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1 Innledning 
Sosialtjenesteloven skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og 
samfunnsdeltakelse. Alle som ikke kan sørge for eget livsopphold har krav på økonomisk 
sosialhjelp. Kommunen kan sette vilkår for sosialhjelpen. Etter forslag fra regjeringen 
vedtok Stortinget i 2015 en plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet for alle 
sosialhjelpsmottakere med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Formålet var å 
styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.  Endringen er 
ikke satt i kraft. Stortinget vedtok i 2016 at aktivitetsplikten i første omgang skulle 
innføres for stønadsmottakere under 30 år.   

Regjeringen har i Granavolden-plattformen sagt at den vil stille krav om å delta i 
norskopplæring for mottakere av økonomisk sosialhjelp, som på grunn av manglende 
norskferdigheter ikke er selvhjulpne. Videre framkommer det at regjeringen vil utvide 
aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere til også å gjelde mottakere over 30 år, med 
klare unntak.  

Det er en vedvarende tendens til at innvandrerbefolkningen er mer avhengig av 
økonomisk sosialhjelp sammenlignet med befolkningen for øvrig. Det er et økende 
språkkrav i arbeidslivet. For en vellykket integrering er det avgjørende at de som skal bo i 
Norge lærer seg norsk, og kommer i jobb eller utdanning. På denne bakgrunnen foreslås 
det i dette høringsnotatet endringer i reglene om aktivitetsplikt i sosialtjenesteloven for å 
bidra til at kommunen tar ansvar for å hjelpe og stille krav til mottakere av økonomisk 
sosialhjelp som trenger bedre norskkunnskaper for å komme i arbeid. Det foreslås å endre 
sosialtjenesteloven §§ 20 og 20 a, slik at det innføres en plikt for kommunen til å stille 
vilkår om norskopplæring dersom manglende norskkunnskaper er årsaken til at en person 
ikke er selvhjulpen. Plikten skal gjelde den som har hatt rett og plikt til 
introduksjonsprogram etter introduksjonsloven § 2. Det foreslås også at kommunen skal 
få en plikt til å vurdere å stille vilkår om norskopplæring for alle andre som ikke er 
selvhjulpne fordi de ikke kan norsk. Endringene skal i første omgang gjelde 
stønadsmottakere under 30 år. 

Dette forslaget har sammenheng med forslag til ny integreringslov fra Kunnskaps-
departementet som ble sendt på offentlig høring 16. august. Henvisninger til 
introduksjonsloven her vil bli erstattet med tilsvarende bestemmelser i ny integreringslov 
dersom disse vedtas.  

2 Gjeldende rett 
De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende 
økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Stønaden 
bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Ved vurdering av søknad om stønad til 
familier skal det ikke tas hensyn til barns inntekt av arbeid i fritid og skoleferier jf. 
sosialtjenesteloven § 18. 

Økonomisk stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven er et sikkerhetsnett i 
velferdsordningene. Rettigheten til stønad er uavhengig av årsaken til behovet og er ikke 
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knyttet til bestemte livssituasjoner eller opparbeiding av rettigheter. Alle som ikke kan 
sørge for eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske 
rettigheter har krav på tjenesten. Selv om stønaden er en rettighet, kan, eventuelt skal, 
kommunen knytte vilkår til stønaden, som vil innebære en begrensning i 
stønadsmottakerens rettighet. Eventuelle vilkår må ha nær sammenheng med 
stønadsvedtaket, må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for mottakeren, ikke urimelig 
begrense vedkommendes handle- eller valgfrihet eller være lovstridige.  

Kommunen må vurdere hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig for den enkelte og som 
styrker personens muligheter for å få arbeid og bli selvhjulpen. Ved brudd på vilkår kan 
stønaden reduseres, men sosialtjenestelovens funksjon som siste sikkerhetsnett betyr at 
den ikke kan reduseres til et uforsvarlig lavt nivå. Kommunen kan vurdere om andre 
konsekvenser er mer hensiktsmessige, og det bør uansett legges opp til tett individuell 
oppfølgning for å bidra til at stønadsmottakeren tilpasser seg vilkårene. Institutt for 
samfunnsforskning (ISF) er gitt i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å 
gjennomføre en evaluering av aktivitetsplikten for personer under 30 år som ble innført 
fra 2017. Evalueringen avsluttes høsten 2020. Resultater fra denne evalueringen vil 
utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlag for videre oppfølging.  

3 Bakgrunn 
Det er avgjørende for en vellykket integrering at de som får opphold i Norge lærer seg 
norsk, og kommer i jobb eller utdanning. Et av målene med forslag til ny integreringslov i 
høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet av 16. august er at introduksjonsprogrammet i 
større grad skal fylle gapet mellom hva slags kompetanse deltakerne har når de kommer 
til Norge, og hva som kreves i det norske arbeidsmarkedet. Dette skal igjen bidra til økt 
sysselsetting blant flyktninger og innvandrere. En av forutsetningene for å nå dette målet 
er at opplæringen i norsk og samfunnskunnskap gir deltakerne i programmet tilstrekkelige 
norskkunnskaper til at de vil klare seg i arbeidslivet eller kunne få utbytte av en 
utdanning. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er et sentralt tiltak i 
introduksjonsprogrammet. Innretningen på opplæringen innenfor introduksjons-
programmet foreslås endret fra gjennomførte timer til et krav om å nå et minimumsnivå i 
norsk.   

Tall Statistisk sentralbyrå publiserte januar 2019 viser at 56 prosent av sosialhjelps-
utbetalingene går til innvandrere og domineres sterkt av personer med landbakgrunn fra 
Afrika og Asia. Norskfødte med innvandrerforeldre mottar derimot kun 1,2 prosent av 
alle sosialhjelpsutbetalingene. I 2014 var stønadstiden blant mottakere født i utlandet en 
tredjedel lenger enn blant norskfødte. Tallene viser at innvandrere er overrepresentert i 
sosialhjelpsstatistikken, men at andelen er lavere for norskfødte med innvandrerforeldre. 
At innvandrere er overrepresentert i mottak av sosialhjelp, skyldes blant annet at denne 
gruppen i mindre grad har opparbeidet seg økonomiske rettigheter i folketrygden. Ved 
mange NAV-kontor er innvandrere en brukergruppe med betydelig bistandsbehov for å 
kunne komme i jobb. Denne utfordringen har blitt aktualisert ytterligere på grunn av den 
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økte asyltilstrømningen i 20151.  Da ble antallet asylsøkere nesten tredoblet2. Det er et 
sentralt mål at innvandrere som mangler norskkompetanse og er uten arbeid blir 
økonomisk selvstendige og ikke avhengig av offentlige ytelser. Selv om norskopplæring 
er sentral i introduksjonsprogrammet, er det variasjoner i tilbudet i kommunene. 
Kommunene vil ha ulike rammebetingelser, og det vil være variasjon i kvaliteten i 
tilbudene. Variasjonene kan skyldes at kommunene utnytter handlingsrommet innenfor 
regelverkets rammer ulikt og at det varierer hvorvidt norskopplæringen prioriteres av 
kommunene. Variasjonen kan også skyldes forskjeller i lærerkompetanse og ulikheter i 
ressurser, ambisjonsnivå og organisering av tilbudene. 3 Forslaget til ny integreringslov 
som nylig er sendt på høring fra Kunnskapsdepartementet, skal bedre legge til rette for 
overgang til arbeid.  

