretatt i løpet året og viser at
kostnadene til regnskapsrevisjon ligger omtrent på ”snittet” sammenlignet med kommuner på
samme størrelse. Sammenligningen er presentert for kontrollutvalget.

Kvalitetpå revisjonstjenestene følges primært opp gjennom de enkelte tjenesteleveransene
(regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll).

I tillegg følges opp:
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• At kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt, herunder at revisor ikke har tatt
på seg rådgivningsoppdrag eller andre tjenester for kommunen, som kan reise tvil om
dette. Det påses at det alle oppdragsansvarlige revisorer årlig avgir en
uavhengighetserklæring til kontrollutvalget.

• At det blir rapporter om resultat fra ekstern kvalitetskontroll (i regi av NKRF)

Det er avtalt at resultatet av forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS (i regi
av Norges Kommunerevisorforbund) skal legges frem for kontrollutvalget.

Spørsmål om kjøp av forvaltningsrevisjonstjenester fra andreenn Innlandet Revisjon IKS:
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune sendte i løpet av året en henvendelse til
representantskapet i Innlandet Revisjon I KS og alle kontrollutvalgene i selskapets
eierkommuner, der man oppfordret til å avklare om dagens selskapsavtalegir anledning for
kontrollutvalgene å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fraandre enn Innlandet Revisjon
IKS, eller ikke. Kontrollutvalget i Jevnaker argumenterte for å eventuelt åpne for å kjøpe
tjenester i markedet i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse
og/eller kapasitet til å levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Man
mente en slik mulighet vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, samtidig som det vil
stimulereInnlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til deltakerkommunens beste.
Spørsmålet er opp til eierne å avklare og blir fulgt opp i representantskapet i Innlandet
Revisjon IKS i 2021.

Jaren, 1 2. mars2021 .

________________________
I nger Staxrud
leder av kontrollutvalget
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SAK NR. 1 3/2021

Gran kommune

OPPFØLGI NG AV VARSEL OM KRI TI KKVERDI GE
FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- OG
OMSORGSSENTER

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 12.03.2021 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:

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 varseletom at det er en utstraktfryktkultur 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 påspørsmål.
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken(sak 53/2020):

1. Rådmannens orientering om status for oppfølging avvarsel omkritikkverdige
forhold ved Skjervum helse- og omsorgssenter tas til orientering.
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2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av atdet 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.

Kontrollutvalgets oppfølging av saken:

Etter avtale ble oppfølgingen av saken fordelt over to møter:

• Kontrollutvalgets møte 05.02.2021:
I dette møte ble hovedtillitsvalgt/plasstillitsvalgt invitert til å informere om sin
opplevelse og vurdering av saken.

Hovedtillitsvalgte Finn Hvalsbråten og Ingrid Frydenlund i Fagforbundet og lokalt
verneombud Kari Mette Hofforienterte og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalget tok saken til orientering.

• Kontrollutvalgets møte 12.03.2021:
Kommuneadministrasjonen er invitert til dette møtet, jf. kontrollutvalgets vedtak der
det er bedt om fremleggelse av sammenfatning av spørreundersøkelse,
sluttsamtaler og kulturkartlegging.

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.

KJØKKEN FORNYELSE
VI bytter dører,  skuffer, benkeplater,  vask og leverer
hvitevarer, uansett type og alder på ditt kjøkken!

Spar tusenlapper
Henvis til denne annonsen og få et supertilbud
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+and@profom.as

»as+gzz2.%
hoy kvafitet 09 9

Vi skaffer rørlegger og
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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
FOTO:HAAKON KALVSJJNAGER/FOYOGRAF BT STOKKE

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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VarslersakenpaSkjervum:
•
II

•
I

Det var iseptember i
fjor at det ble varslet
om kritikkverdige
forholdpaSkjervum
helse- og omsorgs-
senter iGran.Fire
maneder et&er er
avvikene langt faerre.

ANNEBERIT REINSBORG
abrahadeland.no

Kommunalsjef for helse og om-
sorg i Gran kommune, Mette
Mosby Kristiansen, orienterte
kommunestyret torsdag om-ar-
beidet som er gjort, etter at det
ble varslet om avvik og dårlig
arbeidsmiljø på Skjervurn hel-
se- og omsorgssenter i Gran i
september i fjor.

Det var gruppeleder i Gran
Frp, Jul Tore Kittelsrud, som le-
verte inn varselet, der han blant
annet skrev: «Vi mener det
mangler en del rutiner/midler,
noe som medfører fare for liv og
helse for pasientene/beboer-
ne».

Av konkrete forhold ble feil
med medisinering til mangel-
full dokumentasjon nevnt.

Uts&rat&fryk&kultur
Det ble også varslet om for dår-
lig opplaering og lite tid til a
hjelpe og bistå pasienter, blant
annet i forbindelse med målti-
der. Smittevernet var heller
ikke slik det skal være ifølge
varselet.

Kommunikasjonsproblemer
nevnes også, og det skal være
en utstrakt fryktkultur for å
varsle om kritikkverdige for-
hold ikornrnunen.

Kommunen satte umiddel-
bart i gang prosesser for årette
på forholdene.

Det var også en varslingssak i

BEDRIRVG:Etter at Gran kommune mottok varselom forholdene ved Skjervum helse- og omsorgssenter, har de jobbet godt med årette opp
forholdene. Varselet ble levert av Jul Tore Kittelsrud, gruppelederi GranFrp.KommunalsjefMette Mosby Kristiansen har tatt tak i saken.

FOTO; SISSEL SKJERVUM BJERKEHAGEN  /  HAAKON KALVSJJHAGER

kommunen i 2018. Da ble det
varslet om kritikkverdige for-
hold i hjemmetjenesten i Gran.

Tat& taki
Mosby Kristiansen kunne fot-
telle at det er jobbet med tiltak
for a bedre både arbeidsmiljø,
kommunikasjon og opplæring.

- Det er gjort et godt stykke
arbeid, både av ansatte, tillits-
valgte og ledere. Blant annet er
det gjennomført en sporreun-
dersøkelse, som bekrefter at de
ansatte opplever mye stress og
travelhet. I tillegg oppleves dår-
lig samarbeid og manglende
kommunikasjon.

Det har ifølge kommunalsje-
fen vært lite rom for a feile, og
de ansatte setter store forvent-
ninger til seg selv og sine kolle-
ger.

Fra 44 til 12avvit
Det er også fokus på pårørende,
og det jobbes for a fa til et bedre
samarbeid mellom dem og de
ansatte.

For a sikre at alle skal få den
samme informasjonen, er det
gjennomført medarbeidersam-
taler og personalmoter.

Mosby Kristiansen kan for-
telle om store avvik før det ble
varslet.

- Det var noe av utfordringen,
vi hadde 44 avvik på en måned,
hvorav 18 omhandlet medisi-
ner. Til sammenligning hadde
vi 12 avvik i januar i år, derav ett
medisinaavik. Dette vitner om
at det jobbes godt med avvik
na,sier hun.

For a styrke bemanningen er
det gjort endringer .i tumnusen
samtidig som opplæringstiden
for nyansatte er forlenget.

- Det er innført en mentor-
ordning for nye, og vi har fått
tilbakemelding om at de føler
seg godt ivaretatt, forteller hun.

Etter a ha blitt styrket med
sykepleierressurs, er det også

Lung GardeniBrandbu har
økt omsetningen patakea-
way i løpet av 2020.

RUNE PEDERSEN
rp@hadeland.no

- Vi har alltid hatt takeaway som
et tilbud. Etter at koronaen korn
for ett år siden har vi merket en
stor økning i at folk ringer, og vil
hente maten i stedet for a spise
den hos oss. Vi har faktisk doblet
omsetningen på takeaway. Vi har
færre gjester som spiser fysisk i
restauranten, så resultatet for
2020 blir omtrent det samme
Som for 2019.

Dette sier Qunruo Huang (43)
fra Brandbu. Hun driver restau-
ranten sammen med mannen
Fan Qi Meng (41).

De åpnet dørene den 1. desem-

ber 2018, og er kjempefornøyd
med mottakelsen og utviklingen
av restauranten. l likhet med re-
stauranter verden over satser de
hardt på takeaway i disse tider.

- Det har gått fint, men viskulle
gjeme tenkt oss at koronaen for-
svinner. Med unntak av fire uker
stengt i 2020, har vi hatt åpent
det meste av tiden med stort fo-
kus på smittevern. For et halvt år
siden begynte via levere maten
ute til folk. De sitter i bilen og
slipper a komme inn for a hente
maten. Folk setter pris på utele-
vering; sier Qunruo, og legger til
at betalingen skjer via trådløs
bankterminal, som sprites etter
hver gang den brukes.

flange faste gjest&er
Lung Garden i Brandbu opplever

at mange faste folk bestiller take-
away.

- Det virker som de fleste kom-
mer fra Brandbu og Gran, men vi
har også folk fra andre steder på
Hadeland. Vi' er glade for at gjes-
tene har valgt a bruke oss selv i
en vanskelig periode, sier Qun-
ruo til Hadeland.

Hun har bodd 23 ari Norge, og
er oppvokst med en familie som
drev restaurant i Kina. Selv har
hun over 20 års erfaring som ser-
vitør fra Oslo. Mannen.er utdan-
net kokk og har lang erfaring fra
steder som Sawan og gamle No-
dee i Oslo. Før de flyttettil Brand-
bu drev de en kinesisk restaurant
på Gjøvik (Panda).

Bedriften teller nå tre faste an-
satte, samt fire personer på del-
tid.

0

startet opp med trivselsverter i
alle avdelinger.

Eioff id
Mosby Kristiansen ønsker også
årose sine ansatte.

- AIle vet at vi har hatt ei stri
tøm, blant annet med en kre-
vende smittesituasjon. De an-
satte har jobbet veldig bra, de
har gjort en kjempejobb. Det
har vært en god opplevelse ast
sammen og klare dette, sa lede-
ren.

Nå vil hun ta med erfaringe-
ne fra Skjervurn inn i andre
virksomheter i kommunen.

- Folk setter pris på utelevering

Lung  Garden i Brandbu har økt omsetningen i koronatider

FULL  FRES: Qunruo Huang og FanQi Meng opplever pd Lung
GardeniBrandbu har opplevden stor økningi takeaway under
koronatiden. De leverer maten til folk som venter ute.
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SAK NR. 1 4/2021

Gran kommune

PRESENTASJON AV NY RÅDMANN MV.

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 12.03.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter:
1. Når er rådmann Torbjørn på plass (artikkel Hadeland, 20.01.2021) Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Rådmannens egenpresentasjon tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Ny rådmann, Torbjørn Hansen, hadde sin første arbeidsdag 04.01.2021

Som øverste administrative leder er rådmannen en viktig samarbeids- og samtalepartner for
kontrollutvalget i deres arbeid kontroll og tilsyn med kommuneforvaltningen.

I den forbindelse er ny rådmann invitert til å presentere seg selv i den hensikt å bli kjent.

Av tema som det er naturlig å komme inn på i en første samtale, er ny rådmann sine erfaringermed
kontroll/tilsyn og informasjon fra kontrollutvalget om sitt arbeidog prioriteringer. Roller,
kommunikasjon og samarbeid er temaer som også eraktuelle å samtale omkring.

Nedenfor følger en skisse som viser rollene til de ulike aktørene og kontrollutvalgets oppgaver:



2



VEDLEGG
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SAK NR. 1 5/2021

Gran kommune

TEM A: LEDELSE I GRAN KOM M UNE

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 12.03.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter:
1. Organisasjonskart Gran kommune pr. 01.01.2021 Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Rådmannens orientering omkring temaetledelsetas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 05.02.2021 i f.m. sak om oppfølging
av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023:

Tema: Ledelse
Følges opp slik: Ny rådmannen inviteres til neste møte for å gi en egenpresentasjon og
orientere om sine tanker rundt temaet ledelse(stikkord/tema: rådmannens
ledelsesfilosofi, strategisk ledelse, lederutviklingmed vektpå mellomledere, lederspenn,
bruk av lederavtaler, tid til ledelseosv.)

I trådmed vedtaket er rådmannen invitert til å orientere.

For åillustrere de ulike ledernivåene i kommuner er kommunens organisasjonskart vedlagt saken.



Rådmann

Kommunalsjef
Barnehage og skole

Enhetsleder
Skole

Rektor
Fredheim 

skole

Rektor
Grymyr 

skole

Rektor
Sanne 
skole

Rektor
Trintom

skole

Rektor
Jaren 
skole

Rektor
Moen 
skole

Rektor
Brandbu 

barneskole

Rektor
Bjoneroa 

skole

Rektor
Brandbu 

ungdomsskole

Rektor
Gran 

ungdomsskole

Enhetsleder
Barnehage

Styrer
Bjoneroa/Bjørklund 

barnehager

Styrer
Fagerlund 
barnehage

Styrer
Solheim 

barnehage

Styrer
Marka 

barnehage

Styrer
Gran kommunale
familiebarnehage

Styrer 
Leikvoll 

barnehage

9 private 
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Enhetsleder 
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Rådgivere
Konsulenter

Kommunalsjef
Familie og velferd

Enhetsleder
Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste

Enhetsleder
Psykisk helse-
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NAV Hadeland 
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Enhetsleder
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tjenester
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TT Boliggruppe 1

Enhetsleder
TT Boliggruppe 2

Kommunepsykolog

Kommunalsjef
Helse og omsorg

Enhetsleder
Forebygging 
og utvikling

Lege/fysio/ergo

Enhetsleder
Hjemmetjenesten
Bjoneroa eldresenter

Tjenesteleder
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Tjenesteleder
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Helse- og 
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Tjenesteleder
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Trygghetsavdelingen

Tjenesteleder
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Tjenesteleder 
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Tjenesteleder
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Tjenesteleder 
Marka, avdeling 2

Tjenesteleder 
Fellestjenester

Tildelingsenhet
Fag- og kvalitets-

utvikling

Kommunalsjef
Kultur og samfunn

Enhetsleder
Kultur

Rektor
Hadeland 

kulturskole

Tjenesteleder
Bibliotek

Enhetsleder 
Eiendom

Tjenesteleder
Drift

Tjenesteleder
Renhold

Enhetsleder 
Samferdsel

Enhetsleder
Vann og avløp

Enhetsleder
Brann og redning

Enhetsleder 
Plan, bygg og 

oppmåling

Enhetsleder
Landbrukskontoret 

for Hadeland

Rådgivere
Kommuneoverlege

Kommunalsjef
Stab og støtte
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Regionrådet for 
Hadeland

sekretariat

1.1.2021

VEVEDLEGG
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SAK NR. 1 6/2021

Gran kommune

FORANALYSE FORVALTNI NGSREVI SJON: LEDELSE

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 12.03.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter:
1. Foranalyse: Ledelse

(utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS, 02.03.2021)
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 11.02.2021, der det ble bestilt en
foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS innenfor temaet ledelse. Dette ble formulert slik i vedtaket i saken
(sak 04/2021 Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023):

Følgende tema/områder følges opp i 2021:

• Ledelse(Kommentar: Kontrollutvalget ønsker her revisjonens innspill til hvordan man
kan tilnærme seg temaet ledelsei en forvaltningsrevisjon.

Vedlagt følger foranalyse, utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS.

Hensikten med foranalysen er å gi kontrollutvalget et godt grunnlag for å vurdere om det formålstjenlig
å gå videre en hovedundersøkelse, dvs. et forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Foranalysen skisserer ulike innfallsvinkler til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor temaet.

Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.



FORANALYSE 

LEDELSE 

UTARBEIDET FOR 
KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

INNLANDET REVISJON IKS 

2. mars 2021

2021-284/KL

VEDLEGG
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1 INNLEDNING 
 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 
  

I sitt møte 5. februar 2021 sak 04/21 fattet kontrollutvalget vedtak om å bestille en foranalyse om temaet 

"ledelse". Det fremgår av vedtaket at kontrollutvalget ønsker revisjonens innspill til hvordan man kan tilnærme 

seg temaet ledelse i en forvaltningsrevisjon.   

 

1.2 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN 
 

Ledelse er et bredt tema. Revisjonen har derfor valgt å starte med en definisjon av begrepet og presentere noe 

av den nyere forskningen som er gjort om temaet. Vi har innhentet informasjon fra kommunen om lederavtaler 

og lederopplæring i Gran kommune. Videre har revisjonen undersøkt hva som er gjort av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter på temaet ledelse tidligere, og presenterer noen eksempler som kan være en 

pekepinn på hvordan man kan tilnærme seg temaet.  

 

Foranalysen er gjennomført av forvaltningsrevisor Ingvild Andreassen Granlund i februar/mars 2021. Kristian Lein 

er oppdragsansvarlig. 
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2 LEDELSE 
 

Det finnes flere ulike definisjoner av begrepet "ledelse". Organisasjonsteoretikerne Dag Ingvar Jacobsen og Jan 

Thorsvik (2013:416) legger til grunn at ledelse er "…en spesiell atferd som mennesker utviser i den hensikt å 

påvirke andre menneskers tenkning, holdning og atferd". Videre mener de at formålet med ledelse innenfor en 

organisasjon vanligvis er å motivere medarbeidere til å yte mest mulig, få medarbeiderne til å trives og få de til å 

arbeide mot bestemte mål. 

 

Ledelse er et tema det er forsket mye på. Ifølge professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved BI, Øyvind 

Lund1, er det særlig fire former for ledelse det har vært fokus på de siste årene; styringsledelse, relasjonsledelse, 

myndiggjørende ledelse og visjonær ledelse. Lund beskriver de fire ledelsesformene på følgende måte: 

 

Styringsledelse: Ledelsen setter mål for medarbeiderne og bestemmer hvem som skal gjøre hva, når og hvordan. 

Ansatte får utdelt oppgaver, og blir målt på måloppnåelse. 

Relasjonsorientert ledelse: Denne formen for ledelse blir også kalt omtankeledelse. Lederen har omtanke for 

medarbeiderne, er vennlig, støttende og legger til rette for utvikling.  

Myndiggjørende ledelse: Lederen delegerer ansvar, gir medarbeiderne mulighet til å bestemme mye selv og 

oppmuntrer til selvstendighet. 

Visjonær ledelse/endringsledelse: Lederen inspirerer med en visjon, oppfordrer til dyptgripende endring og sprer 

optimisme. Fokuserer på det som gir jobben mening overfor medarbeiderne.  

 

Ifølge Lund er det relasjonsorientert ledelse som kan vise til de beste resultatene i de fleste studier, gjerne 

kombinert med endringsorientert ledelse.  

 

Forskjell på ledelse i private og offentlige virksomheter? 

Professor ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder, Dag Ingvar Jacobsen, har 

skrevet en lærebok der han ser på forskjeller mellom ledelse i offentlige, private og hybride organisasjoner.  

Jacobsen tar utgangspunkt i data fra «Lederundersøkelsen 3.0», gjennomført ved Norges Handelshøyskole i 2011. 

Undersøkelsen innhentet svar fra 2500 lederne som er ansatt i offentlige eller private organisasjoner. På bakgrunn 

av sine funn hevder Jacobsen at forskjellene som opptrer ikke skyldes eierskap og finansiering, men heller hvilke 

oppgaver som er lagt til offentlig sektor, og hvilke utdanningskrav som stilles til medarbeiderne. Ifølge Jacobsen 

er disse forholdene viktigere for å forklare ledernes personlighet, verdier og hva de motiveres av, samt hva slags 

lederstil de vektlegger. Jacobsen konkluderer med at forskjeller i ledelse har å gjøre med hvem som er ledere og 

hvem som er medarbeidere, og ikke skyldes den offentlige dimensjonen i seg selv. 

 

 

                                                           

 
1 Hentet fra artikkelen "Omsorgsfull leder mer lønnsomt enn kontrollfrik" publisert på forskning.no 9.5.2017. Artikkelens innhold er basert 

på professor Øyvind Martinsens foredrag "Den beste form for ledelse", Handelshøyskolen BI 31.3.2017.  
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2.1 REGELVERK 
 

Rammene for kommunal styring og ledelse er gitt i kommuneloven. Kommunestyret er øverste myndighetsorgan 

med ansvar for hele kommunens virksomhet. Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom å vedta kommunens 

arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi. Den daglige utøvelsen av arbeidsgiveransvaret er delegert til 

kommunedirektøren/rådmannen, i praksis delegeres ansvaret videre til ledere på ulike nivåer i kommunen.  

 

Rammer for hvordan ledelse skal utøves er gitt i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljølovens formål er gitt i § 1-1:  

a)  å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full 

trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger,  og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i 

samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, 

c) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten, 

d)å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og 

livssituasjon, 

e) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø 

i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, 

f) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. 

 

I aml. § 1-8 slås det fast at det som i loven er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i 

arbeidsgivers sted leder virksomheten.  

 

2.2 KS` GUIDE TIL GOD LEDELSE 
 

KS har utarbeidet «Guide til god ledelse»2 for ledere i kommunal sektor. KS legger til grunn at "god ledelse i 

kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne".  

 

I guiden listes det opp en rekke punkter som KS mener ledere som lykkes har evne til:  

• å bygge tillit og ha godt samspill med de folkevalgte 

• å styre etter verdier, mål og rammer, ta beslutninger og vise gjennomføringskraft i tråd med politiske 

vedtak og føringer 

• å se helhet og sammenheng i organisasjonen for å sikre god utnyttelse av kompetanse og ressurser 

• å kommunisere tydelige forventninger, gi tilbakemeldinger og anerkjennelse til den som fortjener det 

• å legge til rette for læring og utvikling, gjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere 

• å skape oppslutning om endringer og få alle med seg i endringsprosesser 

• å involvere innbyggere og andre aktører i utvikling av tjenestene 

 

 

                                                           

 
2 KS – "Guide til god ledelse". Publisert 1.11.2018 
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Videre mener KS at kjernen i god ledelse er "å vise gjennomføringskraft for oppnå gode resultater, skape tillit 

gjennom tydelige roller, legge til rette for mestring og motivasjon og å skape en organisasjonskultur med godt 

arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet." 

 

2.3 OM GRAN KOMMUNE 
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Kommunens øverste ledelse består av rådmannen og fem kommunalsjefer som leder hvert sitt 

kommunalsjefområde.  Under disse er det som figuren viser en rekke enhetsledere som har ansvar for hvert sitt 

tjenesteområde.   

 

I årsmelding for 2019 skriver rådmannen at de har jobbet blant annet med opplæring av ledere, for eksempel 

innen temaer som endringsledelse, informasjonssikkerhet og personvern. I årsmeldingen står det også at mål for 

virksomheten i 2019 blant annet var å oppnå 80 % med "tilfreds" eller bedre på ansattundersøkelse. Videre 

opplyses det om at 10-faktor3 undersøkelse ble gjennomført og redegjort for kommunestyret. Målet ble ikke 

nådd. Det var også et mål med totalt 93% nærvær i hele organisasjonen. Resultatet for 2019 ble 92%.  

 

I kommunens innovasjonsstrategi som ble vedtatt i kommunestyret 21.02.2017 står det blant annet om leder- og 

medarbeiderskap at man skal:  

 Fokusere på "Vi i Gran"-verdier og prinsipper for alle medarbeidere og ledere. Kontinuerlig informasjon 

og oppfølging. 

 Bruke lederavtaler til å synliggjøre ledernes ansvar for å tilrettelegge, styre og følge opp 

innovasjonsprosesser. Etablere årshjul for lederoppfølging.  

 

I budsjett og økonomiplan 2021-2024 står det at et av delmålene for budsjettområdet Rådmann og stab er å sette 

lederne i stand til å drive god personaladministrasjon, og gi god støtte i forebygging og oppfølging av sykefravær. 

Mål for 2021 er at sykefraværet skal være lavere enn 9% for hele organisasjonen. Et annet delmål er å bistå 

arbeidsplasser som har høyt sykefravær med lederstøtte og oppfølgingstiltak fra HR, basert på felles prioriteringer 

i ledelsen.  

 

«Vi i Gran» -dokumentet 

Gran kommune utarbeidet i 2011 et dokument kalt «Vi i Gran». Dokumentet ble vedtatt i kommunestyret 16. 

juni 2011. I dokumentets innledning skriver rådmannen at «Vi i Gran» – prosessen hadde sitt utgangspunkt i 

behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Omdømme- og identitetsbygging trekkes 

også frem som viktig. Dokumentet inneholder seks kapitler som omhandler henholdsvis verdier, den gode 

medarbeideren, den gode lederen, felleskap og trivsel, utvikling og kompetanse og omdømmebygging. I kapitlet 

om den gode lederen er det listet opp fem sitater om den gode lederen:  

 "Jeg er tilgjengelig og lydhør." 

 "Jeg er ærlig og rettferdig." 

 "Jeg viser tillit og delegerer oppgaver for å skape utvikling og trivsel på arbeidsplassen." 

 "Jeg informerer og inkluderer mine medarbeidere i avgjørelser som angår fellesskapet." 

 "Jeg ønsker åpenhet og arbeider aktivt for at mine medarbeidere skal få ytre sine meninger og utvikle 

sine kvaliteter." 

 

Lederavtaler 

Lederavtaler er et styrings- og ledelsesverktøy som er nokså utbredt i norske kommuner og fylkeskommuner. 

Gran kommune er en av kommunene som benytter seg av lederavtaler. Revisjonen har fått oversendt mal for 

                                                           

 
3 10 faktor-undersøkelse er et verktøy utviklet av KS i samarbeid med professor Linda Lai ved BI. Undersøkelsen er skreddersydd for 

kommuner og fylkeskommuner, og måler 10 faktorer som anses å være avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø.  
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lederavtaler for kommunalsjefer fra administrasjonen. Malen viser at lederavtalene inneholder følgende punkter: 

stillingens formål og organisasjonsmessige plassering, ansvar- og myndighetsområde/hovedoppgaver, 

resultatmål, krav og forventninger og lederens personlige utviklingsmål. Under punktet om ansvars- og 

myndighetsområde er det tatt inn et eget punkt om utviklingsledelse, der det blant annet står at lederen skal 

«formidle verdier og utøve lederskap i tråd med kommunens mål og visjoner slik disse   framkommer av: 

-Kommuneplanens samfunnsdel 

-Vi i Gran 

-Budsjett- og økonomiplan 

-Øvrige planverk og styringsdokumenter» 

 

Vedlagt lederavtalene er rammevilkår for ledere i Gran kommune, delegeringsbestemmelser og informasjon om 

ledersamtalen. HR-sjef i Gran kommune opplyser til revisjonen at lederavtalene blir gjennomgått med hver enkelt 

leder årlig i medarbeidersamtale med overordnet leder. Det fremgår av dokumentet om ledersamtalen at 

ledersamtalen er en oppfølging av lederavtalen. Samtidig er ledersamtalen en medarbeidersamtale med 

nærmeste overordnede. Samtalen har særlig fokus på resultatoppnåelse, spesielle ledelsesmessige utfordringer, 

mål for arbeidet framover og behov for forbedringstiltak. Tilbakemeldinger gitt i ledersamtaler vil også danne 

grunnlag for arbeidsgivers vurderinger og prioriteringer ved lokale lønnsforhandlinger. 

 

Lederopplæring og lederutvikling i Gran kommune 

Revisjonen har fått opplyst fra administrasjonen at arbeidsgiverplattformen «Vi i Gran» er en overordnet rød tråd 

i organisasjonsutviklingen deres, og det kommuniseres jevnlig til lederne at de forventes å leve opp til føringene 

som er gitt i avsnittet som beskriver den gode leder i Gran. Vi får opplyst at lederopplæring i Gran gjøres først og 

fremst gjennom ledernettverk som består av to elementer: 

- Rådmannens ledersamlinger (3 x 2 timer + et todagersseminar hvert år) 

- Tverrfaglige nettverksgrupper for ledere (4 x 2,5 timer hvert år) 

 

En oversikt vi har fått oversendt fra kommunen viser at temaer på ledersamlinger hittil i 2021 har vært ny 

rådmann, administrasjon og ledelse, råd til ny rådmann, rekruttere og beholde kompetanse, økonomi samt 

ledelse i krisesituasjoner. Temaer i nettverksgruppene hittil i år har vært oppfølging av 

medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, mestringsorientert ledelse og prosessledelse. 

 

I 2020 ble «Læringsverksted for ledere» innført, der det gis opplæring i mer administrative oppgaver som 

håndteres av ledere. Vi får opplyst at det ble gjennomført fem slike samlinger på 2,5 timer i 2020 og at det er lagt 

opp til fire tilsvarende i 2021. 

 

Ifølge administrasjonen gjennomføres det i tillegg til dette enkeltstående kurs etter behov og kapasitet. Vi får 

opplyst at det også foregår god del lederopplæring innenfor de ulike fagområdene. Det kan for eksempel være at 

overordnet leder setter sammen et introduksjonsopplegg for nye ledere eller gjennomfører opplæring for alle 

ledere innenfor fagområdene.  

 

2.4 PROSJEKTER OM TEMAET LEDELSE 
 

Ledelse og sykefravær   

Høyt sykefravær er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgivere. "IA-ledelse 2.0 – 

NED med sykefraværet!" er et prosjekt i regi av KS og NAV som har som mål å redusere sykefraværet. Agenda 
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Kaupang og Proba samfunnsanalyse har gjennomført følgeforskning på denne ordningen. Agenda Kaupang skriver 

i rapporten at et av hovedfunnene er at det er (…) en tydelig sammenheng mellom mestringsorientert ledelse, 

mestringsklima og samlet sykefravær i virksomheter innen helse og omsorg. Virksomheter med 

mestringsorienterte ledere som er gode på å kommunisere mål, skape mening i arbeidet, og gi sine medarbeidere 

individuell oppmerksomhet og støtte har lavere samlet sykefravær." 

 

Det har tidligere blitt gjennomført flere forvaltningsrevisjoner som blant annet dreier seg om sykefravær og 

sykefraværsoppfølging. Lederstil eller type ledelse har i liten grad vært tema, det har i større grad vært fokus på 

ledelsens etterlevelse av rutiner og tiltak for å forebygge og redusere sykefravær.  

 

Et eksempel er Vestfold kommunerevisjon, som i 2019 gjennomførte et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 

Holmestrand kommune med temaet Personalforvaltning og sykefravær i Holmestrand kommune. Prosjektet var 

basert på fire problemstillinger: 

1. Har Holmestrand kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til personalforvaltningen, og blir denne 

fulgt? 

2. Hvilke rutiner og tiltak har Holmestrand kommune for å forebygge, følge opp og redusere sykefraværet? 

3. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å forebygge, følge opp og redusere 

sykefraværet? 

4. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å forebygge, følge opp og redusere sykefraværet? 

 

Revisjonen konkluderte med at kommunen hadde tydeliggjort ansvarsfordeling mellom de ulike nivåene i 

organisasjonen ved å vedta delegasjonsreglement både for rådmann og folkevalgte organer, samt 

administrasjonen. Videre fant revisor at kommunen gjennom sitt IA-arbeid hadde jobbet forebyggende for å 

redusere sykefraværet og hadde utarbeidet en overordnet sykefraværsrutine som tydeliggjør hvordan 

kommunen skal jobbe med sykefravær. Når det gjelder ledelsens etterlevelse av rutiner og tiltak ga lederne 

uttrykk for at de hadde god kjennskap til rutinen, og at de opplevde at det var en klar ansvars- og 

oppgavefordeling ved oppfølgingen av sykefraværet. Men flere av lederne ga uttrykk for at de hadde behov for 

mer opplæring og kursing i oppfølging av sykemeldte. Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og verneombud tydet på 

at disse i mindre grad enn lederne var tilfreds med kommunens forebyggende sykefraværsarbeid.  

 

Ledelse og organisering 

I 2018 gjennomførte Vestfold kommunerevisjon forvaltningsrevisjonsprosjektet Organisering og ledelse i 

Sandefjord kommune. Formålet med prosjektet var å undersøke om Sandefjord kommune har tilrettelagt for en 

tilfredsstillende organisering og ledelse. Prosjektet var basert på to problemstillinger: 

1.Har Sandefjord kommune tilrettelagt for en hensiktsmessig administrativ organisering? 

2.Har Sandefjord kommune tilrettelagt for god ledelse? 

 

I prosjektet ble blant annet KS` guide til god ledelse brukt som kilde til revisjonskriterier.  

 

Revisjonen konkluderte med at kommunen i hovedsak hadde tilrettelagt for en hensiktsmessig administrativ 

organisering, men at det fortsatt var områder hvor det var potensial for tilpasninger og forbedringer. Et av disse 

var at det ikke var etablert tilstrekkelige arenaer for samhandling på tvers av kommunalområdene.  
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Revisjonens overordnede konklusjon på den andre problemstillingen var at kommunen var på god vei med å 

tilrettelegge for god ledelse. Revisjonen vurderte at kommunen hadde gode prinsipper og verktøy for ledelse, og 

trakk spesielt frem KS-10-faktor som utviklingsverktøy, som var på god vei til være forankret i hele organisasjonen. 

Det tydet også på at de fleste etterlevde prinsippene om enhetlig ledelse, selv om det så ut til at det var noe 

manglende kompetanse på enkelte områder. 
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3 PERSPEKTIVER OG PROBLEMSTILLINGER FOR ET MULIG 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

3.1 MULIGE PERSPEKTIVER 
 

Ifølge Norges kommunerevisorforbunds veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering4 kan risiko- og vesentlighet 

vurderes ut fra følgende sju perspektiver5: 

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på? 

3. Drives kommunens samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 

4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 

5. Driver kommunen effektivt? 

6. Er kommunen tillitsskapende? 

7. Er kommunens drift bærekraftig? 

 

Flere av disse perspektivene er aktuelle for temaet ledelse, ettersom dette er et nokså bredt tema. KS legger til 

grunn at god ledelse er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. Tjenesteperspektivet er derfor 

relevant. Ledelse kan påvirke hvorvidt kommunen driver effektivt. Forsvarlig myndighetsutøvelse i samsvar med 

lovverket er også et aktuelt perspektiv for dette temaet.  

 

3.2 BØR VI GJENNOMFØRE EN FORVALTNINGSREVISJON ? 
 

Vi legger til grunn følgende kriterier for vurderingen av om det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon av dette 

teamet:   

 Er dette et viktig område, f.eks ved at det legger beslag på store ressurser eller ved at det har stor 

betydning for brukere? 

 Er det risiko for å avdekke vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for 

virksomheten? 

 Er administrasjonen i gang med mulige risikoreduserende tiltak på området? I så fall er nytteverdien av 

revisjon mindre. 

 Er temaet reviderbart?  Er det mulig å finne gode revisjonskriterier? Er det mulig å finne gode data? 

 Vil det ha en nytteverdi å gjennomføre en forvaltningsrevisjon? 

 

Revisjonen legger til grunn at ledelse er et viktig område som påvirker all kommunens virksomhet, inkludert 

kvaliteten på tjenestene. Nytteverdi og hvorvidt temaet er reviderbart omtales i neste avsnitt.   

 

                                                           

 
4 Fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019 
5 Avledet fra kommunelovens § 1-1. 
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3.3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

Et mulig innretning av en forvaltningsrevisjon kan være å undersøke ledelsen følger opp sykefravær og hvordan 

det arbeides med sykefraværet i kommunen. Det fremgår av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon i 

perioden 2019-2023 at kommunen har hatt utfordringer med høyt fravær på flere områder i perioder. Ledelse er 

listet opp som et aktuelt tema knyttet til sykefravær og sykefraværsoppfølging. Sykefravær og 

sykefraværsoppfølging er spesielt nevnt innenfor kommunalsjefområdet helse og omsorg.  Årsmelding for 2019 

viser at det var innenfor budsjettområdene Helse og omsorg (9 %), Familie og velferd (9,4 %) og Barnehage og 

skole (7,7 %) at sykefraværet var høyest. I budsjett og økonomiplan for 2020-2023 opplyses det om at det var stor 

variasjon i sykefraværet mellom barnehager, og man så store variasjoner i en og samme barnehage fra år til år. 

Årsaken til fraværet oppgis å være sammensatt, men god sykefraværsoppfølging anses å være en suksessfaktor. 

Dette skulle derfor være fokusområde i 2020.   

 

Undersøkelsen kan derfor spesifikt rette seg mot disse områdene der man antar at utfordringene er størst. 

Revisjonen anser dette som en vinkling som er aktuell og reviderbar. Vi antar at det kan ha en nytteverdi både for 

kommunens administrative og politiske ledelse med en gjennomgang av hvordan kommunens ledelse jobber med 

forebygging og oppfølging av sykefravær. Aktuelle kilder til revisjonskriterier kan være arbeidsmiljøloven, 

kommunens personalrutiner, HMS-håndbok og IA-avtale.  

 

Følgende problemstillinger kan være aktuelle: 

 Jobber kommunen målrettet og systematisk med å forebygge sykefravær?  

 Er det etablert rutiner for sykefraværsoppfølging i henhold til bestemmelser i regelverket?  

 Følger personalledere opp sykmeldte i henhold til definerte rutiner/retningslinjer i kommunen?  

 Er det implementert en felles personalpolitisk praksis i sykefraværsarbeidet?  

 Har personalledere kompetanse og tid i sykefraværarbeidet og hvordan benyttes ulike støtteordninger 

og virkemidler?  

 Opplever ansatte og personalledere at sykefraværsarbeidet er forankret og implementert? 

 

En annen innfallsvinkel kan være å undersøke om kommunen har tilrettelagt for god ledelse. Denne vinklingen vil 

i større grad være rettet mot å undersøke hvordan ledelse utøves i kommunen og i hvilken grad kommunen har 

tilrettelagt for en tilfredsstillende form for ledelse. Denne vinklingen er noe bredere og det kan være vanskeligere 

å finne egnede revisjonskriterier.  KS' guide til god ledelse kan være en kilde, samt kommunens 

arbeidsgiverstrategi og lederavtaler.  

 

Følgende problemstillinger kan være aktuelle: 

 I hvilken grad har Gran kommune tilrettelagt for god ledelse? 

 I hvilken grad legges lederavtalene til grunn for systematisk evaluering av lederne? 

 

Dersom kontrollutvalget ønsker å gå videre med å bestille en forvaltningsrevisjon vil revisjonen, ut fra den 

tilnærming som ønskes, arbeide videre med problemstillinger i en prosjektplan der det også gjøres nærmere rede 

for revisjonskriterier, metode, anslag for ressursbruk og gjennomføring.  
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FORSLAG TIL VEDTAK:

Med bakgrunn i foranalysen vil kontrollutvalget avvente gjennomføring av et
revisjonsprosjektpå området.

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 11.02.2021, der det ble bestilt en
foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS innenfor temaetoppfølging av nyansatte. Dette ble formulert slik
i vedtaket i saken (sak 04/2021 Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2023):

Følgende tema/områder følges opp i 2021:

• Oppfølging av nyansatte(Kommentar: Et konkret og avgrenset område der man kan
vurdere å lage en kombinert foranalyse/prosjektplan med tanke på gjennomføring av et
lite revisjonsprosjekt).

Vedlagt følger foranalyse, utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS.
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å gå videre en hovedundersøkelse, dvs. et forvaltningsrevisjonsprosjekt.
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1 INNLEDNING 
 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 
 

I sitt møte 5. februar 2021, sak 04/2021 om oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-

2023 bestilte kontrollutvalget blant annet en foranalyse med tema oppfølging av nyansatte. Det kommenteres i 

vedtaket at temaet er et konkret og avgrenset område der man kan vurdere å lage en kombinert 

foranalyse/prosjektplan med tanke på gjennomføring av et lite revisjonsprosjekt. Oppfølging av nyansatte er ikke 

ført opp som tema i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 

 

 

1.2 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN 
  

Vi vært i kontakt med HR-seksjonen, og har hentet inn kommunens rutiner på området, og supplerende 

informasjon. Videre har revisjonen undersøkt regelverk og føringer, samt hva som er gjort av forskning 

forvaltningsrevisjonsprosjekter på temaet oppfølging og opplæring av nyansatte.  