For å bli en del av det norske samfunns- og arbeidslivet er språk essensielt. I forlengelsen 
av endringene som foreslås på integreringsfeltet mener departementet at det er viktig at 
kommunene også i sosialtjenesteloven får en tydelig forpliktelse til å ta tak i manglende 
norskferdigheter når dette er en barriere for arbeidsdeltakelse for personer som er i 
målgruppen for introduksjonsprogrammet. Norskferdigheter er også viktig for 
sosialhjelpsmottakere som ikke er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, men som 
mangler arbeid på grunn av manglende norskkunnskaper. Departementet mener derfor at 
det også bør innføres en plikt for kommunen til å vurdere å stille vilkår om aktivitet i 
form av norskopplæring for disse. 

4 Departementets vurdering og forslag 
Samfunnet må legge til rette for like muligheter for alle uavhengig av bakgrunn. For å få 
like muligheter er norskkunnskaper viktig, særlig for å få varig tilknytning til 
arbeidslivet. Dette vil igjen bidra til å forebygge utenforskap og fattigdom. Dette er særlig 
viktig for barnefamilier, for å unngå at utenforskap går i arv. Det er av avgjørende 
betydning at alle som skal bo og arbeide i Norge lærer det norske språket og at det stilles 
krav til den enkelte om dette. Ikke minst gjelder dette for gruppen som er avhengig av 
sosiale tjenester. Departementet foreslår derfor å endre den generelle aktivitetsplikten for 
alle vedtatt av Stortinget i 2015 (men ikke ikraftsatt) og aktivitetsplikten som i dag 
gjelder for de under 30 år jf. sosialtjenesteloven §§ 20 og 20 a, slik at det innføres en plikt 
for kommunen til å stille vilkår om norskopplæring dersom manglende norskkunnskaper 
er årsaken til at en person ikke er selvhjulpen (norskopplæringsplikt). Plikten skal gjelde 
den som har hatt rett og plikt til introduksjonsprogram etter introduksjonsloven § 2. Det 
foreslås også at kommunen skal få en plikt til å vurdere å stille vilkår om norskopplæring 
for alle andre som ikke er selvhjulpne fordi de ikke kan norsk (vurderingsplikt). Etter 
forslaget omfatter endringene alle aldersgrupper, men skal i første omgang innføres for 

                                                 
1 Meld. St. 33 NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet punkt 3.2.2  
2 NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit punkt 3.1 
3 NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit punkt 10.3.2 
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stønadsmottakere under 30 år. Når Stortingets vedtak om generell aktivitetsplikt for alle 
aldersgrupper trer i kraft, vil plikten også omfatte de nye språkpliktene. 

Departementet presiserer at lovens generelle krav om forsvarlige tjenester, herunder for 
økonomisk stønad til livsopphold, videreføres uten endringer. Gjeldende rammer i loven 
for unntak fra aktivitetsplikten, og for reduksjon av stønad ved brudd på vilkår, foreslås 
heller ikke endret.  

Etter sameloven §1-5 er samisk og norsk likeverdige språk. Forslaget gjelder derfor ikke 
personer som kan samisk. Forslagene er blitt tatt opp med Sametinget som har stilt 
spørsmål ved om det i noen tilfeller kan være mer aktuelt med samiskopplæring enn 
norskopplæring innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Dette vil departementet se 
nærmere på.  

Sosialtjenestelovens formål om å fremme overgangen til arbeid er sentralt og innebærer at 
den enkelte stønadsmottakeren skal få bistand med tanke på deltakelse i arbeidslivet. 
Kommunens adgang og plikt til å stille vilkår til økonomisk stønad er et sentralt virke-
middel for å oppnå lovens formål om å fremme overgang til arbeid. Kommunen har rom, 
men også plikt, til å avdekke og avhjelpe individuelle behov, herunder knyttet til språk. 
Kommunen har stort handlingsrom til å velge egnede aktiviteter for å oppnå målet om 
selvhjulpenhet. Kommunen må både kunne tilby lavterskel aktivitetstiltak for personer 
som har arbeid som et langsiktig, men usikkert mål, og arbeidsrettede aktiviteter for 
personer som har arbeidsevne, men som har behov for å vedlikeholde kompetansen sin i 
påvente av et egnet arbeidstilbud. Mellom disse ytterpunktene vil det være behov for 
ulike grader av tilrettelagte og kompetansehevende (eller kvalifiserende) aktivitetstiltak. 
Aktivitetsplikten kan i dag være knyttet til kommunale tiltak, men kan også innebære 
deltagelse i statlige tiltak eller tiltak i samarbeid med tiltaksleverandører, sosiale 
entreprenører, utdanningsinstitusjoner eller andre. Innenfor dette handlingsrommet kan 
kommunene stille vilkår som styrker stønadsmottakerens norskkunnskaper. Dette kan 
enten være gjennom deltagelse i norskopplæring eller i andre typer aktiviteter som gjør at 
mottakeren bedrer nivået i språket.  

Departementet ser at tilsyn med kommunenes tjenester etter sosialtjenesteloven generelt 
har vist svikt knyttet til blant annet behovskartlegging og individuell tilpassing. For å bli 
en del av det norske samfunnet er norskkunnskaper avgjørende. Lovendringene her skal 
sende et signal til kommunen om at de må tilby tilstrekkelig opplæring for å få denne 
målgruppen i arbeid.  

Kommunen må ut ifra forholdene i den konkrete saken vurdere om det er manglende 
norskkunnskaper som er årsaken til manglende selvhjulpenhet. Her vil det blant annet ha 
betydning hvilken type arbeid eller utdanning kommunen finner realistisk for 
stønadsmottakeren. Hvilket språknivå en stønadsmottaker må nå for å bli selvhjulpen, vil 
variere, og må vurderes konkret av kommunen, basert på samarbeid med 
tjenestemottakeren og i tråd med prinsippet om brukermedvirkning jf. sosialtjenesteloven 
§ 42.  

I NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit punkt 10.3.2 framgår det følgende: 
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Hva som er tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne gå ut i det norske arbeidslivet, vil 
også variere, og det er avhengig av hva slags arbeidsoppgaver den enkelte skal utføre. På 
noen arbeidsplasser vil man langt på vei klare seg med engelsk, eller eventuelt morsmål, 
om det tilrettelegges for dette. Det kan være lite heldig å holde deltakere i opplæring til de 
kan "nok" norsk, da dette vil virke kontraproduktivt og ha en innlåsningseffekt.  Samtidig 
er det forskning som tyder på at det å komme raskt ut i jobb ikke er ensbetydende med å få 
varig tilknytning til arbeidslivet, men at innvestering i flyktningers kompetanse gir sterkere 
og mer varig tilknytning til arbeidslivet.  

Departementet påpeker at selv om det er viktig at aktiviteter holder god kvalitet og kan 
bidra til selvhjulpenhet, så er det ikke slik at økonomisk sosialhjelp er en "ordning" eller 
et "kvalifiseringsløp" slik som kvalifiseringsprogrammet er. Økonomisk sosialhjelp skal 
fortsatt være en midlertidig inntektssikring for de som ikke har andre muligheter til 
selvforsørgelse. Retten til sosialhjelp faller derfor bort når mottakeren har andre 
muligheter til selvforsørgelse, selv om stønadsmottakeren fortsatt kunne ha nytte av 
norskopplæringen.  

Nærmere om vurderingsplikten  

I de tilfellene manglende norskkunnskaper er selve barrieren for å bli uavhengig av 
sosialhjelpen foreslår departementet at det lovfestes en plikt for kommunen til å vurdere 
om det skal stilles vilkår om norskopplæring (vurderingsplikt). I første omgang foreslår 
departementet at vurderingsplikten kun skal gjelde for sosialhjelpsmottakere under 30 år.  