 

Foranalysen er gjennomført av forvaltningsrevisor Tove Grini og oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein. 
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2 OPPFØLGING AV NYANSATTE 

 

2.1 REGELVERK OG FØRINGER 
 

Ifølge Arbeidstilsynet (https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/opplaring/) skal arbeidsgiver sørge for at 

alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg 

måte. Når det gjelder nye arbeidstakere heter det at «Alle på arbeidsplassen må få informasjon om hvem som 

står for opplæring og instruksjon av nye medarbeidere og hva opplæringen og instruksjonen omfatter. Den 

nyansatte må få klar og tydelig informasjon om hvilke oppgaver han/hun kan og må utføre, og hvilken opplæring 

som kreves.» 

 

I hovedavtalen for kommuner/fylkeskommuner, § 7 heter det at «Det er en målsetting for partene at:,…; «alle 

arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, opplæring og avansement» 

 

Så vidt revisjonen er kjent med har ikke KS laget anbefalinger e.l angående opplæring i kommunene. KS har 

imidlertid i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og andre organisasjoner utarbeidet prinsipper og 

forpliktelser for veiledning av nytilsatte lærere i barnehager og skoler. Ut fra dette arbeidet lagde 

Kunnskapsdepartementet i 2018, i samarbeid med organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning, 

anbefalinger om hvordan god veiledning bør gjennomføres.  

 

KS (kslaring.no) tilbyr opplegg og kurs for nyansatte i kommunene.  

 

Idebanken1 har laget en guide til å introdusere nye medarbeidere. Denne omhandler blant annet: 

 Utfordringer ved nyansettelser. 

 Mottagelse av nyansatte. 

 Roller og oppgaver – hvem gjør hva og når. 

 Kjennetegn på en god mottagelse. 

 Ansatte med særlige behov. 

 Bruk av kontaktperson/mentor. 

 Risikofaktorer i arbeidsmiljøet. 

 

I guiden inngår også en sjekkliste for god mottakelse av nye medarbeidere.  

 

                                                           

 
1 Idébanken er ifølge hjemmesiden et virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 

(IA-avtalen). Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempler, forsking og annen 

kunnskap. Idébanken organisatorisk underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, men blir finansiert med øremerkede midler fra Arbeids- 

og sosialdepartementet. 
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2.2 OPPFØLGING AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

Fra HR-sjef har vi fått oversendt rutinene kommunen har for oppfølging av nyansatte:

• Retningslinjer for introduksjon av nyansatte, for ledere.

• Nyansatt i kommunen, for medarbeider.

Dokumentet Retningslinjer for introduksjon av nyansatteomtaler:

Målsetning.

Planlegging og forberedelse av nyansettelser (ansvar, fadder, informasjon). Det er laget en sjekkliste for

å støtte dette.

Oppfølging og evaluering.

Ansvaret for introduksjonen (tredelt –personalavdelingen, lederen og fadderen).

I tillegg til sjekkliste for introduksjon av nyansatte, er det laget skjema for hhv 1. og 2. oppfølgingssamtale, skjema

for egenvurdering, samt rettledning for utfylling og behandling av vurderingsskjemaene. Ifølge HR-sjef er

inntrykket at retningslinjene benyttes i kommunen, men dette er ikke undersøkt. Ettersom verktøyet ikke

foreligger digitalt, er det heller ikke mulig å hente å oversikter over bruken.

Nyansatt i kommunener et tosiders dokument der følgende omtales/vises til:

«Vi i Gran» -det vises til dette dokumentet, detteomtales somkommunensalternativ til en "tradisjonell"

arbeidsgiverpolitikk.

Hovedtrekk i arbeidsreglementet.

Viktig lovverk.

HMS –Helse Miljø Sikkerhet. Det vises bl.a til HMS-hovedbok for Gran kommune.

Ifølge HR-sjef er det behov for å utvikle rutinene når det gjelder oppfølging av nyansatte, og kommunen har

påbegynt arbeidetmed dette. Vi får opplyst at det er satt i gang utvikling av rutiner:

«Onboarding» program, som vil omfatte prosesser, rutiner og oppfølging av nyansatte, fra rekruttering

og fram til endt løpetid etter 6 mnd ansettelse.

Digitalt nyansattkurs, med 3 deler: Bli kjent med kommunen, Bli kjent med rettigheter og plikter, Bli kjent

med IKT systemer.

Fadderordning.

Da det er utfordringer med kapasitet, så går dette arbeidet noe saktere enn ønsket, og det er ikke klartnår dette

kan sluttføres.

2.3 PROSJEKTER OM OPPFØLGING AV NYANSATTE

Så langt vi har kartlagt er det ikke gjort mange forvaltningsrevisjoner de siste årene som tar for seg opplæring

eller oppfølging av nyansatte. Et unntak er et prosjekt som Hedmark revisjon utførte for kontrollutvalget i Stange

kommune (Hedmark Revisjon IKS 2020). Den ene av to problemstillinger tok for seg om nyansatte i Stange

kommune får tilstrekkelig oppfølging i prøvetiden. Problemstillingen ble undersøkt ved gjennomgang av

dokumenter/rutiner, konkrete ansettelsessaker samt spørreundersøkelse til alle som ble ansatt i kommunen i
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løpet av 2018. Rapportens hovedkonklusjon var at det finnes planer og sjekkliste for oppfølging i kommunen, men 

at det er ulik praksis også i oppfølgingen av nyansatte, og at en andel ansatte mener at oppfølgingen ikke er god 

nok.  

 

På oppdrag fra NAV har Fafo utarbeidet en rapport om oppfølging av nyansatte (Rogstad og Sterri 2015). I 

rapporten angis to hovedgrunner til at kunnskap om nyansatte er interessant: 

 Redusere turnover for attraktiv arbeidskraft. 

 Inkludering i virksomhetene. 

 

Ifølge rapporten foreligger det svært lite forskning om betydningen av oppfølging av nyansatte, «noe som ikke er 

til å undres over så lenge det heller ikke er et virkemiddel som er tatt systematisk i bruk». Det er imidlertid på det 

rene at mange arbeidsgivere mener at det er et stort behov for oppfølging av nyansatte. Flere er blitt 

oppmerksomme på at læring ikke bare skjer i skolen, men at også arbeidslivet blir sett som en viktig arena for å 

tilegne seg nødvendig kompetanse.» 

 

I rapporten pekes på mulige strategier arbeidsgivere kan iverksette for å imøtekomme nyansattes behov, hvor 

formelle virkemidler kan være: 

 introduksjonskurs/nyansattdag 

 praktisk tilrettelegging  

 tildeling av fadder/mentor 

 møte med tillitsvalgt, informasjon om rettigheter  

 plan for den nyansatte, med fastsatte datoer 

 tildeling av en kollega som «skygges» av den nyansatte 

 sikre tilgang til kollegaer 

 klar tidsplan 

 oppfølgingssamtaler etter fastsatte intervaller 

 

Rapporten peker også på mer uformelle faktorer og perspektiver som kan påvirke opplæringsprosessen: 

 Samsvar mellom forventninger og realiteter. 

 Behovet for informasjon – tydeliggjøre krav og forventninger. 

 Kunsten å sette ord på det uformelle. 

 Ramme inn usikkerhet. 

 Læring på jobben versus krav om kunnskap for å få jobb. Sile på forhånd eller forme i etterkant? 

 

Forskerne finner at oppfølging av nyansatte er ikke et virkemiddel som er tatt systematisk i bruk i det norske 

arbeidslivet. Hovedbildet er at arbeidsgivere ser verdien av god oppfølging, men i liten grad har lykkes med å 

omsette disse idealene i praksis. «Det er likevel viktig å bemerke at vi finner stor variasjon i utformingen av 

opplegg arbeidsgivere har for å introdusere nyankomne. Det finnes alt fra kortvarige og egeninitierte prøve og 

feileperioder til utarbeidede og langsiktige opplegg med mentorer og formelle introduksjonskurs.» 
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3 PERSPEKTIVER OG PROBLEMSTILLINGER FOR ET MULIG 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

3.1 MULIGE PERSPEKTIVER 
 

Ifølge Norges kommunerevisorforbunds veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering2 kan risiko- og vesentlighet 

vurderes ut fra følgende sju perspektiver3: 

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på? 

3. Drives kommunens samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 

4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 

5. Driver kommunen effektivt? 

6. Er kommunen tillitsskapende? 

7. Er kommunens drift bærekraftig? 

 

Flere av disse perspektivene er aktuelle for temaet oppfølging av nyansatte, ettersom det omfatter hele 

kommunens virksomhet. God kompetanse blant de ansatte, og dermed tilfredsstillende opplæring, er avgjørende 

for å levere gode tjenester til innbyggerne. Tjenesteperspektivet er derfor relevant. Samtidig kan opplæring av 

de ansatte kan påvirke hvorvidt kommunen driver effektivt. Forsvarlig myndighetsutøvelse i samsvar med 

lovverket er også et aktuelt perspektiv for dette temaet.  

 

Vi legger til grunn følgende kriterier for vurderingen av om det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon av dette 

teamet:   

 Er dette et viktig område, f.eks ved at det legger beslag på store ressurser eller ved at det har stor 

betydning for brukere? 

 Er det risiko for å avdekke vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for 

virksomheten? 

 Er administrasjonen i gang med mulige risikoreduserende tiltak på området? I så fall er nytteverdien av 

revisjon mindre. 

 Er temaet reviderbart?  Er det mulig å finne gode revisjonskriterier? Er det mulig å finne gode data? 

 Vil det ha en nytteverdi å gjennomføre en forvaltningsrevisjon? 

 

Revisjonen legger til grunn at opplæring av de ansatte er et viktig område som påvirker alle deler av kommunen, 

inkludert kvaliteten på tjenestene. Nytteverdi av en eventuell forvaltningsrevisjon og hvorvidt temaet er 

reviderbart omtales i neste avsnitt.   

 

                                                           

 
2 Fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019. 
3 Avledet fra kommunelovens § 1-1. 
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3.2 REVISJONENS VURDERING OG ANBEFALING 
 

Vi har ikke har laget en prosjektplan fordi vi ikke anbefaler noe prosjekt nå. Ut fra de opplysninger revisjonen har 

fått fra kommunen v/HR-sjef så anser vi det som sannsynlig at nytteverdien av en forvaltningsrevisjon av dette 

temaet vil være begrenset slik det ligger nå. Begrunnelsen er at kommunen ser at det er behov for å utvikle 

rutinene, og har påbegynt arbeid med dette. Hvis det gjennomføres en forvaltningsrevisjon samtidig med at 

rutinene på dette området er under revisjon, så er det sannsynlig at rapporten fra revisjonsprosjektet vil beskrive 

rutiner og praksis som har endret seg. 

 

Hvis kontrollutvalget likevel skulle ønske å gå videre med et forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema opplæring 

av nyansatte så vil revisjonen legge fram en prosjektplan. Etter revisjonens vurdering være mulig å finne relevante 

problemstillinger, med tilhørende revisjonskriterier. Problemstillinger kan f.eks være: 

 Har Gran kommune tilfredsstillende rutiner for oppfølging av nyansatte? 

 Får nyansatte i kommunen tilfredsstillende oppfølging? 

 

Problemstillingene kan undersøkes ved å studere utvalgte ansettelser, og se på hvordan de ansatte har vært fulgt 

opp. Da vil det være relevant å ta for seg dokumentasjon som viser hvordan den ansatte har vært fulgt opp, samt 

å intervjue med den ansatte og leder(e) som har stått for ansettelse og opplæring. Dette kan eventuelt suppleres 

med en spørreskjemaundersøkelse som går bredere ut blant nyansatte.     

 

Revisjonskriterier i et eventuelt prosjekt som tar for seg opplæring av nyansatte kan neppe utledes direkte fra 

lover og regelverk for øvrig. Derimot kan det være mulig å hente kriterier fra veiledere og forskning, jf Idebanken 

og rapporten fra Fafo. Kommunale vedtak, arbeidsgiverpolitikk, sentrale retningslinjer vil også kunne danne kilder 

for revisjonskriterier. Vi vil komme tilbake revisjonskriterier hvis kontrollutvalget skulle ønske å iverksette en 

forvaltningsrevisjon. 
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REFERANSER 
 

Gran kommune 

 

Nyansatt i kommunen. 

 

Retningslinjer for introduksjon av nyansatte i Gran kommune. 

 

 

Øvrige dokumenter 

 

Hedmark Revisjon IKS (2020): Referanseinnhenting og oppfølging av nyansatte. Utarbeidet på oppdrag fra  

kontrollutvalget i Stange kommune. 

 

Idebanken: Slik tar dere imot en ny medarbeider - En guide til å introdusere nye medarbeidere. 

 

KS: Hovedavtalen 01.01.2020–31.12.2021. 

 

Kunnskapsdepartementet: Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. 

 

Rogstad, J og Sterri, E.B (2015): Passe inn og passe til - Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere. 

Fafo-rapport 2015:44. 
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SAK NR. 1 8/2021

Gran kommune

I NVI TASJON TI L KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2021

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 12.03.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter:
(ingen)

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på Kontrollutvalgskonferansen 2021 den 21. – 22.
april 2021.

SAKSOPPLYSNINGER:

I tråd med fast praksis legges invitasjon til den årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges
Kommunerevisorforbund (NKRF) frem til vurdering mht. deltakelse.

Årets konferanse avvikles digitalt den 21. – 22. april 2021, i tidsrommet 0900-1200 begge dager.

Påmeldingsfrist er 8. april 2021.
Utvalgssekretær sørger for påmelding av de som ønsker å være med.

Nedenfor følger mer informasjon om årets konferanse.



2

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021
Nøkkelinfo

Fra/til 21.4—22.4

Påmeldingsfrist 8.4

Pris Kr 2 900 for hele konferansen (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900
for én dag (kr 2 300 for ikke-medlemmer) Deltakere fra
kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for
kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF,
oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til
konferansen.

Sted Nettbasert —krever tilgang til internett og pc e.l.

Varighet 21.4.: 09.00 -12.00 22.4.: 09.00 -12.00

Kontroll i pandemi og krise
Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 21. - 22. april 2021
(kl. 09.00 -12.00 begge dager), denne gang i form av etdigitalt arrangement.

Du møter blant annet (flere innledere annonseres senere):

Årets konferanse skiller seg ut – for den vil foregå i en helt spesiell situasjon – og den vil
være digital. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til
område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og
enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi?

Få med deg foredrag fra direktørCamilla Stoltenberg, assisterende helsedirektørEspen
Rostrup Nakstad og KS-lederBjørn Arild Gram. Kontrollutvalgslederne i Bergen og
Stavanger - Henning Warloeog Aleksander Stokkebø - vil fortelle om grep de har gjort i
en helt spesiell situasjon.

Noen/mange har også opplevd kriser på andre områder. Hvordan er egentlig beredskapen
rundt om i Norge, men viktigst av alt: Hvordan oppleves det når livet snus på hodet på et
øyeblikk?

Det vil blant andreElisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap, og Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum, fortelle mer om.

Til å lede og summere opp konferansen har vi engasjert journalist og forfatterMah-Rukh
Ali, som også er medlem av Kommunesektorens etikkutvalg.
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SAK NR. 1 9/2021

Gran kommune

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 11.02.2021

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 12.03.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 11.02.2021 Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 11.02.2021 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget har etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter
til orientering. Hensikten erå sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske
saker, og på en enklere måte kunne følge med på at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt
opp av administrasjonenpå tilfredsstillende måte.

Vedlagt saken følger protokoll fra kommunestyrets møte den 11.02.2021 til orientering.
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MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret 

Dato: 11.02.2021 kl 1700 – 2213  
Sted: Fjernmøte via digital møteplattform, jf. kommuneloven § 11-7 
Arkivsak: 21/00025 
Arkivkode: 033  

Møtende 
medlemmer: 

Randi Eek Thorsen (Ap), ordfører 
Pål-Arne Oulie (Sp), varaordfører  
Lars Erik Flatø (Ap) 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
Inger Lise Stieng (Ap)  
Else Randi Kolby (Ap) 
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Vemund Viken (Ap) 
Knut Magnar Lehre (Ap)  
Willy Westhagen (GBL) 
Pål Arne Sangnæs (GBL)  
Roger Nyhus (GBL)  
Morten Hagen (GBL) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL), permisjon til kl 1900, deltok fra sak 6/21  
Dag-Kristian Prestkvern (GBL)  
Monica Gjefsen (GBL) 
John Olve Johnsen (GBL)  
Maren Raknerud (Sp) 
Anne Marie Grymyr Sterten (Sp) 
Dag Lindheim (Sp) 
Asmund Johnsrud (Sp)  
Harald Westby (H)  
Gunn Seigerud (H)  
Hanne Mathisen (H), permisjon fra kl 2130, etter behandlingen av sakslista 
Jul Tore Kittelsrud (Frp)  
Liv Kristin Lyngstad (FSVR)  

Møtende 
varamedlemmer: 

Pernille Alm (GBL) fram til kl 1940, til og med sak 5/21 
Lars-Amund Skari (Sp) 

Forfall: Ole Dæhlen (Sp), permisjon fram til 01.08.2021 

Fra administrasjonen: 
Rådmann Torbjørn Hansen, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, 
kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan, kommunalsjef stab og 
støtte Morten Gausen, kommunalsjef barnehage og skole Mona Mikalsen, 
kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, kvalitetssjef Ellen 
Sagengen, kommunikasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen, smittevernkoordinator 
Lisa Tolpinrud, konstituert kultursjef Else Hagen Lyngstad, rektor for 
Hadeland kulturskole Anders Marius Blystad 

VEDLEGG
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fagansvarlig IKT Helge Meland, rådgiver Eli Stigen 
  
Andre: Leder NAV Hadeland Tone Elisabeth Andersen, orientering om NAV 
  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 14.02.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtene 17.12.2021 og 21.01.2021  

2/21 21/00585-1 Referatsaker til kommunestyremøtet 11.02.2021  

3/21 21/00379-1 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 - justering.  

4/21 21/00379-2 
Gran kirkelige fellesråd - søknad om tilleggsbevilgning til 
brannsikring av fem kirker 

 

5/21 21/00449-1 
Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen – prosjektstatus – oppfølging av 
vedtak 

 

6/21 21/00122-1 Endring i forskrift om politiske godtgjørelser  

7/21 21/00056-8 Forslag til endringer i reglementet for valgstyret  

8/21 21/00538-3 
Valg av ny kontaktperson for kommunestyret til ungdomsrådet 
2019 - 2023 

 

9/21 18/04019-6 Valg av medlemmer Gran ungdomsråd 2020 - 2022  

10/21 21/00226-1 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran"  

11/21 21/00105-1 Rammer for nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger  

12/21 21/00335-2 
Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll 
barnehage til Grymyr skole 
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Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent. 

Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 

 

Godkjenning av møtebøker 

Morten Hagen (GBL) viste til epostene som var sendt ut i etterkant av kommunestyremøtet 
17.12.2020 med kommentarer til protokollen, til sak 116/20 Budsjett- og økonomiplan 2021-2024, og 
med korrigert vedlegg til protokollen - det vedtatte budsjettforslaget. Han ba om en nærmere 
forklaring vedrørende det korrigerte dokumentet og budsjettvedtakets gyldighet.  

Kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen ba om å få svare senere i møtet. Ordfører Randi Eek 
Thorsen foreslo at godkjenningen av møtebøkene ble utsatt, og fikk tilslutning til dette.  

Etter behandling av sak 4/21 redegjorde kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen for 
merknadene til protokollen fra kommunestyremøtet 17.12.2020, og budsjettvedtaket. Han 
informerte om administrasjonens kontakt med daværende Fylkesmannen i Innlandet, og refererte til 
de nye dokumentene som ble utsendt 23.12.2020. Administrasjonen hadde fått bekreftet fra 
fylkesmannen at budsjettvedtaket ville være gyldig dersom kommunestyremøtet godkjente 
protokollen fra møtet 17.12.2020, i sitt møte 11.02.2021.  

Rådmann Torbjørn Hansen informerte om at kommunestyret snart vil få fremlagt en sak om 
nødvendig budsjettjustering.  

Protokollene fra møtene 17.12.2020 og 21.01.2021 ble enstemmig godkjente. 

 

Behandling av sakslista, saksrekkefølge  

Kl 2042, før behandlingen av sak 10/21, ba ordfører Randi Eek Thorsen om at møtet kunne fortsette 
fram til kl 2130 slik at en kunne gjennomføre orienteringen Kultur i endring før behandling av de 
resterende sakene. Ordføreren foreslo å behandle sak 11/21 før orienteringen og sak 10/21. Møtet 
ga tilslutning til dette. 

Kl 2127 foreslo ordfører Randi Eek Thorsen å gjennomføre orienteringen Kultur i endring, men 
utsette behandlingen av sak 10/21 og spørsmål til et senere møte. Ordføreren informerte samtidig 
om at de som hadde behov for permisjon fra resten av møtet, kunne få tillatelse til å forlate møtet, 
siden det kun var orienteringen som gjensto. 

Roger Nyhus (GBL) ba om å få stille et muntlig spørsmål til slutt i møtet. Ordfører Randi Eek Thorsen 
svarte at hun ville tillate det. 

Behandlingen av sak 10/21 ble utsatt til neste møte. 

 

Tema/orienteringer 

 NAV v/ leder NAV Hadeland Tone Elisabeth Andersen 

 Status Covid 19 v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas  
og smittevernkoordinator Lisa Tolpinrud  

 Ordfører og rådmann orienterer 

o Ordfører Randi Eek Thorsen viste til referatsaken Kommunal- og moderniserings-
departementet: Høring NOU 2020:15 Det handler om Norge – Bærekraf i hele landet – 
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Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene, datert 18.12.2020, og 
orienterte om at hun anbefaler at Gran kommune gir en høringsuttalelse. 

o Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at alle ordførere i helseregionen har vært 
invitert til å si sin mening til Helse Sør-Øst og til helseministeren vedrørende 
sykehusstruktur for Innlandet. Kommunestyret får høringssak til møtet 23.03.2021. 

o Ordfører Randi Eek Thorsen og varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) deltar i møte med 
ledelsen i Sykehuset Innlandet 01.03.2021, om konkretisering og planlegging av 
spesialisthelsetjeneste og lokalmedisinsk senter i Gran, knyttet opp mot helse og 
omsorgssenter. 

o Møte 05.02.2021 i utviklingsprogrammet ABSOLUTT v/ ordfører Randi Eek Thorsen 

o Status grunnerverv – Storgata i Gran sentrum  
v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 

o Status grunnerverv miljøgata i Gran sentrum  
v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 

o Status varslersak - Skjervum helse og omsorgssenter  
v/ kommunalsjef Mette Mosby Kristiansen 

 Kultur i endring v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, kvalitetssjef Ellen 
Sagengen, konstituert kultursjef Else Hagen Lyngstad, og rektor for Hadeland kulturskole Anders 
Marius Blystad 

 
 
Muntlig spørsmål 
Roger Nyhus (GBL) stilte spørsmål om vaktmesterstillingen ved idrettsanleggene og idrettshallen i 
Brandbu, som blir ledig. Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas besvarte spørsmålet. 
 
 

Skriftlige spørsmål som ble utsatt til neste møte 

 Spørsmål om Kirkestallen, fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL)  

 Spørsmål om Avlastningsenheten og Solgløtt, fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 

 Spørsmål om kommunale eiendommer, herunder Nobelsgate 5 og Solvang skole,  
fra Else Randi Kolby (Ap) 

 Spørsmål om kjøp av plasser på LUPRO, fra Harald Westby (H) 
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2/21 Referatsaker til kommunestyremøtet 11.02.2021 
 
Arkivsak: 21/00585 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 2/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 11.02.2021 til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Willy Westhagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 11.02.2021 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

3/21 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 - justering. 
 
Arkivsak: 21/00379 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 4/21 

Kommunestyret 11.02.2021 3/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 4/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 

1. Kommunestyret vedtar at budsjett og økonomiplanen 2021 – 2024 justeres slik: 
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2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide tallene i detaljbudsjettet. 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 

1. Kommunestyret vedtar at budsjett og økonomiplanen 2021 – 2024 justeres slik: 
 

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1

Avsetning ekstrautgifter og inntektsbortfall covid 19- 

fordeles av rådmann i fht faktiske 

merutgifter/mindreinntekter i Gran kommune

11 158      

1.1 K-sak 96/20 Bredbåndsøknad 2020 2 500        2 500     

1.1.
Nye avtaler på forsikring. Yrkesskade øker bl.a. som 

følge av covid-19. Forsikringer eiendom øker.
445            445           445        445       

1.1.

Styrke kommunens muligheter til kontroll med 

etterlevelse av reglene for smittevern i tilknytning til 

arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.  

711            

6.0

K-sak 90/20 Budsjett for Kontrollutvalget 2021, ingen 

økning utover prisvekst

8.3

K-sa 96/20 Bredbåndsøknad 2020, redusert 

avsetning disposisjonfond -2 500      -2 500   

8.3. Redusert avsetning pga økning forsikringer -445          -445          -445       -445      

Sum 11 869      -            -         -        

Inntekt

8.2

Økt rammetilskudd 1. halvår som kompensasjon for 

ekstrautgifter og innteksbortfall covid-19 (likt beløp 

pr innbygger) -11 158     

8.2 Koronatiltak smittevern -711          

Sum -11 869     -            -         -        
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2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide tallene i detaljbudsjettet. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

4/21 Gran kirkelige fellesråd - søknad om tilleggsbevilgning til brannsikring av 
fem kirker 
 
Arkivsak: 21/00379 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 3/21 

Kommunestyret 11.02.2021 4/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 3/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1

Avsetning ekstrautgifter og inntektsbortfall covid 19- 

fordeles av rådmann i fht faktiske 

merutgifter/mindreinntekter i Gran kommune

11 158      

1.1 K-sak 96/20 Bredbåndsøknad 2020 2 500        2 500     

1.1.
Nye avtaler på forsikring. Yrkesskade øker bl.a. som 

følge av covid-19. Forsikringer eiendom øker.
445            445           445        445       

1.1.

Styrke kommunens muligheter til kontroll med 

etterlevelse av reglene for smittevern i tilknytning til 

arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.  

711            

6.0

K-sak 90/20 Budsjett for Kontrollutvalget 2021, ingen 

økning utover prisvekst

8.3

K-sa 96/20 Bredbåndsøknad 2020, redusert 

avsetning disposisjonfond -2 500      -2 500   

8.3. Redusert avsetning pga økning forsikringer -445          -445          -445       -445      

Sum 11 869      -            -         -        

Inntekt

8.2

Økt rammetilskudd 1. halvår som kompensasjon for 

ekstrautgifter og innteksbortfall covid-19 (likt beløp 

pr innbygger) -11 158     

8.2 Koronatiltak smittevern -711          

Sum -11 869     -            -         -        
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Lars Erik Flatø (Ap) hadde sendt inn habilitetsspørsmål til saken i forkant av møtet, begrunnet med at 
han er leder i Gran kirkelige fellesråd. 
 
Anne Marie Grymyr Sterten (Sp) stilte også habilitetsspørsmål til saken, begrunnet med at hun er 
medlem, valgt av kommunestyret, i Gran kirkelige fellesråd. 
 
Rådmann Torbjørn Hansen ga en orientering om habilitetsvurderingen og anbefalte at Lars Erik Flatø 
(Ap) ble erklært inhabil, jf. fvl § 6, 1. ledd e). Ved votering ble Lars Erik Flatø (Ap) enstemmig erklært 
inhabil. 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) møtte som vara i saken. 
 
Rådmann Torbjørn Hansen ga en orientering om habilitetsvurderingen og anbefalte at Anne Marie 
Sterten (Sp) ble erklært inhabil, jf. fvl § 6, 1. ledd e). Ved votering ble Anne Marie Sterten (Sp) 
enstemmig erklært inhabil.   
Det møtte ingen vara og var dermed 8 representanter til stede ved behandlingen av saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: 
Kommunestyret innvilger søknaden om tilleggsbevilgning for brannsikring av kirkene i Moen, 
Tingelstad, Ål, Sørum og Maria 
Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide 
vedtatt sum i detaljbudsjettet for 2021. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL:  
Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til Gran kirkelige fellesråd i 2021 med kr 150 000 i tråd 
med søknad datert 1. oktober 2020. Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatt sum i detaljbudsjettet for 2021. 
 
Inger Lise Stieng (Ap) ba om ett minutts gruppemøte. Det ble holdt en kort pause for gruppemøte. 
 
Morten Hagen (GBL) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp). Forslaget 
fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 
Kommunestyret innvilger søknaden om tilleggsbevilgning for brannsikring av kirkene i Moen, 
Tingelstad, Ål, Sørum og Maria 
Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide 
vedtatt sum i detaljbudsjettet for 2021. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Lars Erik Flatø (Ap) stilte habilitetsspørsmål begrunnet med at han er leder i Gran kirkelige fellesråd.  
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Rådmann Torbjørn Hansen viste til habilitetsvurderingen i møtet i formannskapet og anbefalte at 
representanten ble erklært inhabil. Ved votering ble Lars Erik Flatø (Ap) enstemmig erklært inhabil jf. 
fvl § 6, 1. ledd e), og deltok ikke i behandlingen i saken. Det møtte ingen vara. 
 
Anne Marie Sterten (Sp) stilte habilitetsspørsmål begrunnet med at hun er medlem i Gran kirkelige 
fellesråd, valgt av kommunestyret. Rådmann Torbjørn Hansen viste til habilitetsvurderingen i møtet i 
formannskapet, og anbefalte at representanten ble erklært inhabil. Anne Marie Sterten (Sp) ble 
enstemmig erklært inhabil, jf. fvl § 6, 1. ledd e, og deltok ikke i behandlingen av saken. Det møtte 
ingen vara. 
 
Det var 25 representanter tilstede under behandlingen av saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Kommunestyret innvilger søknaden om tilleggsbevilgning for brannsikring av kirkene i Moen, 
Tingelstad, Ål, Sørum og Maria 
Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide 
vedtatt sum i detaljbudsjettet for 2021. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

5/21 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen – prosjektstatus – oppfølging av vedtak 
 
Arkivsak: 21/00449 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 1/21 

Kommunestyret 11.02.2021 5/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 1/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
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Gunn Seigerud (H) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende endringsforslag på vegne av Ap:  
 
1. Rådmannen bes utarbeide oppdatert behovsanalyse for bygg til sykehjemsplasser og bemannede 

omsorgsboliger sett i forhold til nivå for Norge og Norden 2025-40 slik at dette kan behandles av 
kommunestyret i september 2021.  

 
2. Det bes om at det utarbeides anslag for kostnader ved nødvendige investeringer for å dekke 

behovet for plasser med heldøgns omsorg innenfor ulike tidsintervaller i perioden fram mot 2040. 
 
3. Rådmannen bes fremme sak om framdriftsplan for realisering av nytt omsorgsbygg til 

kommunestyrets møte i mars 2021 
 
4. Samarbeidet med Sykehuset Innlandet følges opp, med mål om utvikling av lokalt tilbud av 

spesialisthelsetjenester og samtidig realisering av et lokalmedisinsk senter parallelt med bygging 
av nytt sykehjem på Sagatangen 

 
5. Lunner kommune inviteres til et videre utviklet helsesamarbeid, jfr. vedtak 46/20 (utvikling av 

kommunalt samarbeid), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13 (utvikling av helsesamarbeid) 
 

Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la frem følgende endringsforslag: 

1. Rådmannen bes oppdatere behovsanalyse og økonomisk vurdering for bygg til sykehjemsplasser 
og bemannede omsorgsboliger sett i forhold til nivå for Norge og Norden 2025-40 

2. Ut fra oppdatert behovsvurdering og tilgjengelig plangrunnlag planlegges sykehjemsplasser for 
langsiktig behov ferdigstilt til årsskiftet 2024/2025 og bemannede omsorgsboliger etter behov 

3. Samarbeidet med Sykehuset Innlandet følges opp, med mål om utvikling av lokalt tilbud av 
spesialisthelsetjenester og samtidig realisering av et lokalmedisinsk senter og nytt sykehjem 

4. Lunner kommune inviteres å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak 46/20 (utvikling av 
kommunalt samarbeid), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13 (Samhandlingsreform) 

5. Det opprettes referansegruppe med en representant fra hver av de fire politiske partiene i 
formannskapet (Sp (l), H, Ap og GBL), for Helse og omsorgsstrategi og byggeprosjekt 690. 

6. Referansegruppa deltar i møter med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune (pkt 3 og 4). 

 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause for gruppemøter. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at det var opp til formannskapet å beslutte om saken 
også skal behandles i kommunestyremøtet. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) ba om nytt gruppemøte. Det ble holdt pause for gruppemøte. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: Saken oversendes kommunestyret til endelig vedtak. 
 
Votering 
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Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) om å 
oversende saken til kommunestyremøtet. Forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 
Saken oversendes kommunestyret til endelig vedtak. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ba om 10 min gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter.  
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag på vegne av Sp og Ap: 
I tillegg til kommunestyrets vedtak 111/20 den 17/12 vedtas ytterligere presisering: 
1. Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i forhold til nivå for Norge 

og Norden i 2025 - 2040. 
2. Økonomisk potensiale i fellesløsninger, bedre arealeffektivitet og færre byggetrinn på sikt 

utnyttes. Tjenester uten egnede lokaler, som naturlig kan sees i sammenheng, vurderes integrert 
3. Det tas sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) ferdigstilt 

til årsskiftet 2024/2025 og ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av bemannede 
omsorgsboliger 

4. I samarbeide med Sykehuset Innlandet startes planlegging for et utviklet tilbud av lokale 
spesialisthelsetjenester, med mål om realisering av Hadeland lokalmedisinske senter på 
Sagatangen i 2024/25 

5. Lunner kommune inviteres til å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak sak 46/20 (samarbeid 
som tjenester), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13-3 (Helsesamarbeid) 

6. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for strategi og bygg for helse- og omsorg. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
I tillegg til kommunestyrets vedtak 111/20 den 17/12 vedtas ytterligere presisering: 
1. Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i forhold til nivå for 

Norge og Norden i 2025 - 2040. 
2. Økonomisk potensiale i fellesløsninger, bedre arealeffektivitet og færre byggetrinn på sikt 

utnyttes. Tjenester uten egnede lokaler, som naturlig kan sees i sammenheng, vurderes integrert 
3. Det tas sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) ferdigstilt 

til årsskiftet 2024/2025 og ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av bemannede 
omsorgsboliger 

4. I samarbeide med Sykehuset Innlandet startes planlegging for et utviklet tilbud av lokale 
spesialisthelsetjenester, med mål om realisering av Hadeland lokalmedisinske senter på 
Sagatangen i 2024/25 
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5. Lunner kommune inviteres til å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak sak 46/20 (samarbeid 
som tjenester), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13-3 (Helsesamarbeid) 

6. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for strategi og bygg for helse- og omsorg. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

6/21 Endring i forskrift om politiske godtgjørelser 
 
Arkivsak: 21/00122 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 2/21 

Kommunestyret 11.02.2021 6/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 2/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i forskrift om politiske godtgjørelser, i § 2-1 Ordfører, 
første ledd, første kulepunkt: 

Fra 01.03.2021 fastsettes ordførerens godtgjørelse 15% lavere enn til enhver tid 
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Godtgjøringen justeres årlig, med samme 
virkningstidspunkt, når Stortinget har justert godtgjøringen til stortingsrepresentantene. 

2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend og erstatter forskrift vedtatt i kommunestyremøtet 
17.12.2020, sak 127/20. 

 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
John Olve Johnsen (GBL) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Dag-Kristian Prestkvern (GBL) 
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Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag:  
1. Kommunestyrets vedtak i sak 127/20 fra 17.12. om forskrift om politiske godtgjørelser 

opprettholdes. 
2. 150 000 kroner for å sikre finansiering av Vesleskogen barnehage finansieres med redusert 

avsetning til disposisjonsfondet. 
3. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende tilleggforslag:  
Folkevalgte i tillitsverv som medfører en godtgjørelse beregnet ut fra verv som minst tilsvarer 1/3 av 
full stilling, skal meldes inn i kommunens pensjonsordning, med særskilte bestemmelser for 
folkevalgte. 
 
Foreslås tatt inn i forskriftene som pkt 3 under paragraf 2-2, eller som paragraf 2-15 (?) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause for gruppemøte.  
 
Votering 
 
Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Anne Marie Sterten (Sp). Forslaget ble vedtatt med 18 
mot 9 stemmer.  
 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap). Forslaget 
fra Lars Erik Flatø (Ap) ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
1. Kommunestyrets vedtak i sak 127/20 fra 17.12. om forskrift om politiske godtgjørelser 

opprettholdes, med følgende tillegg vedtatt i kommunestyremøtet 11.02.2021: 
 
Folkevalgte i tillitsverv som medfører en godtgjørelse beregnet ut fra verv som minst tilsvarer 1/3 
av full stilling, skal meldes inn i kommunens pensjonsordning, med særskilte bestemmelser for 
folkevalgte. 

 
Tillegget tas inn i forskriften som pkt 3 under paragraf 2-2, eller som paragraf 2-15. 
 

2. 150 000 kroner for å sikre finansiering av Vesleskogen barnehage finansieres med redusert 
avsetning til disposisjonsfondet. 
 

3. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

7/21 Forslag til endringer i reglementet for valgstyret 
 
Arkivsak: 21/00056 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret 28.01.2021 2/21 

Kommunestyret 11.02.2021 7/21 
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Valgstyret har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 2/21 
 
Valgstyrets behandling 28.01.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Valgstyrets vedtak 28.01.2021: 
 
1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i reglementet for valgstyret, med virkning fra 

vedtaksdato. 
2. Reglementet oppdateres i politikerhåndboka kapittel 18. 
 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
 
1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i reglementet for valgstyret, med virkning fra 

vedtaksdato. 
2. Reglementet oppdateres i politikerhåndboka kapittel 18. 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

8/21 Valg av ny kontaktperson for kommunestyret til ungdomsrådet 2019 - 
2023 
 
Arkivsak: 21/00538 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 8/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret velger følgende, blant kommunestyrets faste representanter, som møter i 
ungdomsrådet som kommunestyrets kontaktperson for resten av valgperioden 2019 – 2023: 
 … 
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Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Varaordfører Pål Arne Oulie (Ap) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: Kommunestyret velger følgende, blant 
kommunestyrets faste representanter, som møter i ungdomsrådet som kommunestyrets 
kontaktperson for resten av valgperioden 2019 – 2023: 

• Fast representant: Vemund Viken, Arbeiderpartiet 
• Vararepresentant: Liv Kristin Lyngstad, Felleslista SV/Rødt 

 
Votering 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Kommunestyret velger følgende, blant kommunestyrets faste representanter, som møter i 
ungdomsrådet som kommunestyrets kontaktperson for resten av valgperioden 2019 – 2023: 

• Fast representant: Vemund Viken, Arbeiderpartiet 
• Vararepresentant: Liv Kristin Lyngstad, Felleslista SV/Rødt 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

9/21 Valg av medlemmer Gran ungdomsråd 2020 - 2022 
 
Arkivsak:  

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 9/21 

 
Rådmannens innstilling. 
 