Sosialhjelpsmottakere er en uensartet gruppe som kan ha sammensatte behov. Dette kan 
for eksempel være utfordringer knyttet til bosituasjon, fysisk og psykisk helse, rus, 
kriminalitet eller kompetanse. Kommunen skal alltid foreta individuelle vurderinger 
basert på en kartlegging av behov stønadsmottakeren har. Dersom mottakeren har 
sammensatte utfordringer, og språk er en av disse, må kommunen vurdere om det skal 
stilles vilkår om norskopplæring eller om andre vilkår er mer egnet. Valg av type aktivitet 
må vurderes ut ifra blant annet vedkommendes forutsetninger for gjennomføring av 
aktiviteten og om det er andre forhold som må avhjelpes før norskopplæring er aktuelt.  

Nærmere om norskopplæringsplikten 
Målgruppen for forslaget om norskopplæringsplikt i sosialtjenesteloven er stønads-
mottakere som har hatt rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram, men som på grunn 
av manglende norskferdigheter likevel ikke er selvhjulpne. Økonomisk stønad etter 
sosialtjenesteloven er en subsidiær ytelse. Det betyr at den som har rett til 
introduksjonsprogram med introduksjonsstønad må utnytte denne muligheten først og 
bare har rett til økonomisk stønad i den utstrekning vedkommende har stønadsbehov 
utover introduksjonsstønaden. I slike situasjoner er det ikke aktuelt i tillegg å stille vilkår 
om aktivitet etter sosialtjenesteloven. Forslaget om norskopplæringsplikt vil gjelde for 
personer som har hatt rett og plikt til introduksjonsprogram og gjennomført programmet, 
men som likevel ikke er selvhjulpne og derfor mottar økonomisk stønad etter 
sosialtjenesteloven. Forslaget vil videre omfatte personer som har avbrutt eller avvist 
deltakelse i introduksjonsprogram og som mottar økonomisk stønad. Dette fordi 
kommunen ikke har plikt til å tilby introduksjonsprogram overfor disse. Det innebærer at 
det ikke har betydning om personen i målgruppen for introduksjonsprogram faktisk har 
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deltatt i eller gjennomført programmet. Departementet foreslår at norskopplæringsplikten 
i første omgang kun skal gjelde for sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

Når det skal innvilges økonomisk stønad til en person som etter kommunens konkrete og 
individuelle vurdering er uten arbeid på grunn av manglende norskkunnskaper, skal 
kommunen etter forslaget undersøke om personen tilhører kategorien som omfattes av en 
vurderingsplikt eller norskopplæringsplikt. Ettersom det foreslås at 
norskopplæringsplikten skal knyttes til personer som har hatt rett og plikt til 
introduksjonsprogram, må kommunen ha praktiske rutiner for å identifisere denne 
gruppen. Det følger av sosialtjenesteloven § 43 at opplysninger så langt som mulig skal 
innhentes i samarbeid med tjenestemottaker eller slik at vedkommende har kjennskap til 
innhentingen. Generelt er utgangspunktet at tjenestemottakeren selv skal innhente de 
opplysningene som er nødvendige for den individuelle behovsvurderingen i saken. Hvis 
kommunen skal innhente opplysninger, skal dette i utgangspunktet skje etter samtykke fra 
vedkommende. I saker som gjelder tjenester etter loven, kan kommunen kreve 
opplysninger fra andre offentlige organer. Har tjenestemottaker ikke samtykker i at 
opplysningene blir innhentet, skal spørsmålet om opplysningene kan gis uten hinder av 
taushetsplikt, avgjøres etter de taushetsbestemmelsene som gjelder for avgiverorganet. 
Departementet mener at det ikke er tilfredsstillende at kommunen skal legge til grunn 
stønadsmottakerens egne opplysninger om vedkommende på et tidspunkt har hatt rett og 
plikt til introduksjonsprogram etter introduksjonsloven § 2. Det vurderes heller ikke som 
aktuelt å basere seg på at stønadsmottakeren selv skal framlegge dokumentasjon som 
viser om vedkommende på et tidspunkt har hatt slik rett og plikt. Departementet antar det 
ville kunne bli administrativt krevende, både for kommunen og tjenestemottakeren, om 
tjenestemottakeren skulle ha ansvaret for å innhente opplysningene kommunen trenger for 
å avgjøre hvilken plikt den har til enten å vurdere eller stille vilkår om deltakelse i 
norskopplæring. Derfor mener departementet at kommunen på annen måte bør få tilgang 
til opplysninger om stønadsmottakere som har hatt rett og plikt introduksjonsprogram og 
at Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er en hensiktsmessig kilde til denne 
informasjonen. Departementet mener dette er en praktisk og god løsning, og ser ikke at 
dette skulle innebære noen ulempe for samarbeids- og tillitsforholdet mellom kommunen 
og tjenestemottakeren.  

NIR er et register over enkeltpersoners deltakelse i norskopplæring og 
introduksjonsprogram, og det fremgår der om en person har rettigheter og plikter etter 
introduksjonsloven. Kommunene bruker NIR blant annet for å registrere enkeltpersoners 
deltakelse i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og 
norskopplæring for asylsøkere. I NIR fremgår det blant annet om tildeling, start og stans 
av introduksjonsprogrammet, samt tiltak i programmet. Det fremgår også informasjon om 
tildeling, start og stans av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og resultatene av 
prøver i norsk og samfunnskunnskap som er avlagt, fritak fra plikten til å delta i 
opplæringen og fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøver. Personopplysningene 
kan lagres i inntil 15 år fra tidspunktet for påbegynt kvalifiseringstiltak eller fra 
tidspunktet personen kom inn i målgruppen. Personopplysninger om person som avlegger 
prøver kan lagres i inntil 20 år beregnet fra tidspunktet for avlagte prøver.  
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Det følger av introduksjonsloven § 25 at offentlige organer kan behandle person-
opplysninger når det er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med tiltak for å gi 
innvandrere kunnskap og ferdigheter for å kunne delta i det norske samfunnslivet. 
Personopplysningene kan utveksles mellom offentlige organer som har behov for 
opplysningene for å utføre slike oppgaver, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.  

Ansatte på NAV-kontoret som forvalter sosialtjenesteloven, vil på bakgrunn av dette få 
tilgang til personopplysningene i NIR og kan på den måten få informasjon om en person 
har hatt rett og plikt til introduksjonsprogram. 

NIR-registeret lagrer informasjon om deltakelse i introduksjonsprogram i et begrenset 
tidsrom. Ettersom dette er den eneste praktiske muligheten departementet ser at 
kommunen har for å kunne skaffe opplysningene, har dette betydning for hvilken 
rekkevidde norskopplæringsplikten kan ha. Det foreslås derfor at det i forskrift reguleres 
hvor lenge plikten gjelder og at dette tilpasses NIR-registeret. Departementet påpeker 
likevel at personer som har hatt rett og plikt til introduksjonsprogram, men hvor 
opplysninger om dette ikke framkommer, eventuelt ikke lenger framkommer i NIR-
registeret, slik at vedkommende av den grunn ikke omfattes av norskopplæringsplikten, 
uansett vil kunne omfattes av vurderingsplikten. 

Unntak ved tungtveiende grunner 

Etter gjeldende rett skal det ikke stilles vilkår om aktivitet hvis tungtveiende grunner ta ler 
mot det, se sosialtjenesteloven § 20 a første ledd første punktum. Det foreslås ingen 
innholdsmessig endring i unntaksregelen om tungtveiende grunner eller saks-
behandlingen. Det betyr blant annet at i den grad en person allerede er i fulltidsaktivitet, 
som for eksempel heltidsarbeid, og mottar supplerende stønad etter sosialtjenesteloven vil 
stønadsmottaker ha tungtveiende grunner mot at det stilles aktivitetskrav. Tilsvarende 
gjelder for personer som deltar i aktivitet etter annet regelverk, også når vedkommende 
mottar statlige livsoppholdsytelser og supplerende stønad. For nærmere beskrivelse av 
innholdet vises det til omtale i Prop. 39 L (2014–2015) punkt 6.6.3 og Prop. 13 L (2015–
2016) punkt 2.4.3.  