1. Kommunestyret velger følgende medlemmer til Gran ungdomsråd for perioden 04.01.2021 til 

05.01.2023: 
 
Brandbu 
ungdomsskole: 
 

Maren Vestby-Lyseng … 
Camilla Hagen Løvbrøtte 
Jørgen Johan Stastad 
 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Gran 
ungdomsskole: 

Kasper Wats-Stubberud … 
Even Sterten  
Jan Thomas Hageberget 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Bjoneroa skole: Ingen repr. 
Marte Engensbakken … 
Ingen repr. 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Frie plasser Ellen Stigen Gisleberg  
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Kommunestyrets behandling 11.02.2021:

Disse hadde ordet i saken:
Willy Westhagen (GBL)
Monica Gjefsen (GBL)
Ordfører Randi Eek Thorsen
Harald Westby (H)
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp)
Vemund Viken (Ap)

Willy Westhagen (GBL) la frem følgende forslag:
Gran Bygdeliste fremmer følgende kandidat til en av de frie plassene i ungdomsrådet:
Maria Elvestuen - født 30/4-07 - 8 trinn Brandbu ungdomsskole.
Hun sitter i dag i elevrådet.

Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag:
Forslag til kandidater til Gran ungdomsråd fra Bjoneroa Skole

• Jenny Habberstad
• Oskar Engensbakken

Votering
Ved votering ble innstillingen med de fremlagte forslagene enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 11.02.2021:
1. Kommunestyret velger følgende medlemmer til Gran ungdomsråd for perioden 04.01.2021 til

05.01.2023:

Brandbu
ungdomsskole:

Maren Vestby-Lyseng…
Camilla Hagen Løvbrøtte
Jørgen Johan Stastad

(10. trinn)
(9. trinn)
(8. trinn)

Gran
ungdomsskole:

Kasper Wats-Stubberud …
Even Sterten
Jan Thomas Hageberget

(10. trinn)
(9. trinn)
(8. trinn)

Bjoneroa skole: Jenny Habberstad
Oskar Engensbakken
Marte Engensbakken …

(10. trinn)
(10. trinn)
(9. trinn)

Frie plasser Ellen Stigen Gisleberg
Maria Elvestuen

[Lagre]
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10/21 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran" 
 
Arkivsak: 21/00226 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 10/21 

Eldrerådet 25.01.2021 1/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

25.01.2021 1/21 

 
 
Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret tar sluttrapporten til forprosjektet «Kulturarena Gran» til orientering. 
 
 
Kommunestyret utsatte behandlingen av saken til neste møte. 
 
. 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/21 Rammer for nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger 
 
Arkivsak: 21/00105 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 6/21 

Kommunestyret 11.02.2021 11/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 6/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av GBL: 
Kommunestyret igangsetter ikke arbeid med nedklassifisering av kommunale veger. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne 
av GBL. Innstilligen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 
Kommunestyret starter arbeidet med nedklassifisering av kommunale veger til private veger på 
grunnlag av Veglova § 7, 3. ledd, og § 8, 2. ledd.  
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Disse utvalgskriteriene legges til grunn for hvilke veger som nedklassifiseres: 

 Veger som er klassifisert som A1 – Adkomstveger, A2 – Adkomstveger i boligfelt og B – 

Bygdeveger, og fungerer som adkomst; 

 begrenset til veger med inntil ti brukere (boenheter, dvs. hus med en eller flere boenheter og 

hytte/fritidsbolig, og næringsvirksomheter) pr. vegstrekning, 

 og unntatt gang- og sykkelveger og veger som trafikkeres av skolebuss. 

 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for vedtak om nedklassifisering av konkrete veger. 
Saken skal også drøfte virkningstidspunkt og beregne økonomiske konsekvenser, og støttetiltakene 
som er omtalt i saken, knyttet til vinterdrift, gatelys og etablering av veglag, konkretiseres. 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag til alternativt vedtak på vegne av GBL: 
Kommunestyret igangsetter ikke arbeid med nedklassifisering av kommunale veger. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne 
av GBL. Innstillingen ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Kommunestyret starter arbeidet med nedklassifisering av kommunale veger til private veger på 
grunnlag av Veglova § 7, 3. ledd, og § 8, 2. ledd.  
 
Disse utvalgskriteriene legges til grunn for hvilke veger som nedklassifiseres: 

 Veger som er klassifisert som A1 – Adkomstveger, A2 – Adkomstveger i boligfelt og B – 

Bygdeveger, og fungerer som adkomst; 

 begrenset til veger med inntil ti brukere (boenheter, dvs. hus med en eller flere boenheter og 

hytte/fritidsbolig, og næringsvirksomheter) pr. vegstrekning, 

 og unntatt gang- og sykkelveger og veger som trafikkeres av skolebuss. 

 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for vedtak om nedklassifisering av konkrete veger. 
Saken skal også drøfte virkningstidspunkt og beregne økonomiske konsekvenser, og støttetiltakene 
som er omtalt i saken, knyttet til vinterdrift, gatelys og etablering av veglag, konkretiseres. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

12/21 Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll 
barnehage til Grymyr skole 
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Arkivsak: 21/00335 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 12/21 

 
 

Ordførerens innstilling: 
 
Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes. 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø 
Ordfører 
Jul Tore Kittelsrud 
Øyvind Kvernvold Myhre 
Morten Hagen  
Anne Marie Sterten 
Monica Gjefsen 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen la frem følgende forslag i sitt svar på interpellasjonen: 
Kommunestyret ber rådmann utrede sammenslåing av Leikvoll barnehage og Grymyr skole til et 
oppvekstsenter på Grymyr skole og gjennomføre et forprosjekt i løpet av våren 2021. Kommunestyret 
ber rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med saken før prosjektet igangsettes. 
 
Jul Tore Kittelsrud (GBL) opprettholdt forslaget han fremla i interpellasjonen: 
Kommunestyret ber rådmann utrede flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr barneskole, med sikte 
på å etablere et oppvekstsenter. 
 
Roger Nyhus (GBL) stilte spørsmål om Asmund Johnsruds (Sp) habilitet i saken. Ordfører Randi Eek 
Thorsen redegjorde for habilitetsvurderingen. Roger Nyhus (GBL) ba om votering over 
habilitetsspørsmålet. Deretter redegjorde Asmund Johnsrud (Ap) for begrunnelsen. Han er leder for 
Leikvoll vel som eier bygget der Leikvoll Barnehage leier lokaler.  
 
Rådmann Torbjørn Hansen orienterte om administrasjonens habilitetsvurdering som var blitt gjort i 
forkant av kommunestyremøtet på grunnlag av skriftlig henvendelse fra Asmund Johnsrud (Sp). 
Rådmannen anbefalte at Asmund Johnsrud (Sp) ble erklært habil i saken. 
 
Disse hadde ordet i habilitetssaken 
Roger Nyhus (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Jul Tore Kittelsrud (GBL) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) fram følgende forslag: Det foreslås at sak 12/21 utsettes. 
 
Votering 
Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 17 mot 10 stemmer.  
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Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Saken utsettes. 
 
[Lagre]  
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SAK NR. 20/2021

Gran kommune

REFERATSAKER

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 12.03.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter:

1. Tilsynskonferanse 09.04.2021 (arr: Statsforvalteren i Innlandet)

2. Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet (KS-artikkel)

3. Nye regler om internkontroll tre i kraft 1. januar

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.



•  Fylkesmannen i Innlandet

Tilsynskonferanse vår 2021
Fredag 9. april kI 9-12

Teams - lenke sendes i forkant til påmeldte

Program

Møteleder: Kristian Botten Pedersen, seniorrådgiver, enhet for kommunal og
regional samordning

09.00 Velkommen

09.10 Statlig tilsyn: Hvorfor og hvordan?
Ved Geir Sverre Braut, Høgskulen på Vestlandet, Institutt
for samfunnsvitskap, Sogndal.

Diskusjon  -  Tilsyn som grunnlag for læring. Trenger vi
kontroll eller veiledning?

10.30 Pause

10.45 Erfaringer fra kommunene  -  blir det læring eller kun
lukking av avvik?
.....  kommune
.....  kommune

11.15 Tilbakemeldinger: Erfaringer med tilsynskalenderen

11.45 Avslutning

\



10.12.2020 Ny  avtale  skal styrke tilliten til barnevernet - KS

KS Prosjekter og
mener verktøy

Hovedtariffavtalen Informasjon om
koronasituasjonen

Norge
i Tall

Hjem Barnevern Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Ny avtale skal styrke
ti 11 iten tiI barnevernet
Dei siste åra har barnevernet fått kritikk både nasjonalt og
internasjonalt. No tek KS og Barne- og

familiedepartementet grep for å styrke tilliten til
barnevernet gjennom ein felles avtale.

Foto: Shutterstock

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/ny-avtale-skal-styrke-tilliten-til-barnevernet/ 1/5



10.12.2020 Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet - KS

- Barnevernet er avhengig av eit godtomdøme for å kunne rekruttere flinke folk og utføre

jobben sin på ein god mate. Difor er eg glad for at samarbeidsavtalen med KS om å

styrke tilliten til barnevernet er på plass, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf

Ropstad (KrF).

- Barnevernet er avhengig av tilliten til befolkninga for å få utført arbeidet sitt. Utan tillit

er det vanskeleg å nå barna og familiane og få gitt den hjelpa barna treng. Både sentrale

og lokale styresmakter har ei viktig rolle i å styrka og verna denne tilliten. Difor er det bra

at vi no har fått på plass denne avtalen. Eg ser fram til å følgja opp arbeidet med dei

konkrete tiltaka, i samarbeid med Barne- og familiedepartementet, seier styrelei ar i KS,

Bjørn Arild Gram.

,§' Samarbeidsavtale mellom KS og BFD om å styrke tilliten til barnevernet

Avtalen ble signert i forbindelse med høstens konsultasjonsmøte mellom KS og

BFD (egen artikkel)

Utfordrarsamfunnsmandatet

Kritikken mot barnevernet påverkar omdømet til barnevernet og folk si tillit til

barnevernet sine tenester. Kritikken har blitt ytterlegare forsterka gjennom EMD-sakane

og domane mot Noreg. KS fryktar for rekrutteringa og at eit negativt omdome kan gjere

det vanskelega re for barnevernet autfore sitt samfunnsmandat.

KS og Barne- og familiedepartementet har difor blitt einige om ein samarbeidsavtale

som skal ta hand om utfordringa ne knytt til barnevernets omdøme. Avtalen gjeld for

perioden 2020-2023. Han blei signert av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

(KrF) og styrelei ar Bjørn Arild Gram for KS på det bilaterale konsultasjonsmøtet  7.

desember 2020.

Avtalen kjem i tillegg til det pågå ande arbeidet med aforbetre kvaliteten på

barnevernets tenester:

• Ny barnevernslov som vil auke kvaliteten i barnevernet, og styrke retta ne til dei

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/y-avtale-skal-styrke-tilliten-til-barnevernet/ 2/5



7.1.2021 Nye regler om internkontroll trer i kraft 1. januar - KS

EH=

Vo€Gs3
KS Prosjekter og
mener verktøy

Hovedtariffavtalen Informasjon om
koronasituasjonen

Norge
i Tall

Hjem Stat - kommune Nye regler om internkontroll trer i kraft 1.januar

Nye regler om
internkontroll trer i kraft
l. januar
Fra1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i
kommunene, med tydeliggjøring av kommunedirektørens
ansvar. Men fortvil ikke -KS har laget en veileder med det
du trenger avite.

i

B

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/stat---kommune/nye-regler-om-internkontroll-trer-i-kraft-1.-januar/

h,
!

1/5



7.1.2021 Nye regler om internkontroll trer i kraft 1. januar - KS

Frem med Kommuneloven: Fra nyttår 2021 gjelder nye regler og et større ansvar for internkontroll
hviler på kommunedirektørenes skuldre.

Foto: Mostphotos

Fra nyttår 2021 gjelder nye regler og et større ansvar for internkontroll hviler på

kommunedirektørenes skuldre. Den nye kommuneloven fra 2018 har fått en egen

bestemmelse om internkontroll som er mer omfattende og detaljert enn loven fra 1992.

De nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et ledelsesansvar og

kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen.

Målet med lovendringen er at det skal bli lettere åta et mer helhetlig grep om

internkontrollen i kommunen, når ansvaret for internkontrollen så tydelig plasseres hos

den øverste administrative lederen i kommunen. Det innebærer lik regulering for ulike

sektorer.

Lesmerparegjeringen.no

KS har laget verktøy for internkontroll

For ahjelpe kommunene og kommunedirektørene i arbeidet med internkontroll i

forbindelse med lovendringen har KS laget en veileder og en nettside med informasjon

og hjelp.

Alle verktøyene finner du her

- Internkontroll er veldig komplekst og inkluderer nesten alt som foregår i kommunene.

Det er en stor jobb aha full oversikt og kontroll. Vi håper disse verktøyene kan bidra til a
gjøre den jobben litt enklere, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

KS har laget verktøy for internkontroll ·I
Tilbake til topp]

Publisert: 05.01.2021

n.I. ry
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/stat---kommune/nye-regler-om-internkontroll-trer-i-kraft-1.-januar/ 2/5



7.1.2021

Ly.
Nye regler om internkontroll trer i kraft 1. januar - KS

• • • ·u
Tema: Stat - kommune

KS har lansert veileder for internkontroll
KS har lansert veilederen "Orden i eget hus - Kommunedirektørens internkontroll"

og en egen temaside om internkontroll. Internkontroll er det ansvaret og de

oppgavene som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1.
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God internkontroll er mer enn å følge loven
Kommuneloven sier at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll for å

sikre at lover og forskrifter følges. Dette er et minimumskrav som setter rammer for

statlig tilsyn. I praksis vil internkontrollen ofte inneholde mer enn lovens

minimumskrav.

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/stat---kommune/nye-regler-om-internkontroll-trer-i-kraft-1.-januar/ 3/5
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KULT UR

Rekordmange
ønsker stipend

I fjor søkte 497 ungdommer på
Drømmestipendet. I år er tal-
let 802 i år. Det viser tall fra
Norsk Kulturskolerad. Sti-
pendbeløpet er i år doblet fra
15.000 til 30.000 kroner. Sam-
tidig er antallet stipend redu-
sert fra 100 til 50.

Ungdommer fra 18-25 ar
kan søke på stipendene som
deles ut i regi av Norsk Kultur-
skoleråd og Norsk Tipping. Sti-
pendet skal bidra til a  oppfylle
drømmer og synliggjøre kom-
munenes arbeid for unge
kunst- og kulturutøvere.

DANMARK

Alkoforbruk
bekymrer

Høyt alkoholforbruk er et
økende problem blant eldre
og utfordrer sykepleierne i
danske kommuner. Det viser
forskningsprosjektet «Eldre-
velferd og alkohol - en vanske-
lig cocktail». Vejle kommune
og University of Southern Den-
mark står bak.

Tall viser at en tredjedel av
danske seniorer i dag drikker
mer enn lavrisikogrensen pa
sju enheter for kvinner i uken
0g 14 for menn. Tallene viser
også at et økende antall dans-
ker over 60 år blir behandlet
for alkoholmisbruk.

SKOLENES LANDFORBUND

Velger ny ledelse
digitalt

Landsstyret til Skolenes lands-
forbund (SL) har bestemt at
første del av landsmøtet- med
valg på ny ledelse - skal awik-
les  digitalt.  14. april blir det
dermed klart hvem som over-
tar vervet som forbundsleder i
SL etter Anne Finborud, og
hvem som blir ny første nestle-
der etter Terje Moen. Det skri-
ver Fri Fagbevegelse.

På grunn av den uforutsig-
bare smittesituasjonen vil ikke
landsstyret nå fastsette når SL
skal arrangere siste del av
landsmøtet. Forbundsstyret
håper at en tre dagers fysisk
samling og et utdanningspoli-
tisk verksted skal bli mulig til
hasten.

SELBU

Åpnerfor at
hytter blir bolig

Hyttekommunen Selbu åpner
nå for at hytter blir omregu-
lert til boliger.

- V har de senere år og i
større grad etter at pande-
mien rammet oss, mottatt
flere henvendelser fra hytteei-
ere om muligheter for omdis-
ponering av hytte til fast
bostedsadresse. Dette har
resultert i at kommunen har
valgt a foreta en vurdering av
saken, og na fikk vi et enstem-
mig vedtak, sier ordfører Ole
Morten Balstad til Stjordals-
Nytt.

Nyereglerominternk@ntroll

Skjerpet internkontroll
Nye regler om internkontroll gir kommunedirektøren større
ANSVARfor at kommunen drives skikkelig. I Askøy ble
kontrollrutinene skjerpet etter bakterier i drikkevannet.
Halvannet år etter bakterieut-
bruddet i høydebassenget i Askøy
kommune har det skjedd store
endringer i vann- og avlpsavde-
lingen.

Avdelingen har fått flere
ansatte. Den har etablert tettere
kontakt med kommunens infor-
masjonsavdeling, som informe-
rer innbyggerne via alle tilgjen-
gelige kanaler. Kravene til doku-
mentasjon er skjerpet inn. Alle
hendelser skal dokumenteres,
og hvilke tiltak som iverksettes i
etterkant.

- V harjobbet mye med risiko-
og sårbarhetsanalyser og risiko-
vurderinger. Vi begynte a arbeide
mer systematisk med dette, og
stiller større krav til hyppighet og
gjennomgang. Det er lett a gjore
en slik analyse, legge den i en
skuff og så ruller verden videre,
sier teknisk sjef Arnstein Øvst-
hus.

Han er helt sikker på at vann-
og avlopsavdelingen har betyde-
lig bedre kontroll nå.

-Ja, definitivt. Både som følge
av de tiltakene vi har gjort,
enkeltvis og til sammen, men
også fordi vi har vært gjennom
en slik hendelse. Det gjør noe
med hele organisasjonen a se
hvor galt det kan gå, og hvilke
konsekvenser det kan få, sier
vsthus.

Ennå er ikke prosessen avslut-
tet. Sintef jobber stadig med a
granske hendelsen på oppdrag
fra politikerne i Askøy.

slik er de nye reglene
Ved nyttår tradte kommunelo-
vens bestemmelser om intern-
kontroll i kraft. De er langt mer
detaljert enn i den gamle kom-
muneloven.

Den nye kommuneloven slar
fast at kommunen skal ha intern-
kontroll med administrasjonens
virksomhet, og at det er kom-
munedirektøren som har ansva-
ret. Målet med internkontrollen
er a sikre at lover og forskrifter
følges.

Internkontrollen omfatter alt
som er innenfor ansvarsområdet
til kommunedirektøren. Nytt er
også punktet om at kommunedi-
rektøren skal rapportere til kom-
munestyret og fylkestinget om
internkontroll og om resultater
fra statlig tilsyn minst engang i
året.

Bedre forankring
- God internkontroll hos kom-
munedirektøren er viktig for den
totale egenkontrollen. Når kom-
munedirektøren nå har fått det
fulle og hele ansvaret for intern-
kontrollen, blir den forankret i
kommuneledelsen i mye større
grad enn før. Politisk ledelse blir
også koblet på gjennom årlig

NVE KRAV TIL INTERNKONTROLL
De nye bestemmelsene om
internkontroll i kommuneloven
trådte i kraft I.I. 2021.
¢ Kommuner og
fylkeskommuner  skal ha
internkontroll med
administrasjonens virksomhet for
å sikre at lover og forskrifter
følges.
¢ Kommunedirektoren i
kommunen og fylkeskommunen
er ansvarlig for internkontrollen.
% Kontrollen skal vere

systematisk og tilpasses
virksomhetens størrelse, egenart.
aktiviteter og risikoforhold.
¢ Iflge bestemmelsene skal
kommunedirektøren blant annet
ha nødvendige rutiner og
prosedyrer, samt avdekke og
folge opp avvik og risiko for
avvik.
¢ Kommunedirektren skal arlig
rapportere til kommunestyre/
fylkesting om internkontroll og
resultater fra statlig tilsyn.

Trond Are Anti kjenner pa ansvaret som midlertidig radmann i Tana
kommune. FOTO: ALF HELGE JENSEN, FINNMARKEN

rapportering fra kommunedirek-
toren, sier generalsekretær
Anne-Karin F. Pettersen i Forum
for kontroll og tilsyn.

Forum for Kontroll og Tilsyns
formal er a vare en mate- og
kompetanseplass for mennesker
som arbeider med kontroll og til-
synsfunksjon i kommuner, Same-
tinget og fylkeskommuner.