Forslaget om norskopplæringsplikt innebærer at loven pålegger kommunen å velge 
aktivitet i form av norskopplæring for en definert gruppe. Likevel kan forholdene i den 
enkelte saken være slik at det foreligger tungtveiende grunner for å frita personen fra 
aktivitet knyttet til språk, mens vedkommende er i stand til å delta på annen type aktivitet 
etter den generelle aktivitetsplikten i sosialtjenesteloven § 20 a. Kommunen må da stille 
krav om å delta i slik annen type aktivitet. 

4.1 Internasjonale forpliktelser 
Norges handlingsrom til å foreta endringer i sosialtjenestelovgivningen kan i enkelte 
tilfeller være begrenset av de internasjonale forpliktelsene som Norge har påtatt seg 
gjennom inngåelsen av forskjellige internasjonale avtaler. 

Den vedtatte aktivitetsplikten omfatter alle sosialhjelpsmottakere. Forslaget i dette 
høringsnotatet innebærer at det vil gjelde ulike aktivitetsplikter for ulike grupper (generell 
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aktivitetsplikt, norskopplæringsplikt og vurderingsplikt). Staten skal ikke vedta 
diskriminerende lovgivning. Dette gir grunn til å vurdere forslaget opp mot Norges 
internasjonale forpliktelser. 

De fleste menneskerettskonvensjonene inneholder bestemmelser om at konvensjonens 
rettigheter skal gjennomføres uten diskriminering. I tillegg til generelle 
menneskerettskonvensjoner, har FN utarbeidet konvensjoner som tar sikte på å styrke og 
verne menneskerettighetene til en avgrenset krets av personer, for eksempel FNs 
konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering 
(CERD) og konvensjon 28. juli 1951 om flyktningers stilling (Flyktningkonvensjonen).  

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) regulerer i 
artikkel 2 nr. 2 partenes plikt til å garantere at de rettigheter som reguleres i konvensjonen 
blir utøvet likt uten forskjellsbehandling på grunn av blant annet rase, språk mv. Videre 
følger det av konvensjonens artikkel 9 at konvensjonsstatene anerkjenner retten for 
enhver til sosial trygghet, herunder "sosialtrygd".  

CERD pålegger Norge å sikre enhver, uavhengig av rase, hudfarge eller nasjonal eller 
etnisk opprinnelse, likhet for loven, jf. artikkel 5. Artikkelen punkt (e) (iv) nevner "retten 
til offentlig helsestell, medisinsk behandling, sosiale trygder og sosiale ytelser".   

Flyktningkonvensjonen pålegger Norge å gi flyktninger som lovlig bor innenfor norsk 
territorium samme behandling som statsborgere med hensyn til "offentlig forsorg", jf. 
artikkel 23. I følge redaksjonskomiteens engelskspråklige forarbeider siktes det her til 
økonomisk sosialhjelp.  

Departementet legger til grunn at en inndeling av sosialhjelpsmottakere i ulike grupper 
avhengig av om de har hatt rett og plikt til introduksjonsprogram, og om de mangler eller 
ikke mangler norskkunnskaper, isolert sett innebærer en ulik behandling. 

Det er imidlertid ikke slik at all forskjellsbehandling er diskriminering, og dermed 
ulovlig. En avgrensning av diskrimineringsvernet er innfortolket i internasjonal 
menneskerettspraksis og teori. Forskjellsbehandling som har et saklig og nødvendig 
formål, er nødvendig for å oppnå dette formålet og som ikke er uforholdsmessig 
inngripende, rammes ikke av forbudet.  

Målet med forslaget er først og fremst å bidra til at innvandrere som mottar sosialhjelp og 
som ikke er i arbeid på grunn av dårlige norskkunnskaper, får relevant bistand fra 
kommunen. Kommunen pålegges en norskopplæringsplikt og vurderingsplikt for å bidra 
til at kommunen oppfyller sin plikt til å tilby egnede aktiviteter for at stønadsmottakerne 
skal bli selvhjulpne. Dette er en plikt kommunene allerede har gjennom den generelle 
aktivitetsplikten for de under 30 år. Når det nå foreslås å pålegge kommunene å velge en 
bestemt type vilkår for en avgrenset gruppe, er dette fordi tilstrekkelige norskkunnskaper 
er avgjørende for å ta del i det norske arbeidslivet. Departementet mener på bakgrunn av 
dette at en inndeling av ulike aktivitetsplikter i loven kan anses for å ha et saklig og 
legitimt formål. 

Et alternativ til lovendringen kunne være å styrke veiledningen til kommunene om det 
handlingsrommet de allerede har etter gjeldende rett til å gi stønadsmottakere vilkår om 
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norskopplæring. Departementet mener imidlertid at det er grunn til å bruke sterkere 
virkemidler på dette feltet, i og med at innvandrere i større grad enn befolkningen for 
øvrig mottar sosialhjelp. Dette taler for at veiledning ikke er tilstrekkelig og at lovendring 
er nødvendig.  

I tillegg til at forslaget vurderes som både saklig og nødvendig mener departementet 
heller ikke at det er uforholdsmessig inngripende overfor stønadsmottakere som er i 
målgruppen for endringene. Det vises i den forbindelse til at kommunen etter gjeldende 
rett allerede skal stille vilkår for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år. Videre vil den 
samme unntaksbestemmelsen gjelde også for de nye aktivitetspliktene. Forslaget 
innebærer heller ingen endringer i lovens krav om at sosiale tjenester skal være 
forsvarlige for alle stønadsmottakere. Kravet om forsvarlighet vil altså fortsatt sette 
begrensninger for hvilke vilkår som kan stilles overfor den enkelte. Videre setter 
forsvarlighetskravet grenser for hvor mye stønaden kan reduseres hvis vilkår brytes. Dette 
vil gjelde uavhengig av hvilken av aktivitetspliktene kommunen har brukt. En 
forutsetning for å gjennomføre endringene er videre at kommunen gis god veiledning og 
opplæring i formålet med endringene og innholdet i lovens krav, blant annet om det 
alminnelige kravet til individuelle vurderinger og tilpasninger av tjenestene.  

Den nordiske konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester skal sikre at nordiske 
statsborgere som har lovlig midlertidig opphold eller lovlig bopel i landet, likestilles med 
landets egne borgere ved anvendelsen av den lovgivningen som omfattes av 
konvensjonen. Videre innebærer EØS-regelverket krav om likebehandling av EØS-
borgere med hensyn til sosialhjelp i visse situasjoner. Den foreslåtte vurderingsplikten vil 
gjelde for alle stønadsmottakere som ikke er selvhjulpne på grunn av manglende 
norskferdigheter, også norske statsborgere, statsborgere i et nordisk land og EØS-borgere, 
såfremt de har rett til sosiale tjenester. Slik sett skal kommunen vurdere om 
norskopplæring er et egnet tiltak for alle som trenger det, uavhengig av statsborgerskap. 
Forslaget innebærer derfor ikke en direkte forskjellsbehandling av verken EØS-borgere 
eller statsborgere fra nordiske land som har krav på likebehandling.  Forslaget antas 
imidlertid i liten grad å rette seg mot norske statsborgere, som i stor grad behersker norsk, 
og det er mulig at forslaget derfor vil kunne anses for å innebære en indirekte 
forskjellsbehandling. Prinsippet om likebehandling er helt sentralt i EØS-retten, men i 
likhet med diskrimineringsforbudene i de internasjonale konvensjonene nevnt over 
gjelder det også her unntak som innebærer at saklig forskjellsbehandling ikke er ulovlig. 
Departementet legger til grunn at tilsvarende begrensning av retten til likebehandling 
også må kunne innfortolkes i den nordiske konvensjonen. Departementet finner ikke 
grunn til å ta stilling til spørsmålet om indirekte diskriminering fordi forslaget uansett 
vurderes å være saklig begrunnet med målet om selvhjulpenhet og derfor ikke kan sies å 
være i strid med verken EØS-regelverket eller den nordiske konvensjonen.  Det vises i 
den forbindelse til vurderingen av de internasjonale konvensjonene over. 
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget vil ha administrative og økonomiske konsekvenser for kommunene. Etter 
sosialtjenesteloven § 11 yter staten årlig rammetilskudd til delvis dekning av 
kommunenes utgifter til sosialtjenesten, og etter samme lov § 7 skal den enkelte 
kommune sørge for nødvendige bevilgninger for å yte de tjenester og sette i verk de tiltak 
som kommunen har ansvar for etter denne loven. Disse bestemmelsene gjelder også for 
tiltak etter §§ 20 og 20 a.  

Det foreslås i første omgang at språkpliktene kun gjelder personer under 30 år, dvs. en 
målgruppe som allerede er omfattet av en generell aktivitetsplikt. Vurderingene av 
økonomiske og administrative hensyn tar derfor utgangspunkt i dette. 

Det vil være administrative konsekvenser ved at kommunen i tilknytning til hver søknad 
om økonomisk sosialhjelp må gjøre en vurdering av hvilken av aktivitetspliktene som 
gjør seg gjeldende, herunder saksbehandling knyttet til NIR-registeret. Andre vurderinger 
som lovendringen forutsetter, er vurderinger som kommunen også i dag skal gjøre ved 
behandling av søknader. Disse medfører derfor ikke økte administrative kostnader for 
kommunene. Dersom norskopplæringstiltak i gjennomsnitt er dyrere eller billigere enn 
andre tiltak som ville bli benyttet dersom språkplikten ikke hadde blitt innført, vil det 
kunne ha økonomiske konsekvenser. Departementet antar imidlertid at disse vil være 
relativt begrensede. 

Dersom kommunene gjennom språkpliktene lykkes bedre med å stille hensiktsmessige 
vilkår om aktivitet, vil kostnadene til oppfølging av stønadsmottakere medføre reduserte 
stønadsutgifter og antakelig økte skatteinntekter på lengre sikt. 

6 Forslag til endringer i sosialtjenesteregelverket 

6.1 Forslag til endringer i sosialtjenesteloven 
§ 20 skal lyde: 

§ 20  Bruk av vilkår  

Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad. Dersom 
manglende norskkunnskaper er årsaken til at personen ikke er selvhjulpen, skal det 
vurderes å stille vilkår om norskopplæring. Dersom vedkommende har hatt rett og plikt til 
introduksjonsprogram jf. introduksjonsloven § 2, skal det stilles slikt vilkår. Andre og 
tredje punktum gjelder ikke for samiskspråklige stønadsmottakere. Det skal ikke stilles 
vilkår om aktivitet når tungtveiende grunner taler mot det. Det kan også stilles andre 
vilkår for tildeling av økonomisk stønad, inkludert vilkår etter § 25. 

Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være 
uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottakeren eller begrense hans eller hennes 
handle- og valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med 
andre bestemmelser i loven her eller i andre lover. 



Side 13 av 13 

Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det 
i vedtaket om stønad er informert om muligheten for slik reduksjon.  

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om plikten til å stille vilkår om 
aktivitet og reduksjon av stønaden. 

 

§ 20 a skal lyde: 

§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år 

Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer 
under 30 år. Dersom manglende norskkunnskaper er årsaken til at personen ikke er 
selvhjulpen, skal det vurderes å stille vilkår om norskopplæring. Dersom vedkommende 
har hatt rett og plikt til introduksjonsprogram jf. introduksjonsloven § 2, skal det stilles 
slikt vilkår. Andre og tredje punktum gjelder ikke for samiskspråklige stønadsmottakere. 
Det skal ikke stilles vilkår om aktivitet når tungtveiende grunner taler mot det. Det kan 
også stilles andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad, inkludert vilkår etter § 25.  

Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være 
uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottakeren eller begrense hans eller hennes 
handle- og valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med 
andre bestemmelser i loven her eller i andre lover. 

Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det 
i vedtaket om stønad er informert om muligheten for slik reduksjon. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om plikten til å stille vilkår om 
aktivitet og reduksjon av stønaden. 

6.2 Forslag til forskrift om bruk av vilkår  
 

§ 1 Plikten til å stille vilkår om aktivitet 

 Plikten etter loven § 20 a første ledd tredje punktum til å stille vilkår om 
norskopplæring for person som har hatt rett og plikt til introduksjonsprogram gjelder bare 
så langt opplysningen om rett og plikt til introduksjonsprogram fremgår av Nasjonalt 
introduksjonsregister etter introduksjonsloven § 25 a. 
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1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 
Kontrollutvalget i Gran kommune hadde møte den 7. juni 2019. I sak 29/2019 ble det vedtatt følgende: 
 

«1. Kontrollutvalget mener det mottatte materialet gir grunnlag for å se nærmere på  
saken.   
 
2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for en undersøkelse av  
påstandene som fremsettes.   
 
 3. Saken følges opp på neste møte den 13.09.2019.» 

   
Bakgrunnen er en henvendelse til kontrollutvalget med påstander om usaklig forskjellsbehandling i 
byggesaker, oppfølging av ulovligheter og manglende branntilsyn. Under første del av saken i møtet, 
orienterte utvalgsleder om henvendelsen og presenterte hovedtrekkene i dokumentene som var 
overlevert kontrollutvalget. Under andre del av saken ble det gitt en mer detaljert presentasjonen av 
henvendelsen, som inneholdt en stor perm med dokumenter fra mange forskjellige byggesaker til 
kontrollutvalget, dette er offentlige dokumenter som revisjonen antar han har fått fra kommunen.  

1.2  KORT OVERSIKT MAPPE 
Innlandet Revisjon IKS har fått overlevert permen med dokumenter som inneholder mange ulike 
byggesaker, de handler om likebehandling, saker ileggelse av tvangsmulkt og ulovlig bruk av 
forsamlings- og salgslokaler. Mange av sakene handler også om reglene om brannkrav, og i disse 
sakene er også Lunner - Gran brann og redning involvert. Revisjonen oppfatter at spørsmålet om det 
foreligger usaklig forskjellsbehandling står sentralt.  
 

   
 
 
 
 

  
 

 
   

 
   

 
                                                           
  
  



 

 

 
    

 
 

   
           

 
 

  
 

  
 
 

   

1.3 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN 
Hensikten med foranalysen/prosjektplanen er å gi innspill til kontrollutvalget om det bør gjennomføres 
en forvaltningsrevisjon på området og hvordan en slik forvaltningsrevisjon kan vinkles.  Vi har laget 
problemstillinger, revisjonskriterier og metode for et eventuelt prosjekt.  
 
Permen vi har mottatt inneholder mange dokumenter som tilhører en rekke ulike saker. Omfanget er 
såpass stort at revisjonen ikke har hatt tid til å gå igjennom dokumentarene nå. Dette vil bli gjort i 
forbindelse med gjennomføringen av et eventuelt revisjonsprosjektet. 
 
Vi har også sett på relevant lovverk og litteratur vedrørende byggesaksbehandling, 
ulovlighetsoppfølging og branntilsyn.  
 