- Politisk behandling og disku-
sjon rundt rapporter om intern-
kontroll gir hap om at de folke-
valgte kan ta styringsrollen mer
på alvor. Kontrollutvalget bør gå
foran med et godt eksempel og
følge med på og være interessert
i kommunedirektorens rappor-
tering om internkontrollen, sier
Pettersen.

Dette er KS' råd
For å hjelpe kommunedirektø-
rene på vei har KS utarbeidet
film, informasjonsmateriell og
veilederen «Orden i eget hus».
Basert på tidligere rapporter,
erfaringer og tilbakemelding fra
kommunedirektører er dette KS'
tre viktigste råd til kommuner og
fylkeskommuner som vil for-
bedre sin internkontroll:

• Mer formalisert internkon-
troll

• Mer risikobasert internkon-
troll

• Bedre sammenheng mellom
internkontroll og øvrig ledelse
og styring

skjerping i Tana
I november ble en betrodd kom-

murra] Jed er i Tana siktet for grov
økonomisk utroskap for  5  millio-
ner kroner. Summen er senere
økt til 20 millioner kroner, og
ytterligere en er siktet.

Samme dag som kommunedi-
rektorenes ansvar for internkon-
troll ble skjerpet i kommunelo-
ven, tiltrådte Trond Are Anti som
midlertidig rådmann i Tana.

Ved hjelp av blant annet bedre
internkontroll, skal Anti sørge
for at finnmarkskommunen ikke
opplever noe lignende igjen.

Nå har kommunen lagt inn en
ekstra sjekk før alle utbetalinger.

Den siktede lederen skal i en
årrekke ha både attestert og
anvist fiktive fakturaer til flere
selskaper. I oktober advarte
Revisjonsselskapet Kom Rev
Nord om at Tanas praksis åpnet
for at enog samme person bade
kunne anvise og attestere faktu-
raer,

- Det ble opprettet en arbeids-
gruppe som gikk gjennom ruti-
nene, internkontrollen og prak-
sis i forhold til attestasjon og
anvisning. Det har vært en svikt
ved at det har vært mulig for en
person aattestere og anvise fak-
turaer. Rutinen om at det skal
være en attestant og en anviser
er nå innskjerpet, sier Anti.

Han sier at det er satt inn en
tredje kontrollfunksjon ved at
okonomiavdelingen godkjenner
og anviser til utbetaling i bank.
Den sjekker også at de som attes-
terer, gjor det innenfor relevant
ansvarsomrade.

I tillegg har kommunen kjøpt
programvare som kontrollerer
leverandørbetalinger og som
varsler om dobbeltbetalinger,
avvikende transaksjoner, risiko-
leverandører og andre avvik.

Han har bare hatt stillingen i
en uke nar Kommunal Rapport
ringer. Anti sier at ryddeproses-
sen startetmed en gang bedrage-
riet ble oppdaget - lenge før han
inntok rådmannskontoret.

- Det er jo kommunedirekt-
rens overordnede ansvar. Vi har i
alle fall innskjerpet kravet om a
følge reglementet for anvisning
og satt inn de tiltakene vi mener
er nødvendige, sier Anti.

Han føler seg trygg på at det
ikke skjer igjen. - Nar vi i tillegg
har fått de ekstra kontrollfunk-
sjonene på plass, som går inn og
sjekker hver eneste faktura før
utbetaling, så føler jeg meg vel-
dig trygg, sier Anti.

Dgmt for korrupsjon
Sommeren 2019 ble en bygge-
saksbehandler i tidligere Dram-
men kommune dømt til fem og
et halvt års fengsel for korrup-
sjon og dokumentfalsk. Hun ble
funnet skyldig i a ha tatt imot
bestikkelser for a godkjenne
byggesøknader. I etterkant star-
tet kommunen en stor ryddepro-
sess, som også nye Drammen
drar nytte av.

- 'Tidligere Drammen hadde
rutiner, men manglet et fullsten-
dig kvalitetssystem. Det tikk vi på
plass. Rutinene rundt et kvali-
tetssystem innebærer atvi tikk et
system for åjobbe med kontinu-
erlig forbedring, sier Heming R.
Herdlevar, kommunalsjef for
arealplan, klima og miljø i Dram-
men kommune.

Drammen utarbeidet en egen
risiko- og sårbarhetsanalyse for
plan og byggesak. De kurset
medarbeidere og ledere i etikk.
De innførte rutiner for a fange
opp bierverv, og sørget for at
saksbehandlers og leders habili-
tet skal vurderes og dokumente-
res i hver eneste byggesak. Totalt
ble det gjennomfort 34 forskjel-
lige  tiltak  i organisasjonen.

Hvert vedtak må involvere
minst en saksbehandler og en
leder. Klager på byggesaker
behandles av en egen enhet.

- V klarer ikke agardere oss
100 prosent mot utro tjenere.
Men hvis man har gode systemer
og gode holdninger blant medar-
beiderne, sa kommer man langt
på vei, sier Herdlever.

HANNE WIEN
hanne@kommunal-rapport.no



10 yheter Koronaviruset lftenpoften
Mandag 1. mars 2021

Kommunene: Slikbletilbudet
til sårbare barn og unge svekket
Odd Inge Aas
Sigrid Gausen

En stor undersøkelse
viser hva kommunene
mener om pandemi-
hndteringen. Spesielt
tre områder viser hvor
det kunne gått bedre.

r

0 
·etgårkaldt. nedoverryggenpå
meg når jeg tenker på de må-
nedene. Det var utrolig kreven-
de for oss som hadde ansvaret
for en hel kommune, sier Trine

Myrvold Wikstrom. Hun er kommunedi-
rektør i Lillestrøm og snakker om mars og
april i fjor. Hun er nok ikke alene om å
tenke sånn.

Resultatene fra en stor undersøkelse
om kommunenes koronahåndtering er

+ klare. Den viser at mye gikk bra. På noen
viktige områder kommer det også frem
svakheter.

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra
KS (Kommunesektorens organisasjon).
Den er en viktig del av et høringssvar  til
Koronakommisjonen, som skal legge frem
en omfattende rapport om den norske pan-
demihåndteringen rundt påsketider.

Spesielt tre områder skiller seg ut:
• Tilbudet  til  sårbare barn og unge ble

noen steder sterkt redusert, spesielt i de
to første månedene. Iet mindretall av kom-
munene var tilbudet ogs redusert gjen-
nom høsten.

• Kommunene hartidvis fått veldig mye
informasjon a handtere fra sentrale myn-
digheter, ofte presentert direkte på TV-
sendte pressekonferanser. Det har gjort
det vanskelig å gi innbyggerne-lokalt god
og oppdatert informasjon. Halvparten av
kommunelederne mener at det ikke har
vært like lett a holde oversikten.

• I pandemiens første fase opplevde
. halvparten av kommunene at de ikke had-

de nok smittevernutstyr, eller de fryktet
at de skulle gå tom. Det bedret seg fra mai.

Tidlig fokus på de sårbare
Wikstrom sier at noe av det vanskelige var.
at man i starten ikke visste hvor farlig vi-
ruset var for de yngste.

- V var nødt til a stenge ned skoler og
barnehager. Vi stengte også andre tilbud
til barn og unge.De som  til  vanlig så barna
i hverdagen, fikk ikke et så godt oppsyn
som barna kanskje trengte, sier kommu-
nedirektoren.

, De begynte raskt åtenke på at dette kun-
ne gå hardt utover de sårbare barna.

Undersøkelsen viser hvordan kommu-
nene mener nedstengningen slo ut for uli-
ke sårbare grupper. Et eksempel er bar-
nehagesektoren (se den øverste grafen).
Nedstengningen slo også ut i grunnskolen:

• Fire av ti ledere mener at de i middels
eller liten grad klarte folge opp de sår-
bare der isamme periode.

• En av fire mener at elever med krav
på spesialundervisning i liten grad fikk
dette i mars og april.

Et overveldende flertall av kommunene

Ihvilkengrad er detdinvurderingat
barnehagene har lykkes med å følge opp:
 Sårbare barn Barn med kravpåspes.ped. hjelp

• lsværtstorgrad

Istorgrad

Imiddels grad

· llitengrad

lsværtlitengradIi.
Gjelder perioden 12. mars-20.april 2020

Hvordan er tjenestetilbudet til sårbare
barn og unge ivaretatt?
 Dårligere enn normalt Som normalt Vetikke

{Bedre enn normalt

Mars-april Framai

Sprsmalet var.Hvordanvurdererduat kommuner/fylkeskommunenharklartaivareta
ordinært tjenestetilbud til sårbare barn og unge sammenlignet med normalsituasjonen? (PPT)

Bet hearvaertvel#ig kreven«de
for Kommer ahole

er silkt mrrtilitaks-
iv&et khargat op
og nedl palkort
varsel

99
Bjørn Arild Gram,
KS-styreleder

melder om et dårligere tilbud enn normalt
til barn med krav pa PPT-hjelp (pedago-
gisk-psykologisk tjeneste) i starten av pan-
demien.

Fire av fem ledere mener dessuten at'
dagtilbudet for barn og unge med utvi-
klingshemningbie dårligere ivaretatt enn
normalt (se nederste grafen).

- Ingen som ønsket det.
KS-leder Bjorn Arild Gram sier at hoved-
bildet i undersøkelsen er at kommunene
har gjort sin del av jobben.

Han beskriver dem som løsningsorien-
terte, endringsdyktige og kreative. Mange
ansatte har strukket seg langt for a ivareta
nye oppgaver. Gram tror flere av de nye
løsningene vil føre til varige, positive end-
ringer.

Når det gjelder sårbare barn og unge;
sier han at det selvfølgelig er vanskelig når
man ikke klarer a gi et godt nok tilbud til
dem som trenger det aller mest.

- Det er ingen som har-ønsket det. Sam-
tidig er det heller ikke helt overraskende.

. De gikk på veldig kort varsel inn i en situ-
asjon de aldri hadde vært ifør. Når du skal
stenge og endresa fort, er det nesten umu-
lig a se for seg at det skal skje uten konse-
kvenser, sier Gram.

Han er glad for at kommunene melder
at de-forholdsvis raskt klarte a snu situa-

sjonen og løfte tilbudettil et mer normalt
nivå.

- Det er fortsatt ikke uten utfordringer,
sier Gram. Tirsdag legger han frem under-
søkelsen på kommunalpolitisk toppmøte.

Plutselig nye retningslinjer
Wikstrom i Lillestrøm synes myndighe-
tene har gjort en god jobb i lopet av pan-
demien. Likevel kom pandemien brått på,
noesomistartenførtetilendelproblemer
med blant annet kommunikasjonen.

-Jeg husker et av de første krisemøtene.
Da hadde vi akkurat bestemt at vi skulle
stenge skoler og barnehager. Så kalte re-
gjeringen inn til pressekonferanse, og he-
le landet fikk plutselig helt nye retings-
linjer der og da. Vi hadde ikke hørt noe
om disse fra før, sier hun .

Få dager etter at Norge ble stengt ble
det klart at kommunen sto overfor et smit-
teutbrudd ved et bosenter.

- Situasjonen var kritisk. Vi hadde liten
tilgangtil smittevernutstyr og flere gamle
og sårbare pasienter, sier Wikstrøm.

Mye læring i ett punkt
Dette kjenner Gram igjen fra de nasjonale
tallene.

- Det har vært veldig krevende for kom-
muner å holde oversikt nar tiltaksnivaet
har gått opp og ned på kort varsel. De må
holde seg orientert fra pressekonferanse
til pressekonferanse, sier Gram.

Han mener det er blitt tatt bedre hen-
syn til etter hvert.

Gram mener det ligger mye læring i
punktet om mangelen på smittevernutstyr
i pandemiens tidlige fase.

- Samfunnet ma ta diskusjonen om hvil-
ke beredskapslager og forsyningslinjer
man skal ha. I starten var det både en reell
mangel og en bekymring for å gå tom for
smittevernutstyr. Jeg er glad undersøkel-
sen viser at det raskt ble bedre, sier Arild
Gram.
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MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 08.03.2021 09:00  
Sted: Fjernmøte - digital møteplattform  
Arkivsak: 21/00053  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost postmottak@gran.kommune.no 
eller tlf 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Tema/orienteringer 
 Orientering om Frivilligsentralen ved Øyvind Haslestad 

 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen -  
prosjektstatus ved Mette Mosby Kristiansen kommunalsjef helse og omsorg 

 Brev til landets ordførere fra statsråden om eldrereformen Leve hele livet  

 Lokale aktiviteter i eldrerådene i Innlandet - Brev fra Innlandet fylkeskommunale eldreråd 
med svarbrev 

 Evt spørsmål fra rådets medlemmer/ åpen post 
 
 
 

SAKSLISTE  

6/21 21/00220-1 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring  

7/21 21/00235-4 Årsmøte - Småjobb sentralen i Gran  

8/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

    

 
 
Jaren, 3. mars 2021 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 08.03.2021 09:00 
Sted: Digital møteplattform og møterom Vigga, Gran rådhus 
Arkivsak: 21/00053 
Arkivkode: 033  
  
Møtende medlemmer: 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

Tine Øverlier, Grete Øverlier, Peter Oskar Saugstad, Olav Halgeir Nordli 
 
 
Anne Margrete Knarud, (Rustem Rexhaj fikk ikke koblet seg opp) 

  
Forfall:  
 
Fra Frivilligsentralen: 
Fra Småjobbsentralen: 
 
Fra fylkets eldreråd: 

Randi Eek Thorsen, Asmund Johnsrud, Leif Kristiansen 
 
Øyvind Haslestad 
Ingvald Rækstad 
 
Bjørn Anders Hoff 
 

  
Fra administrasjonen: Anders Marius Blystad, Mette Mosby Kristiansen 
  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen torsdag kl 12.00 
 

 
 
Tema / orienteringer: 

 Orientering om Frivilligsentralen ved Øyvind Haslestad  

 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - 
prosjektstatus ved Mette Mosby Kristiansen kommunalsjef helse og omsorg  

 Brev til landets ordførere fra statsråden om eldrereformen Leve hele livet  

 Lokale aktiviteter i eldrerådene i Innlandet - Brev fra Innlandet fylkeskommunale eldreråd 
med svarbrev  

 Evt spørsmål fra rådets medlemmer/ åpen post 
 
 
 

SAKSLISTE  
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6/21 21/00220-1 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring  

7/21 21/00235-4 Årsmøte - Småjobbsentralen i Gran  

8/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste: 
Merknad til saksliste. Rådet ber om at orienteringssakene er egen sak med saksnummer på sakslista. 
 
Godkjenning av møtebok: 
Protokollen fra møtet 25.01.2021 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Tema/ orienteringer 

 

 Orientering om frivilligsentralen er utsatt til neste møte  

 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen – 
prosjektstatus ved kommunalsjef for Helse og omsorg, Mette Mosby Kristiansen. Det jobbes 
med å svare opp kommunestyrevedtak av 17.des 2020:  
Arbeidsområder:  

o Arbeid med kartlegging av bo og arbeidsforhold ved Skjervum helse og 
omsorgssenter – hva må til for å gi tilfredsstillende bo og arbeidsforhold ved 
Skjervum?  

o Samarbeid med sykehuset Innlandet og Lunner  
o Revidering av Helse og omsorgsstrategien   

 Brev til landets ordførere fra statsråden om eldrereformen Leve hele livet – Brevet er sendt 
rådets medlemmer 

 Lokale aktiviteter i eldrerådene i Innlandet - Brev fra Innlandet fylkeskommunale eldreråd 
med svarbrev. Brevet er sendt rådets medlemmer.  

 Orientering og presentasjon av Innlandet fylkeskommunes eldreråd 2019-2023 ved 
representant fra fylkets eldreråd Bjørn Anders Hoff.  Bjørn Anders Hoff var invitert til møtet. 
Informasjonsskriv om fylkets eldreråd sendes medlemmene.  
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6/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 
 
Arkivsak: 21/00220 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 8/21 

Eldrerådet 08.03.2021 6/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Kommunestyret 23.03.2021 20/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 
 
 
Eldrerådets behandling 08.03.2021: 
Anders Marius Blystad orienterte kort om saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margret Knarud, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Anders Marius Blystad. 
 
Tine Øverlier fremmet følgende forslag til vedtak fra eldrerådet: 
 
Gran kommunes eldreråd har gjennomgått høringsutkastet til kommunedelplan for kultur og mener 
eldre innbyggere i kommunen er helt fraværende i planen. Eldrerådet forutsetter at Regjeringens 
kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (St.meld. 15 2017-2018) skal gjenspeiles i planen. St.-
meldingen legger opp til at kommunen skal integrere kvalitetsreformen i sitt plan arbeid slik at 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir synliggjort i kommunenes planarbeid både i samfunnsplanen 
og kommunedelplanene. 
«Leve hele livet» har fem satsningsområdet, et av disse er «Aktivitet og fellesskap». Vi siterer fra 
Meldingen: «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta 
vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape god opplevelser og møter på 
tvers av generasjonene». 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
Eldrerådets vedtak 08.03.2021: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling og har følgende og har følgende merknad til 
høringsutkastet:  
Gran kommunes eldreråd har gjennomgått høringsutkastet til kommunedelplan for kultur og mener 
eldre innbyggere i kommunen er helt fraværende i planen. Eldrerådet forutsetter at Regjeringens 
kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (St.meld. 15 2017-2018) skal gjenspeiles i planen. St.-
meldingen legger opp til at kommunen skal integrere kvalitetsreformen i sitt plan arbeid slik at 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir synliggjort i kommunenes planarbeid både i samfunnsplanen 
og kommunedelplanene. 
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«Leve hele livet» har fem satsningsområdet, et av disse er «Aktivitet og fellesskap». Vi siterer fra 
Meldingen: «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta 
vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape god opplevelser og møter på 
tvers av generasjonene». 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

7/21 Årsmøte - Småjobb sentralen i Gran 
 
Arkivsak: 21/00235 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 08.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Rapport fra Småjobbsentralen 2020 godkjennes. 
 
Eldrerådets behandling 08.03.2021: 
Ingvald Rækstad informerte om Småjobb sentralens arbeid og Øyvind Haslestad informerte kort om 
regnskapet. 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ingvald Rækstad, Øyvind Haslestad, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Anne Margrete Knarud. 
 
Grete Øverlier fremmet forslag om å gjennomgå godtgjørelsene i Små jobbsentralen.  
Forslag til vedtak: Timesats på kr 125,- pr time og kjøregodtgjøring på kr 4.1 pr km opprettholdes som 
i dag. 
 
Tine Øverlier fremmet i tillegg følgende vedtakspunkt på vegne av eldrerådet:  
Styret oppfordrer Småjobbsentralen i samarbeid med Frivilligsentralen til å få flere innvandrer til å 
delta i frivillig arbeid 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 08.03.2021: 

 Årsrapport fra Småjobbsentralen 2020 godkjennes. 

 Årsmøtet godkjenner Småjobbsentralens regnskap for 2020. 

 Timesatsene opprettholdes som de er, på kr 125,- pr time og kjøregodtgjøring på kr 4.1 pr km.  

 Styret oppfordrer Småjobbsentralen i samarbeid med Frivilligsentralen til å få flere innvandrer til 
å delta i frivillig arbeid.  

 
[Lagre]  
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8/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og oppstart 
av planprosess 
 
Arkivsak: 21/00587 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 18/21 

Formannskapet 11.03.2021 11/21 

Eldrerådet 08.03.2021 8/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Planutvalget 10.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
Eldrerådets behandling 08.03.2021: 
Mette Mosby Kristiansen informerte om forslaget til plan program og oppstarten av planprosess for 
kommunedelplan helse og omsorg.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Mette Mosby Kristiansen, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Anne Margrete Knarud 
 
Tine Øverlier la fram følgende forslag på vegne av eldrerådet: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling i saken, og vil påpeke at målene om bedre og 
bredere medvirkning er særs viktig både for å få gode innspill fra befolkningen og for å synliggjøre at 
arbeidet innen helse og omsorg angår oss alle, før eller siden.  
 