Videre har vi sendt spørsmål pr mail til kommunalsjefen om organisering og bemanning når det gjelder 
byggesaksbehandling og hvilke systemer de har når det gjelder kvalitetssikring og – kontroll av 
byggesaksbehandlingen.   
 
Vi har også sett på statistikk for byggesaksbehandlingen som vi har mottatt fra kommunen.   
 
Foranalysen er gjennomført i august 2019 av forvaltningsrevisorene Birgitte Ulimoen Bue og Reidun  
Grefsrud.  

Nedenfor presentere vi noen kilder som er sentrale for å vurdere likebehandling i byggesaker, 
ulovlighetsoppfølgning og branntilsyn.   
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2.1 LOVBESTEMMELSER  
Forvaltningsloven, kommuneloven og plan- og bygningsloven (pbl.)5 med forskrifter setter rammer  
for den virksomheten som kommunen driver med. Forvaltningsloven stiller krav til saksbehandlingen. 
Kommuneloven pålegger rådmannen å sørge for kontroll med kommunens virksomhet. Plan og 
bygningsloven inneholder detaljerte krav til behandling av byggesaker. 
 
Formålet med plan- og bygningsloven er bl.a. å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte 
og samfunnet, og at byggesaksbehandlingen sikrer at byggetiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter.  jf. pbl. § 1-1. 
 
Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter inneholder føringer for hva som kan tillates og ikke 
når det gjelder bygging, riving, endring osv. Dette kalles de materielle reglene. Disse reglene definerer 
i stor grad kommunens handlingsrom i ulike typer saker. I tillegg inneholder både plan- og 
bygningsloven og forvaltningsloven bestemmelser som legger føringer for hvordan saksbehandlingen 
skal gjennomføre, dette kalles prosessuelle regler.  
 
I kommuneloven fra 19926 går rådmannens overordnede ansvar for internkontroll fram av § 23, 2.ledd 
hvor det står: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen 
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll.» 
 
Stortinget vedtok i juni 2018 ny kommunelov. Lovens kapittel 25 inneholder bestemmelser om 
rådmannens internkontroll. § 25-1 om internkontroll i ny kommunelov lyder slik: 
 
«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre 
at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for 
internkontrollen. 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold. 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfang som er nødvendig. 
e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.» 

 

                                                           
5 Lov om planlegging og byggesaksbehandling, 27.06.2008 nr. 71. Forkortet pbl. 
6 Lov om kommuner og fylkeskommuner. LOV-1992-09-25-107. 



 

 

De nye bestemmelsene om internkontroll i kapittel 25 vil tre i kraft på et senere tidspunkt, som ennå 
ikke er bestemt. 

2.2 LIKEBEHANDLING 
Likebehandling oppfattes av folk flest som at alle skal ha de samme rettigheter eller plikter. Søker to 
personer om det samme godet, og disse personene tilfredsstiller tildelingsvilkårene fullt ut, oppleves 
det som svært urettferdig dersom den ene får sin søknad innvilget og den andre ikke. 
Sivilombudsmannen har uttrykt dette i sin årsmelding for 2010, når han skriver:  
 
«Å sammenligne seg med de rundt seg, enten andre i samme situasjon, eller de som har mer enn en 
selv, er etter min mening en naturlig del av det å bo i et samfunn. Det har godt feste i borgernes  
rettsfølelse at myndighetenes fordeling av fellesgodene – og byrdene – skal skje på en rettferdig måte.» 
 
I den offentlige forvaltningen gjelder det ulovfestede prinsippet at like saker skal behandles likt. Usaklig 
forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak anses ugyldig. For at en anførsel om forskjellsbehandling 
skal føre frem, er det en forutsetning at det dreier seg om like saker både i faktisk og rettslig 
henseende. Likhetsprinsippet bygger på rettferdighetsbetraktninger og innebærer at de 
forvaltningsavgjørelser som fattes må bygge på en objektiv og saklig vurdering som sikrer likhet og 
rettssikkerhet. Når det skal tas stilling til spørsmålet om forvaltningen har utøvet forskjellsbehandling, 
er det ikke nødvendigvis noe galt med den enkelte avgjørelsen. Feilen kan bestå i at forvaltningen ikke 
kan gi noen saklig grunn for ikke å følge en konsekvent praksis. På noen områder, herunder på plan- 
og bygningsrettens område, finnes det imidlertid flere bestemmelser hvor forvaltningen er gitt  
myndighet til å avgjøre saker på skjønnsmessig grunnlag. Dette er helt nødvendig, da det ikke er mulig 
å regulere alle mulige typetilfeller gjennom lovgivning. 
 
I mange saker innenfor plan- og bygningsretten fremsettes det påstander om usaklig 
forskjellsbehandling. Mange av disse kan skyldes forhold som eksempelvis manglende kjennskap til 
regelverk eller at tiltakshavere tar seg til rette, og ikke nødvendigvis faktisk usaklig 
forskjellsbehandling. Påstander om usaklig forskjellsbehandling fører ikke så ofte frem i byggesaker, 
siden man i mange tilfeller normalt vil kunne finne forskjeller mellom tilfellene som begrunner 
forskjellsbehandling. I de fleste tilfeller vil det også være saklig å begrunne et avslag med at muligheten 
er brukt opp, fordi at andre har søkt først. Eksempelvis ved byggesøknader, der tidligere like boliger 
har fått dispensasjoner, mens bygningsmyndighetene ved sistemann finner at området nå er for 
fortettet eller andre hensyn har endret seg. 

2.3 TILSYN ETTER PBL 
Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og 
bestemmelser i plan og bygningsloven, og at ansvarlig foretak er kvalifisert (Pbl. § 25-1). Kommunen 
skal føre tilsyn i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.  Det følger av forskrift til byggesak § 
15-1 at kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet hvor det blant annet tas stilling til målsettinger 
og rutiner for tilsynet og utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv. 



 

 

2.4 ULOVLIGHETSOPPFØLGING OG TVANGSMULKT  

Det følger av pbl. § 32-1 at kommunene skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i 
medhold av loven. Plikten er beskrevet innledningsvis i lovens kapittel om ulovlighetsoppfølging, dette 
er ment å gi føringer til kommunen som skal sikre at de prioriterer ulovlighetsoppfølging7. 
 
Videre følger det av pbl. § 32-5 at ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, 
kan plan- og bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en 
særskilt angitt frist.  

2.5 BRANNTILSYN  
Lokale brannvernmyndigheter fører tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven8. Dette innebærer at 
de fører regelmessig tilsyn med et utvalg av objekter i bruksfasen, dvs. når bygget er ferdigstilt og tatt 
i bruk. 
 
Pbl. stiller krav til byggverk som må være oppfylt på tidspunktet for ferdigstillelse. Det forutsettes at 
branntekniske løsninger fungerer og vedlikeholdes i bruksfasen, og at bruken er i samsvar med det 
som er lagt til grunn ved prosjekteringen av byggverket. 
 
Dersom brannvernmyndighetene oppdager at forutsetningene for bruk av byggverket ikke er oppfylt, 
kan dette utløse ny byggesak og eventuelt søknad om bruksendring etter plan- og 
bygningslovgivningen. 
 
Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 11 skal brannvesenet  gjennomføre brannforebyggende 
tilsyn. Etter § 13 skal kommunen identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, 
tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, 
miljø eller materielle verdier. I henhold til lovkommentaren 9  er dette definert som institusjoner, 
overnattingssteder, skoler, barnehager, forsamlingslokaler, store salgslokaler, store nærings- og 
industribygninger, samfunnsviktige knutepunkter, museer, kirker, m.m. 

3.1 PLAN OG BYGG 
Vi har kontaktet kommunalsjefen for kultur og samfunn som har ansvar for enheten plan, bygg og 
oppmåling for å få svar på hvordan byggesaksbehandlingen er organisert i kommunen.  Vi har fått svar 
fra enhetsleder på våre spørsmål. Vi har spurt om de har rutiner som sikrer likebehandling, om de har 
strategi for oppfølgning av ulovligheter og om de har oversikt over påståtte ulovligheter.  
 

                                                           
7 Forarbeider til plan- og bygningsloven, Ot.prp. nr. 45 (2007-2007) s 352  
8 Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 
9 Norsk lovkommentar - rettsdata.no, brann- og eksplosjonsvernloven  



 

 

I Gran kommune er det 3 fast ansatte som jobber med byggesaker, dette inkluderer enhetsleder. I 
tillegg har de en ansatt i prosjektstilling som jobber med bygge- og delesaker. 
 
Vi har fått oversendt kommunens rutiner på området: tilsynsstrategi etter plan- og bygningsloven for 
perioden 2018 – 2020, kvalitetssikringsrutiner for behandling av saker iht. plan- og  
bygningsloven kapittel 32, delegasjonsreglement, rutine og etiske retningslinjer ved håndtering av 
ulovlighetssaker etter plan- og bygningsloven i Gran kommune.  
 
Vi etterspurte også om de hadde oversikt over påståtte ulovligheter i kommunen. Vi fikk oversendt et 
dokument som viser en oversikt over ulovligheter som kommunen vet om. De har også oversikt over 
dispensasjoner som er gitt. Det er også opplyst fra kommunen at det er enkelt å finne igjen 
ulovlighetssaker i saksbehandlingssystemet P360.  
 
Enhetsleder har opplyst om at de har etablert et system for å oppnå likebehandling. I tillegg har 
kommunen et tverrfaglig møte (plan, byggesak, oppmåling, landbruk, vann- og avløp, veg, kultur) en 
gang pr uke hvor ulike saker drøftes, dette sikrer samtidig likebehandling av saker i kommunen.  
 
I følge kommunens årsmelding for 2018 er det opplyst at det har vært et høyt aktivitetsnivå i alle 
enheter. Byggesak har hatt et nesten like høyt antall byggesaker som i 2017.  
UTDRAG FRA ÅRSMELDINGEN 10: 

 
 

3.2 LUNNER – GRAN BRANN OG REDNING 
Lunner og Gran kommuner har inngått avtale om felles brann- og ulykkesberedskap etter 
vertskommunemodellen, der Gran kommune er vertskommune. Et vertskommunesamarbeid er en del 
av virksomheten til den kommunen som er vertskommune for samarbeidet. Kontrollutvalget i 
(verts)kommunen skal derfor etter de vanlige reglene i kommuneloven § 77 føre løpende tilsyn også  

                                                           
10 Gran kommune årsmelding 2018 s. 77 



 

 

med den delen av virksomheten i kommunen som dreier seg om saker som er delegert fra de andre 
kommunene i samarbeidet. Det vil si at det er Gran kommune sitt kontrollutvalg som kan føre tilsyn 
med Lunner – Gran brann og redning. 

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

1. Er dette et viktig område, f.eks ved at det legger beslag på store ressurser? 
2. Er det risiko for å avdekke vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som 

er satt for virksomheten? 
3. Er administrasjonen i gang med mulige risikoreduserende tiltak på området? I så fall er 

nytteverdien av revisjon mindre. 
4. Er temaet reviderbart?  Er det mulig å finne gode revisjonskriterier?  

 
Vesentlighet: 
I Gran kommune behandles det rundt 300 byggesaker årlig og ifølge oversikten vi har mottatt fra 
kommunen foreligger det rundt 80 ulovligheter som de oversikt over. Byggesaksbehandlingen må sies 
å være et vesentlig område for kommunene og berører årlig mange av kommunens innbyggere, 
næringsliv og hytteeiere. Revisjonen har ikke forespurt kommunen om de har oversikt over særskilte 
brannobjekter og om det foretas tilsyn av disse.  
 
Risiko og risikohåndtering: 
Korrupsjonssaken i Drammen kommune har aktualisert temaet internkontroll når det gjelder 
byggesaksbehandling. Slik denne saken er fremstilt i media har saksbehandlere mottatt bestikkelser 
for å prioritere saker for enkelte utbyggere framfor andre eller for å sørge for at byggesøknader 
godkjennes på tross av at de ikke er i samsvar med planbestemmelsene eller regelverket for øvrig.   
 
Så vidt revisjonen kjenner til finnes det ikke statistikk eller analyser som viser hvor utbredt denne type 
korrupsjon er i kommunene i Norge. Det betyr at en gjennom internkontrollen må være bevisst på at 
dette kan skje, selv om de vanligste feil og mangler ved byggesaksbehandlingen nok er utilsiktede og 
skyldes en eller annen form for svikt i systemer, rutiner eller praksis. 
 
Oversikten over bemanningen i byggesaksavdelingen viser at det er 3 personer som arbeider med 
byggesaker i Gran kommune. At det er en liten enhet kan bidra til oversiktlige forhold og at det kan 
være lettere å oppdage hvis det skjer noe ureglementert. På den annen side kan små forhold bidra til 
utfordringer når det gjelder habilitet og arbeidsdeling, og en liten kommune vil være mer sårbar på 
grunn av mindre ressurser og fagmiljø enn større kommuner.  
 



 

 

Vi har mottatt noen rutiner fra kommunen som viser at de til en viss grad har et system for 
kvalitetssikring og internkontroll av byggesaksbehandlingen, men det er vanskelig å vurdere hvordan 
systemet fungerer uten å ha undersøkt innholdet i det og hvordan det etterleves. 
 
I det som revisjonen har sett igjennom, mener vedkommende som har henvendt seg til 
kontrollutvalget at det finnes saker som ikke har blitt behandlet på lik måte,  
 
Henvendelsen til kontrollutvalget inneholder påstander om forskjellsbehandling i byggesaker, at det 
foreligger ulovlige forhold i kommunen og at det er manglende branntilsyn. Påstandene er 
underbygget med et stort antall dokumenter. Materialet er såpass omfattende at det er vanskelig å 
vurdere uten å ha gått nærmere inn i dokumentene og de sakene de gjelder. Siden det er fremsatt 
alvorlige påstander om kommunens saksbehandling og tilsyn som kan svekke tilliten til kommunens 
byggesaksbehandling mv, mener revisjonen at dette gir grunnlag for å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon på området.  
 
Reviderbart 
Revisjonen mener at temaet er reviderbart og at det er mulig å finne relevante revisjonskriterier. Vi 
viser til nærmere beskrivelse i prosjektplanen nedenfor. 
 

5.1 MULIGE INNFALLSVINKLER OG PROBLEMSTILLINGER  
Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å undersøke om Gran kommune har systemer, rutiner 
og praksis som sikrer likebehandling i byggesaker, oppfølging av ulovligheter og branntilsyn i samsvar 
med lovbestemte krav. 
 
Nytteverdien av revisjonen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret tillit til at kommunen har en 
betryggende kontroll med byggesaksbehandling og branntilsyn. Dersom det avdekkes vesentlige 
svakheter i systemer, rutiner og praksis kan dette være grunnlag for å gi innspill til administrasjonen 
om forbedringsmuligheter. 
 
Påstandene som er framsatt gjelder både byggesaksbehandling og branntilsyn som i Gran kommune 
gjennomføres i to forskjellige virksomheter.  Vi har derfor delt inn problemstillingene i to delprosjekter 
som enten kan gjennomføres i samme revisjonsprosjekt eller som to prosjekter. Det ene delprosjektet 
gjelder plan og bygningsavdelingen og det andre gjelder Lunner – Gran brann og redning. Vi foreslår 
følgende problemstillinger: 
 
Byggesaksavdelingen: 

1. Har kommunen systemer og rutiner som sikrer at saksbehandlingen ivaretar likebehandling og 
at ulovligheter følges opp og sanksjoneres? 