Votering 
Enstemmig vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak 08.03.2021: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling i saken, og vil påpeke at målene om bedre og 
bredere medvirkning er særs viktig både for å få gode innspill fra befolkningen og for å synliggjøre at 
arbeidet innen helse og omsorg angår oss alle, før eller siden.  
 
 
[Lagre]  
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MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 15.03.2021 09:00  
Sted: Digitalt møterom: https://whereby.com/gunn-

kristin-reinli  
 

Arkivsak: 21/00031  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes via mail til: gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 

Tema/orienteringer 
Det er ingen orienteringer utover sakslista 
 

SAKSLISTE  

4/21 21/00220-1 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring  

5/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

6/21 21/00073-3 Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig assistanse  

7/21 21/00073-11 Administrering av driftskostnader i BPA-ordningene  

    

 
 
 Jaren, 8. mars 2021 
 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Utvalgssekretær 
 
 

https://whereby.com/gunn-kristin-reinli
https://whereby.com/gunn-kristin-reinli
mailto:gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
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4/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 
 
Arkivsak-dok.  21/00220-1 
Arkivkode.  144  
Saksbehandler  Anders Marius Blystad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 8/21 

Eldrerådet 08.03.2021 6/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 4/21 

Kommunestyret 23.03.2021 20/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til Kommunedelplan for kultur 
K-sak 22/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

Ja 
Ja 

K-sak 25/19 Utvalg for arbeidet med kommunedelplan for kultur – Oppnevning av 
nye representanter og valg av leder  

Nei  

 
 

Oppsummering 
Arbeidet med kommunedelplan for kultur startet våren 2019, etter at Kommunestyret vedtok 
planprosess for kulturområdet i møte 03.04.2019 (K-sak 22/19). Opprinnelig tidsplan tilsa en 
politisk sluttbehandling høsten 2020. På grunn av kommunevalget høsten 2019, koronasituasjonen 
og vakante stillinger på kulturkontoret, har dette arbeidet tatt noe lengre tid. 
Planarbeidet har foruten behandling i politisk utvalg, vært gjennomført med åpne innspills- og 
dialogmøter med representanter for det frivillige kulturlivet, kulturorganisasjoner og ansatte. 
Forslag til kommunedelplan for kultur vedlegges og rådmannen foreslår at planutkastet vedtas og 
legges ut til offentlig ettersyn og høring. Målet er å få en endelig politisk sluttbehandling i løpet av 
våren 2021.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret i Gran kommune vedtok 3.4.2019 (K-sak 22/19) oppstart av planprosess for 
kulturområdet. Ny kulturplan skal erstatte kommunedelplan for kultur (2006-2017) som ble vedtatt i 
kommunestyret 22.11.2006.  
 
Utvalg for arbeidet med kommunedelplan for kultur 
Kulturplanarbeidet ble startet i 2019 av daværende kultursjef Camilla Jarlsby som sammen med 
kulturrådgiver Else Lyngstad Hagen ledet den administrative prosessen. Videre ble det vedtatt 
opprettet en politisk styringsgruppe som bestod av Randi Eek Thorsen (AP), Anne Margrethe Knarud 
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(SP), Hilde Smerud (FrP), Helge Tryggeseth (De Grønne) og Øyvind Kvernvold Myhre (Gran 
Bygdeliste).  
Etter kommunevalget høsten 2019 ble styringsgruppa endret til et utvalg bestående av Pål-Arne 
Oulie (SP), Øyvind Kvernvold Myhre (Gran Bygdeliste), Iver Stieng (Høyre), Gunn Elisabeth Thoresen 
(AP) og Jul-Tore Kittelsen (FrP). Pål-Arne Oulie ble valgt til leder av utvalget. 
 
Camilla Jarlsby sluttet som kultursjef i mars 2020 og ansettelse av ny kultursjef ble satt på vent.  Else 
Lyngstad Hagen ble konstituert som kultursjef og sammen med kulturskolerektor Anders Blystad ble 
det besluttet at de skulle lede kulturplanarbeidet videre. Hele 2020 ble dessuten sterkt preget av 
koronapandemien. Disse forholdene har vært utfordrende og arbeidet med den nye kulturplanen har 
derfor tatt lengre tid enn den opprinnelige fastsatte framdriftsplanen.  
 
MØTER OG MEDVIRKNING 
Det har vært gjennomført følgende møter i prosessperioden: 
Åpent oppstartsmøte 23.5.2019  
Workshop med ansatte på kultur 4.9., 18.9. og 10.10. 2019 
Møter med frivillige lag – og foreninger 2.12 og 9.12.2019 
12 møter i politisk utvalg i perioden juni 2019-januar 2021 
Møte med Randsfjordmuseet 28.1.2021 
Møte med Stiftelsen Gran frivillighetssentral 2.2.2021 
 
INNHOLD 
I mandatet til kulturplanarbeidet ligger det føringer på at den nye kommunedelplanen for kultur skal 
følges opp og suppleres med temaplaner og egne saksfremlegg der det er hensiktsmessig. Dette har 
vært et viktig moment i hvordan plandokumentet er utformet. Kommunedelplan skal derfor være et 
overordnet styringsdokument med langsiktige mål og strategier, og den skal være et springbrett i 
utviklingen av fremtidens kultur i Gran kommune.  
Oppsettet for kulturplanen har vært gjennom flere grundige diskusjoner både internt på 
kulturkontoret og i den politiske styringsgruppa.  
Resultatet har blitt et dokument med balanserte overordnede mål og strategier som strekker seg 
over en 10-års periode.  
De kommende temaplanene skal følge opp kulturplanens mål med konkrete tiltaksplaner som går 
over kortere perioder.  
Det er satt fokus både på kulturens egenverdi og betydning for menneskelig utvikling, samt på 
samfunnseffekter som økt bolyst og tilflytting, næring og arbeidsplasser.  
Videre så vektlegger planen mer samskapning, medvirkning og tverrsektorielt samarbeid blant alle 
aktører i kulturlivet.  
 
Norsk kulturindeks for 2019 viser at Gran ligger på 56 plass, og skårer bra på felt som Den kulturelle 
skolesekken (DKS), bibliotek og konserter. På feltene der kommunen skårer dårligst er kulturskolen 
og kino. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og 
foreninger. En økt satsing på kulturfeltet vil kunne gjøre Gran til en av landets beste 
kulturkommuner. 
 
KULTURLOVA  
I følge kulturlova skal kommunen sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre 
relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for ett brett spekter av 
kulturvirksomheter regionalt og lokalt, og sørge for at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår. 
Jamfør kulturlova ligger det et særskilt ansvar i å skape rom for ytring, kulturutveksling, og 
møteplasser i kulturlivet. 
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Kommunedelplan for kultur er Gran kommunes grunnlag for strategisk utviklingsarbeid og 
kommende prioriteringer på kulturfeltet. Den skal styrke kulturens rolle i en bærekraftig utvikling av 
lokalsamfunnet, som bidrar til gode oppvekstsvilkår, gode liv, mangfold og inkludering.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kulturlova 
Plan og bygningsloven  
Opplæringslova  
Biblioteklova  
Kulturminnelova 
 
 
Eksisterende planer 
Kommunedelplan for kultur (2006-2017) 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Budsjett- og økonomiplan 2021-2024  
«Mangfold og fordypning» Nasjonal rammeplan for kulturskolen 
 
- 
 
Gjeldende vedtak 
Oppstart av planprosessen (K-sak 22/19) 
 
Økonomi 
Kommunedelplanen for kultur er et overordnet styringsdokument som viser langsiktige mål og 
strategier.  
Det forventes at planen følges opp med særskilte temaplaner med konkrete tiltak, samt egne 
utredninger og politiske saker der det er hensiktsmessig. Nærmere beskrivelse av økonomiske 
konsekvenser vil framkomme gjennom dette arbeidet og budsjettmessige konsekvenser vil søkes 
innarbeidet i budsjett- og økonomiplaner.   
 
Bemanning 
-Ingen kjente konsekvenser. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Ja 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunedelplan for kultur legges ut på høring slik den foreligger i dag, eller den sendes tilbake til 
styringsgruppa for ytterligere bearbeidelse.  
 
Vedlagte forslag til ny kommunedelplan for kultur er grundig utredet internt og enstemmig godkjent 
av oppnevnt politisk utvalg.  
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På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på at forslag til ny kommunedelplan for kultur vedtas lagt 
ut til offentlig ettersyn og høring iht. plan- og bygningslovens §  11-14. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om høringen blir offentliggjort gjennom lokalavisa Hadeland og via kommunens nettsted 
og digitale kommunikasjonskanaler. 
 

 
Dato: 24. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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5/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og oppstart 
av planprosess 
 
Arkivsak-dok.  21/00587-1 
Arkivkode.  140  
Saksbehandler  Mette Mosby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 18/21 

Formannskapet 11.03.2021 11/21 

Eldrerådet 08.03.2021 8/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 5/21 

Planutvalget 10.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Rådmannens forslag til planprogram for Kommunedelplan helse og omsorg  J 
Kommunal planstrategi 2019-2023, vedtatt av Gran kommunestyre 18.6.2020 (k-sak 
49/20) 

N 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 
17.12.2020 (k-sak 119/20) 

N 

 
 

Oppsummering 
Kommunal planstrategi ble vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020, og her ble det vedtatt å 
prioritere utarbeidelse av en kommunedelplan for kommunens tjenester innen helse og omsorg. 
Denne saken omhandler planprogram for arbeidet med kommunedelplanen, og det foreslås at 
planprogram legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av 
planarbeidet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Kommunal planstrategi ble vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020 (k-sak 49/20. Planstrategien 
fastsetter at det skal utarbeides en kommunedelplan for kommunens tjenester innen helse og 
omsorg. 
 
Som for kommuneplanens samfunnsdel, skal arbeidet gis et planprogram og vedtak om oppstart.  
I plan- og bygningslovens § 4-1 står det at planprogrammet "skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 

https://www.gran.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-18-06-2020.465896.MD1I546738odfd0.pts.html
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grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger".  
 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 
varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Forslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom 
elektroniske medier, og fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Planarbeidet skal basere seg på overordnede føringer (fra statlige myndigheter), samt eksisterende 
planer og tidligere vedtak.  
 
Dette er første gangen kommunen utarbeider kommunedelplan for helse og omsorgstjenestene. 

Tidligere planer har vært temaplaner, delvis fastsatt administrativt, delvis behandlet og vedtatt av 

kommunestyret. Det som er nytt med kommunedelplan ligger først og fremst i føringene om at 

planen skal utarbeides med medvirkning og høring.  

 

Kommunedelplanen for helse og omsorg skal være en overordnet plan for helse- og 

omsorgstjenestene i Gran kommune. Formålet er å drøfte de viktigste utfordringene for kommunen, 

og gi retning for et langsiktig utviklingsarbeid gjennom å fastsette satsningsområdene og 

prioriteringer fram mot 2033. Planen skal vise visjon, mål og strategier som kommunen skal arbeide 

etter for å sikre fortsatt gode helse- og omsorgstjenester for innbyggerne innenfor kommunens 

økonomiske ressurser. Riktig tjeneste – i rett tid. 

 
Arbeidet med kommunedelplan helse og omsorg forutsetter samfunnsplanens overordnede 
tilrettelegging. Dette kommer klart fram i plan- og bygningsloven (§ 11-2 og § 11-3). 
 
Kommunedelplanen skal ikke være virksomhetsplan for de tjenesteområdene som utøver helse- og 

omsorgstjenester. Virksomhets- eller temaplaner revideres eller etableres på grunnlag av føringer 

gitt i vedtatt kommunedelplan.  

 
Kommunedelplaner skal etter loven ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de 
fire påfølgende år eller mer, og som skal rulleres årlig. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens 
prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og konkretiserer tiltakene for helse- 
og omsorgstjenestene innenfor kommunens økonomiske rammer. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonell-loven) 

 
 
Eksisterende planer 
Strategisk plan psykisk helse 2019 - 2022 (k-sak 93/18 15.11.2018) 

Strategi for helse og omsorg 2017-2040 (k-sak 32/17, 18.5.2017) 

Demensplan 2011-2014 (k-sak 38/11, 26.5.2011) 

 
Gjeldende vedtak 

javascript:;
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K-sak 49/20 Kommunal planstrategi 2019-2023 (18.6.2020) 
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken for tjenestenes økonomi 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken for tjenestenes bemanning 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Eldrerådet (protokoll ettersendes ) J 
Rådet for funksjonshemmede (protokoll ettersendes) J 
Ungdomsrådet (ikke etablert p.t.) N 
Andre råd eller utvalg N 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Hvilke spørsmål som skal tas opp i kommunedelplanen, er i stor grad opp til kommunestyret selv. 

Men det er naturlig å vurdere temaer som er omtalt i overordnede føringer fra nasjonale 

fagmyndigheter, og å skjele til hva som ligger i eksisterende planer for tjenestene.  

 

Rådmannen planlegger arbeidet med kommunedelplanen for helse og omsorg med fokus på 

målgruppen «voksne med behov for helse og omsorgstjenester».  Sentralt står de føringer som helse- 

og omsorgsloven, med tilhørende statlig veiledning, legger for kommunens planlegging. (Se forslaget 

til planprogram, kapittel 2.)  

 

Kommuneplanens samfunnsdel er, som omtalt over, en sentral forutsetning for kommunedelplan 

helse og omsorg. Planstrategien, vedtatt i juni 2020, beskriver sju planutfordringer; av disse er i alle 

fall tre viktige å vurdere i kommunedelplan helse og omsorg: Befolkningsutvikling, kommunale 

tjenester – og i noen grad «Grans plassering i verden» (og da tenkes her primært samhandling med 

Sykehuset Innlandet HF: Samarbeidsutfordringen i det nye helsefellesskapet, og lokalt, samarbeidet 

om lokalmedisinsk senter). 

 
Samhandlingen med Sykehuset Innlandet HF (SI) har en både en nasjonal, helsepolitisk side og en konkret 

lokal samarbeidsaktivitet.  
 

 Helsepolitisk: Arbeidsfordelingen og samarbeidsforventningene i samhandlingsreformen er 

videreutviklet, sist i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 og i avtalen om helsefellesskap mellom 

KS og Regjeringen 

 Lokalt: Samhandlingen om utvikling av lokalmedisinsk senter, tjenesteinnhold og lokaler, sammen med 

Lunner kommune.  

 

Etablering av lokalmedisinsk senter behandles ikke i kommunedelplanen. Prosessen har et eget løp på 

grunnlag av samarbeidsplattformen. Arbeidet med lokaler til desentraliserte spesialisthelsetjenester fra 

Sykehuset Innlandet løses i byggeprosjektet på Sagatangen.  

 

 

Kommunedelplanarbeidet skal drøfte de viktigste utfordringene. Planprogramforslagets kapittel 3 

løfter fram fire utfordringsområder som planen foreslås å behandle. Er det behov for mer detaljerte 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
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planer for ett eller flere temaer eller tjenester, skal kommunedelplanen foreslå at det utvikles tema- 

eller virksomhetsplaner.  

 
 

I forslaget til planprogram for kommunedelplanen, kapittel 4, peker rådmannen på utredninger og 

analyser som bør gjennomføres som del av planarbeidet. Disse tenkes å basere seg på 

samfunnsplanens befolkningsanalyse, for å få sammenheng i kunnskapsgrunnlaget, og for å unngå 

dobbelutredninger. 
 

 

Rådmannen har foreslått et opplegg for medvirkning i planarbeidet, se kapittel 5 i forslaget til 

planprogram. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 

spesiell tilrettelegging, herunder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utfordringen blir å 

engasjere bredt, slik at planarbeidet får innspill som er representative for alle innbyggere i Gran.  

 

Rådmannen vil aktivt inkludere Sykehuset Innlandet HF, Statsforvalter, fylkeskommune og Lunner 

kommune i prosessen. Disse instansene varsles særskilt om oppstart av planarbeidet, og blir 

særskilte høringsinstanser gjennom planprosessen.  

 
 

I foreløpig skisse til arbeidsopplegg og framdriftsplan (kapittel 6) tas det sikte på at planprogrammet 

fastlegges, etter høring, i juni 2021, at foreløpig forslag til plan diskuteres politisk i november, og at 

forslag til kommunedelplan behandles våren 2022, med endelig vedtak i et kommunestyremøte i 

mai/juni.  

 
 

Om vedtaket. Vedtatt planstrategi slår fast at arbeid med en kommunedelplan skal prioriteres. 

Rådmannen forutsetter at det å ikke lage et planprogram uaktuelt alternativ. Men innholdet i 

planprogrammet, hvilke grunnlagsarbeider og utredninger som skal gjennomføres og 

ambisjonsnivået/framdriftsplanen for det forestående planarbeidet bør naturligvis diskuteres, og kan 

endres. Kommunestyret kan derfor, alternativt til rådmannens innstilling, omformulere eller gjøre 

andre endringer i beskrivelsen av hovedutfordringer, og ta ut eller legge inn konkrete planoppgaver.  

 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Forslaget til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Det skal gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier, dvs. at det publiseres på Gran kommunes nettsted. I tillegg 
kunngjøres høringen med annonse i lokalavisen. Særskilte høringsinstanser informeres i brev. 
 

 
Dato: 3. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 

Vedlegg til sak 
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6/21 Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig assistanse 
 
Arkivsak-dok.  21/00073-3 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 16/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 6/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering.  
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Nivået på utgiftsdekning følger av minimumskrav angitt i lov og veiledere. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtok 25.januar å be ordfører om at 
praktisering, fortolkning, fleksibilitet i Gran av driftsutgifter som følger av lov og veileder, legges 
fram for politiskbeslutning, hvor rådet inngår i behandlingen.  
 
Saken redegjør for dagens praktisering, fortolkning og fleksibilitet av driftsutgifter til personlig 
assistanse i Gran kommune. 
 
Rådmannens vurdering er at kommunen bør videreføre nivået på utgiftsdekning, tilsvarende 
minimumskravet angitt i lov og veileder.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Temaet er aktuelt fordi kommunen skal lyse ut en ny tjenestekonsesjon for BPA.  
I tjenestekonsesjonen kommunen har hatt de siste årene har driftsutgifter blitt utbetalt av 
leverandør i den enkelte ordningen. Enkelte tjenesteleverandører har utbetalt mer enn det som 
følger av loven, f.eks. utgiftsdekning til ledsager på feriereiser. Andre tjenesteleverandører har ikke 
dekket disse utgiftene for ledsagere. Tjenestemottakere med behov for praktisk og personlig 
assistanse som ikke er brukerstyrt har selv betalt ledsagers utgifter i tråd med det som følger av lov 
og veileder. Når det nå utarbeides en ny tjenestekonsesjon vil ikke lenger driftsutgiften inngå i 
timepris til leverandør som i dag. Hvilke utgifter som skal dekkes i den enkelte ordning vil følge av 
vedtaket til den enkelte tjenestemottaker i tråd med kravet i loven. Dette for å sikre likebehandling 
av tjenestemottakere av personlig og praktisk assistanse.  
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I praksis betyr det at enkelte tjenestemottakere som i dag har fått dekket ledsagers reisekostnader 
på ferie og fritidsreiser, ikke vil få det lenger.  
  
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes fattet følgende vedtak 25.1.2021: 
«…. Hva som dekkes på driftskontoordningen følger i utgangspunktet av lov og veileder. 
Rådet ber ordfører om at praktisering, fortolkning, fleksibilitet mv i Gran legges fram for politisk 
beslutning, hvor rådet inngår i behandlingen»  
 
Nedenfor følger en redegjørelse for kommunens praktisering av lovverket på dette området.  
 
Lovgrunnlaget 
 
Kommunens ansvar for driftsutgifter i BPA ordninger og utgiftsdekning til ledsagere for 
tjenestemottakere med behov for personlig og praktisk assistanse følger av helse og 
omsorgstjenesteloven.  
 
Helse og omsorgsdepartementets har i rundskriv datert 18.12.2015 «Rettighetsfesting av brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA)» spesifisert følgende om utgiftsdekning i BPA-ordninger:  
«Kommunen er ansvarlig for å dekke kostnader som anses nødvendige for å yte de innvilgede 
tjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 første ledd, herunder nødvendige utgifter til drift 
av BPA-ordningen. Hvordan kommunen velger å innrette kostnadsdekningen faller inn under 
kommunens frihet til å organisere tjenestene.  
Bruker har i utgangspunktet ikke krav på å få dekket utgifter til tjenesteyting som går ut over det 
brukeren har rett til etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. En bruker kan ikke kreve å få 
dekket merutgifter til f.eks. ferieavvikling, selv om brukeren har spart opp timer til dette.»  
 
Videre berører også rundskrivet BPA på reise:  
«Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i 
kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har altså et ansvar for alle som 
oppholder seg i kommunen, uavhengig av om de bor der eller er der i forbindelse med arbeid, studier 
eller feriereiser. En konsekvens av oppholdsprinsippet er at en bruker i prinsippet ikke kan ta med seg 
innvilgede tjenester til en annen kommune og la denne kommunen yte og finansiere tjenestene. En 
kommune er i utgangspunktet heller ikke forpliktet til å yte helse- og omsorgstjenester til brukere som 
oppholder seg i en annen kommune. Dette oppholdsprinsippet gjelder også der tjenestene er 
organisert som BPA. Det ligger imidlertid i BPA-ordningens natur at adgangen og muligheten til å ta 
med seg tjenestene i en BPA-ordning ut av kommunen, vil være noe større for disse brukerne enn for 
brukere som mottar tjenester etter en mer tradisjonell modell. Dette skyldes at kommunen har tildelt 
bruker en timeramme som bruker kan disponere relativt fritt med hensyn til når og hvor tjenesten 
skal ytes. Innenfor den tildelte timerammen, og innenfor arbeidsrettslige bestemmelser, må BPA 
derfor kunne benyttes ved reiser utenfor kommunen. Forutsetningen må være at det ikke påløper 
økte kostnader for kommunen.» 
  
Kommunens praktisering 
Gran kommune har i sin praktisering lagt lov og rundskriv til grunn. Det vil si at tjenestemottakere får 
dekket kostnader som anses nødvendige for å yte de innvilgede tjenestene. Eksempler på kostnader 
som dekkes av kommunen er utgifter til hansker i ordninger der dette benyttes ved personlig stell. I 
andre ordninger f.eks. avlastning til barn vil det være nødvendig utgiftsdekning til ledsager på 
barnets aktiviteter.  
Der tjenesten er organisert som BPA påløper også driftsutgifter knyttet til selve utøvelsen av 
arbeidsleder rollen. Dette er for eksempel kontorrekvisita og porto for å utøve arbeidslederrollen, 
toalettartikler til ansatte.  
 



 13  

Det som ikke dekkes er utgifter til tjenesteyting som går ut over det brukeren har rett til etter 
pasient- og brukerrettighetsloven. Eksempel på dette er utgifter til f.eks. ferieavvikling.   
 
For tjenestemottakere i tilrettelagte tjenester er det laget en rutine for feriereiser. Når en 
tjenestemottaker ønsker å reise på ferie og har behov for assistanse gjøres det en vurdering om det 
er mulig å gjennomføre en reise. Hvis det vurderes å være mulig, bistår kommunen ved at personalet 
i boligen deltar som ledsager og tjenestemottakeren har mulighet til å motta samme tjenester som 
beskrevet i enkeltvedtak. Utgifter knyttet til turen, og evt. tjenester som går utover enkeltvedtaket, 
må tjenestemottaker dekke selv. Dette kan være utgifter til timelønn ut over enkeltvedtaket, reise, 
opphold og kostutgifter for ledsager.  
 
Dagens praksis ovenfor tjenestemottakere med behov for praktisk og personlig assistanse ligger 
dermed nært opp til det som er beskrevet i rundskrivet om brukerstyrt personlig assistanse. Det 
åpnes i begge tilfeller opp for å ta med seg tjenesten på ferie, men tjenestemottakeren må betale 
merkostnaden. 
 
I arbeidet med vurdering av BPA ordningen har det framkommet at enkelte leverandører har dekket 
utgifter til ferie og fritidsreiser, men ikke alle. 
 
Kommunens mulighet 
Kommunen står fritt til å innføre ordninger som går utover lovens minimumskravet. Det finnes 
kommuner som har innført ordninger med f.eks. ferietilskudd til ledsagere for personer med varig 
nedsatt funksjonsevne. Det er stor variasjon i ordningene både hva gjelder hvem som kan søke, hvor 
ofte det kan søkes og hvor mye det kan søkes om. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse- og omsorgstjenesteloven  
Pasient- og brukerrettighetsloven  
 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 25.01.2021: 
Rådet orienteres om tilbakemelding fra brukerne i forhold til forslag til driftskontoordning. Saken 
behandles på ny dersom brukernes tilbakemelding avviker fra administrasjonens forslag. 
Hva som dekkes på driftskontoordningen følger i utgangspunktet av lov og veileder. 
Rådet ber ordfører om at praktisering, fortolkning, fleksibilitet mv i Gran legges fram for politisk 
beslutning, hvor rådet inngår i behandlingen. 
 
 
 
 
Økonomi 
- 
 
Bemanning 
- 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede JA 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Lovverket angir det minimum tjenestemottakeren har krav på å få dekket av utgifter til praktisk og 
personlig assistanse. Det er dette nivået Gran kommune har lagt sin praksis på i alle tjenester som 
kommunen leverer selv. I arbeidet med vurdering av BPA ordningen har det framkommet at enkelte 
leverandører har dekket driftsutgifter også til feriereiser.    
 
Det er rådmannens vurdering at det må være likbehandling av hvilke utgifter som dekkes for 
personlig og praktisk assistanse uavhengig av om den er brukerstyrt eller ikke. Siden det er lovens 
minimum som er praksis i kommunen må dette også være praksis i de brukerstyrte ordningene. 
 
Hvis kommunestyret ønsker at kommunen skal gå utover det som følger av lovens minimumskrav, vil 
rådmannen foreslå at kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan en slik ordning kan 
organiseres og de økonomiske konsekvensen av den.  
 
Med bakgrunn kommunens økonomiske situasjon og generelle innstramminger på alle 
budsjettområder, anbefale rådmannen at nivået på driftsutgifter følger av minimumskrav angitt i lov 
og veiledere. I praksis betyr det en videreføring av dagens ordning for de tjenestene kommunen 
leverer selv og de BPA brukerne som ikke har fått det refundert fra tjenesteleverandør. Mens det 
betyr en innstramming av dagens ordning for de BPA brukerne som har fått dette refundert fra 
leverandør.  
   
Rådmannen fremmer derfor følgende innstilling i saken: 

1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering.  
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Nivået på driftsutgifter følger av minimumskrav angitt i lov og veiledere 

 
Alternativt forslag til vedtak: 

1. Kommunestyre tar rådmannens informasjon til orientering. 
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer 

med behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og 
de økonomiske konsekvensen av den. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 8. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
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7/21 Administrering av driftskostnader i BPA-ordningene 
 
Arkivsak-dok.  21/00073-11 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne tar informasjon, om 

administrasjonens planer for forvaltning av driftsutgifter til arbeidsleder, til orientering.  
2. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne anser seg tilfredsstillende involvert, 

før kommunen lyser ut ny tjenestekonsesjon for BPA. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Kommunen skal i tråd med tidligere kommunestyrevedtak lyse ut ny tjenestekonsesjon for BPA. 
Rådet har bedt om administrasjonens redegjørelse for hvordan driftsutgifter til arbeidsleder i BPA 
ordninger er tenkt administrert når disse ikke lenger inngår i tjenestekonsesjonen. 
Administrasjonen la fram sine planer i rådets møte 25.01.21. Rådet fattet følgende vedtak: 
  

«Rådet orienteres om tilbakemelding fra brukerne i forhold til forslag til 
driftskontoordning. Saken behandles på ny dersom brukernes tilbakemelding avviker fra 
administrasjonens forslag.  
 
(….)» 

 
Kommunestyret har fattet vedtak om at rådet skal sikres tilfredsstillende involvering før ny 
utlysning av tjenestekonsesjon for BPA gjennomføres. Denne saken inneholder med bakgrunn i 
dette en redegjørelse for hvordan driftsutgifter til arbeidsleder i BPA ordningen er planlagt 
administrert. Samt en redegjørelse om hvilke administrative vurderinger som ligger til grunn for 
kommende tjenestekonsesjon. 

 
 
 
 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
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Tjenestekonsesjonen kommunen har for kjøp av BPA tjenester fra private leverandører utløp i 2020. 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet sak om BPA ved flere 
anledninger i 2020. Sist gang i rådsmøtet 25.01.21. saken kommer nå tilbake til rådet for behandling 
med bakgrunn i rådets eget vedtak fra 25.01.21.  
Kommunestyret mottok i desember et brev fra Handikapforbundet og besluttet på bakgrunn av dette 
å behandle sak 137/20. I vedtaket ber kommunestyret om at tjenestekonsesjonsutlysingen for BPA 
tilbakekalles/stoppes umiddelbart og at rådmannen sikrer tilfredsstillende involvering av Rådet for 
likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne før ny utlysing. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 6, 3-6, 3-8, 4-1. 
Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a, 2-1d, 2-8, 3-1. 
Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrifter. De relevante forskriftene i denne 
sammenheng er: Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og Forskrift om konsesjonskontrakter 
(konsesjonskontraktforskriften). 
 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 25.01.2021: 
Rådet orienteres om tilbakemelding fra brukerne i forhold til forslag til driftskontoordning. Saken 
behandles på ny dersom brukernes tilbakemelding avviker fra administrasjonens forslag. 
Hva som dekkes på driftskontoordningen følger i utgangspunktet av lov og veileder. 
Rådet ber ordfører om at praktisering, fortolkning, fleksibilitet mv i Gran legges fram for politisk 
beslutning, hvor rådet inngår i behandlingen. 
 
Kommunestyrets vedtak 17.12.2020 Sak 137/20: 
1. Kommunestyret viser til vedtak i sak 107/20 og brev fra styret i Norges Handikapforbund 

Hadeland til Gran kommune datert 13.12.2020. 
2. Kommunestyret ber om at tjenestekonsesjonsutlysingen for BPA tilbakekalles/stoppes 

umiddelbart og at rådmannen sikrer tilfredsstillende involvering av Rådet for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne før ny utlysing. 

3. Utlysningen må gjennomføres slik at kommunestyrets vedtak om at «det skal være opp til den 
enkelte bruker/tjenestemottaker selv å velge mellom privat eller kommunal tjenesteleverandør 
ivaretas.  

 
Kommunestyrets vedtak 26.11.2020 sak 107/20 
«Gran kommune lyser ut tjenestekonsesjon for leveranse av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
Det skal være opp til den enkelte bruker/tjenestemottaker selv å velge mellom privat eller kommunal 
tjenesteleverandør. 
Rådmannen kommer tilbake med en vurdering av innkomne tilbud og kommunens ressursbehov for 
oppfølging av ordningen.»  
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Økonomi 
- 
 
Bemanning 
- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Administrering av driftsutgifter til arbeidsledere 
 
Kommunens ansvar for å dekke kostnader til nødvendige utgifter i drift av BPA-ordningen behandles i 
egen sak i tråd med rådets vedtak av 25.01.21.   
 
Administrasjonen i Gran kommune ønsket ved overgang til ny tjenestekonsesjon å administrere 
driftsutgiftene selv. Dette for å sikre likeverdig behandling av tjenestemottakere av personlig 
assistanse, uavhengig av om den er brukerstyrt eller organisert i mer tradisjonelle tjenester. 
I tillegg til at likeverdig behandling er et krav i all offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, vil 
det være svært uheldig hvis tjenestemottakere velger eller velger bort BPA på grunn av nivå på 
utgiftsdekningen. Tjenestemottakers valg mellom å få tjenesten organisert som BPA eller tradisjonell 
hjemmetjeneste må hvile på ønsket om brukerstyring, ikke økonomisk kompensasjon. 
 
Den foreslåtte ordningen var at den enkelte tjenestemottaker ville ut fra antall vedtaks timer få ett 
grunnbeløp. Hvis beløpet ikke dekker de faktiske utgiftene, ville det være mulig å søke om en 
«tilleggsramme» som refunderes etter hvert som utgiftene påløper og dokumenteres.  
 
Det ble i februar sendt ut brev til tjenestemottakere med BPA med følgende spørsmål: 
 
Hva tenker du om denne måten å organisere det på? 
Hva er viktig for deg? 
Hvordan er det organisert hos den leverandøren du bruker i dag? 
Hva er du fornøyd med i ordningen du har i dag? 
 
Kommunen har mottatt 5 skriftlige svar og 3 muntlige svar.  
 
Ikke alle svarer på de spørsmålene som er stilt. Noen uttrykker skepsis til at kommunen skal gjøre 
endringer i ordningen da de opplever at ordningen fungerer utmerket i dag. Flere er naturlig opptatt 
av hvilke kostnader som vil bli dekket og nivået på driftsutgiften. Noen beskriver gode digitale og 
oversiktlige løsninger hos sine leverandører. Andre tjenestemottakere er ukjent med at 
driftskostnader dekkes og har selv båret kostnaden. Noen synes at den foreslåtte ordningen høres 
grei ut. Andre synes det framstår som uoversiktlig. Utfra svarene er det også tydelig at behovet for 
driftsmidler varierer fra ordning til ordning. Dette er i tråd med at det er store individuelle forskjeller 
i de ulike ordningene.  
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Tilbakemeldingen viser at mange leverandører har gode måter å administrer driftsutgifter på. Det 
gjør at vi har revurdert hvor hensiktsmessig det vil være å administrere ordningen i sin helhet. Vi ser 
likevel et behov for en tydeligere kommunal kontroll på driftsutgiftene for å sikre likebehandling og 
at den enkelte tjenestemottaker får det den har krav på.   
 
Med bakgrunn i dette har vi kommet fram til at tjenesteleverandører også i framtiden kan 
administrere driftsutgiftene. Hva som skal dekkes av driftsutgifter i den enkelte ordning skal framgå 
av tjenestemottakerens vedtak. Dette er i tråd med Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av 
brukerstyrt personlig assistanse BPA, der det heter: 

«Brukeren kan ikke kreves for kostnader i forbindelse med ordningen utover det som følger av 
forskriftene. Utgifter til annonser, opplæring mv. må derfor kommunen dekke. Hvor stor 
andel av timene det skal kreves egenbetaling for, og hvilke utgifter kommunen skal dekke, 
bør for oversiktens skyld omtales i vedtaket om tjenestetildeling.»  

 
Dette sikrer også en individuell vurdering, der utgiftene er knyttet til den tjenesteytingen det er 
fattet vedtak om. Som eksempel kan nevnes utgifter til hansker i ordninger der dette benyttes ved 
personlig stell. I andre ordninger f.eks. avlastning til barn vil det være nødvendig utgiftsdekning til 
ledsager på barnets aktiviteter. I alle ordninger er det noe knyttet til selve utøvelsen av arbeidsleder 
rollen, som kontorrekvisita for å utøve arbeidslederrollen og toalettartikler til ansatte. 
 
Tjenesteleverandør vil bli gjort kjent med vedtaket og hvilken kostnadsramme som er satt for 
driftsutgifter i den enkelte ordning. Hvordan dette praktisk løses mellom kommunen og 
tjenesteleverandøren vil bli beskrevet i tjenestekonsesjonen. 
 
Innhold i tjenestekonsesjonen 
I kommunestyrets vedtak fra 17. desember står det i punkt 3: «Utlysningen må gjennomføres slik at 
kommunestyrets vedtak om at «det skal være opp til den enkelte bruker/tjenestemottaker selv å 
velge mellom privat eller kommunal tjenesteleverandør ivaretas.» 
 
Den tjenestekonsesjonen som kommunestyret påla rådmannen å trekke var i tråd med de vedtak 
som tidligere var gjort og var ikke til hinder for at bruker fritt kan velge. 
 
Når kommunen legger ut tjenestekonsesjon for BPA er det spesielt tre forhold kommunen vil sikre: 

 at lover og regler om anskaffelser følges 

 at anskaffelsen er egnet til sikre at tjenesten som ytes er faglig forsvarlig 

 at anskaffelsen sikrer at leverandøren har ordnede arbeids- og lønnsvilkår. 
 
Det er kommunen som står ansvarlig, også når kommunen kjøper tjenesten av private leverandører. 
Dette forsvarlighetskravet gjelder både tjenesten som leveres ovenfor tjenestemottaker, og kravet til 
at leverandøren har ordnede arbeids- og lønnsvilkår for sine ansatte. 
 
Når kommunen legger ut tjenestekonsesjon for kjøp av BPA-tjenester er det med det formål å inngå 
avtaler som sikrer kommunens mulighet til å innfri dette forsvarlighetskravet gjennom 
leverandørene. I tjenestekonsesjon har og vil vi ta utgangspunkt i den standard kontrakten som er 
utarbeidet for BPA (NS8435:2017), med noen tillegg og presiseringer. 
 
Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale tilleggene og presiseringene som kan ha betydning 
for bruker av tjenesten. 

 Det skal ikke inngås ytterligere kontrakt mellom bruker (arbeidsleder) og leverandør utover 
NS 8435 Blankett B. Dette for å sikre at kommunen har innsyn i tjenesteleveransen. 
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 Kopi av brukers vedtak om BPA vil sendes sammen med blankett 8435 A til leverandøren. 
Dette er i tråd med det som fremgår av Rundskriv I-9/2015: «Helhetlige og koordinerte 
tjenester tilsier at kommunen må gi tjenesteleverandør den informasjon som er nødvendig 
og relevante for tjenesteytingen, herunder tjenestevedtaket». Bruker vil før innsendelse 
måtte samtykke i oversendelse og ved behov kunne kreve deler av vedtaket ikke oversendes. 

 Lengre varighet på ny tjenestekonsesjon enn det NS8435 setter som standard. Dette for å 
sikre brukerne forutsigbarhet om tjenesteleveransen. 

 Bruk av BPA-ordningen utenfor Norge kan bare skje etter særskilt avtale med Oppdragsgiver. 
Fordi det å ta med seg tildelte tjenester organisert som BPA til utlandet reiser særskilte 
spørsmål. Disse er beskrevet i rundskrivet og omhandler blant annet at kommunen må være 
sikker på at nødvendige forsikringer er tegnet for assistenten(e) som skal være med på 
reisen. 

 Dersom kommunens hjemmetjeneste må bistå i en BPA ordning fordi leverandøren ikke 
klarer å levere avtalt assistanse, skal de timene kommunen leverer komme til fratrekk i 
timerammen til bruker. Dette for å sikre at den samlede tjenesten som leveres er i tråd med 
brukers vedtak. 

 Leverandør plikter å dokumentere sitt arbeid som ikke er journalpliktig på en slik måte at 
Oppdragsgiver kan påse at tjenestene som ytes er forsvarlige og i henhold til gjeldende 
vedtak for brukeren. Oppdragsgiver kan på forespørsel få innsyn i denne dokumentasjonen 
med mindre brukeren motsetter seg dette. Dette for å sikre at kommunen kan ivareta krav 
om forsvarlig tjeneste. 

 Forbud mot å motta gaver. Dette er i tråd med etiske retningslinjer for ansatte i Gran 
kommune og er egnet for å opprettholde nødvendig profesjonell distanse mellom 
tjenesteyter og tjenestemottaker. 

 Leverandørens tjenesteytelse skal være religiøst og politisk nøytralt. Brukere som mottar 
tjenester etter tjenestekonsesjonen skal ha frihet og mulighet til å leve i samsvar med sitt 
livssyn. 

 Leverandøren skal ha system for å melde til barnevernet. 

 Leverandør skal sørge for å melde fra til Oppdragsgiver eller Fylkesmannen når det antas at 
det er behov for vergemål for en bruker. 
 

 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 8. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
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