 

 

2. I hvilken grad ivaretas kravene til dokumentasjon og likebehandling i kommunens 
saksbehandling? 

3. Har kommunen tilstrekkelige rutiner for å sikre at ulovligheter oppdages og følges opp? 
4. I hvilken grad blir ulovligheter fulgt opp? 

 
Lunner - Gran brann og redning: 

5. Har Lunner - Gran brann og redning systemer og rutiner for å foreta tilsyn med særskilte 
brannobjekter? 

6. Blir det gjennomført branntilsyn i samsvar med lover og regler? 

5.2 REVISJONSKRITERIER 
Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisjonens vurderinger i et forvaltningsprosjekt. 
Revisjonskriteriene kan være hentet fra lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige 
standarder mv. 
 
I denne revisjonen vil revisjonskriteriene kunne hentes fra: 

Kommunelovens bestemmelser om internkontroll. Forarbeidene til kommuneloven og ulike 
kilder som sier noe om hvordan denne bestemmelsen skal tolkes 
Anerkjente prinsipper for god internkontroll 
Plan og bygningsloven med forskrifter og relevant litteratur for tolkning av bestemmelser 
Brann- og eksplosjonsvernloven 
Sentrale reglementer, kommunale vedtak og styringsdokumenter i Gran kommune 

 
Som omtalt foran er det ikke avklart når den nye bestemmelsen om internkontroll i kommuneloven 
trår i kraft. Inntil videre gjelder § 23.2 om «betryggende kontroll».  
 
For øvrige så viser vi til det vi har skrevet om sentrale lover og bestemmelser tidligere i denne 
foranalysen/prosjektplanen.  
 
Revisjonskriteriene vil bli nærmere utledet i forbindelse med prosjektarbeidet. 

5.3 METODE 
Vi ønsker å gjennomføre revisjonen som en systematisk gjennomgang av de utvalgte temaene. I den 
forbindelse vil henvendelsen om de påståtte ulovlighetene og tilhørende dokumenter være en del av 
datagrunnlaget. Revisjonen vil i tillegg velge ut og innhente dokumentasjon om saker fra kommunen i 
det omfang som anses som nødvendig for å belyse og svare på problemstillingene. Revisjonen mener 
at dette vil gi et mer helhetlig og riktigere bilde av kommunens saksbehandling enn en undersøkelse 
som bare omfatter de sakene som har blitt fremlagt i dokumentasjonen for kontrollutvalget. 
 
Internkontrollsystem (1 og 2) 
Internkontrollsystemet kan utformes på ulike måter, men det er likevel noen elementer som bør være 
tilstede. I problemstilling 1 vil vi gjennomføre en dokumentanalyse av kommunens systemer og rutiner 



 

 

for de utvalgte temaene i byggesaksbehandlingen i lys av lovbestemte krav og anbefalinger i 
anerkjente rammeverk/modeller for internkontroll.   
 
I problemstilling 2 vil vi gjennomføre en dokumentanalyse av et utvalg saker for å se om like saker 
behandles likt.  Dokumentanalysen vil suppleres med intervjuer med leder og saksbehandlere i 
byggesaksavdelingen. 
 
Ulovligheter (3 og 4) 
I problemstilling 3 vil vi gå gjennom kommunens systemer og rutiner når det gjelder tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging. I problemstilling 4 vil vi undersøke etterlevelsen av rutiner, bruken av sjekklister 
osv for å kunne følge opp ulovligheter. Det er også relevant å se på om kommunen foretar tilsyn, og 
hvordan deres praksis er på området. Vi vil også foreta en saksgjennomgang for å undersøke i hvilken 
grad kommunen faktisk følger opp ulovligheter. Hvilke reaksjoner som bli gitt i form av tvangsmulkt vil 
her også være et mulig tema.  
 
Branntilsyn (5 og 6) 
I disse to problemstillingen vil vi gjennomføre en dokumentanalyse av systemer og rutiner, samt 
undersøke etterlevelsen av rutiner, bruken av lister mv, for brann- og redning. Videre vil vi undersøke 
om det blir utført branntilsyn etter de lover og regler som gjelder for området. Dokumentanalysen vil 
suppleres med intervjuer med leder og ansatte i Lunner - Gran brann og redning. 

5.4 GJENNOMFØRING OG RESSURSBRUK 
Ressursbruken til et eventuelt prosjekt er blant annet avhengig av følgende forhold:  

Antall problemstillinger som ønskes undersøkt  
Skal både byggesaksavdelingen og brann og redning revideres 
Hvor omfattende datagrunnlag det er nødvendig å samle inn for å vurdere kommunens praksis  
opp mot revisjonskriteriene  
Hvilke metoder som benyttes for å framskaffe datagrunnlaget  
Hvor kompliserte og krevende vurderinger som må foretas  
Hvor godt dokumentert og tilgjengelige data fra kommunens systemer er  

 
Det er vanskelig å anslå ressursbruken helt nøyaktig på forhånd fordi vi ikke har detaljkunnskap om  
kommunens systemer og hvor arbeidskrevende det blir å innhente nødvendige data. Dette er blant 
annet avhengig av kvaliteten på kommunens dokumentasjon. Vi vet heller ikke  
på forhånd hvilke funn vi kommer til å gjøre og i detalj hvilke vurderinger som vi må gå inn på. 
 
Ressursbruken vil også være avhengig av hvor mange enkeltsaker vi undersøker og hvordan vi 
avgrenser gjennomgangen av kommunens rutiner og hvor mange problemstillinger som 
kontrollutvalget ønsker at vi skal se på.  
 
Timebruken vil avhenge av hvor mange problemstillinger som velges, og om vi skal foreta revisjon 
både av plan- og byggesaksavdelingen og av Lunner – Gran Brann og Redning. Hvis man velger 



 

 

prosjektet med kun plan- og byggesaksavdelingen antar vi at det vil kunne gjøres innenfor 300 timer, 
hvis det er ønskelig med revisjonen av Lunner – Gran Brann og Redning i tillegg, antar vi at 
timebruken må økes til 450 timer.  
 
Revisjonen vil gjennomføres av forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen Bue. Reidun Grefsrud vil være 
oppdragsansvarlig. 
 
Revisjonen kan startes opp høsten 2019 og ferdigstilles i løpet av vinteren 2020.  Revisjonen har ikke 
kapasitet til å gjennomføre hele revisjonen inneværende år, da ressursene så sent på året er bundet 
opp i andre prosjekter. 
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Til Kontrollutvalget i Gran kommune
v/sekretariatet

Tertialrapport 2/2019

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

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.08.2019.

  OPPDRAGS   FORBRUK   Prognose  2019 
  AVTALE           
  Timer Pris Timer Pris Timer Pris 
REGNSKAPSREVISJON  
Revisjon av årsregnskapet 500 960 360 960  
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 150 960 135 960  
Veiledning og bistand 30 960 8 960 
SUM REGNSKAPSREVISJON 680 960 503 960 680 960 

 
BESTILTE TJENESTER  
Bestilte mindre undersøkelser 29 1050  
Forvaltningsrevisjon  591 1050 135 1095 311 1106 
Selskapskontroll 0 1050  
SUM BESTILTE TJENESTER 620 1050 135 1095 311 1106 

 
Møter i KU og KST 50 1050 35 1050 50 1050 

 
SUM TIMER 1350   673   1041   

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon
Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose i følge oppdragsavtalen og 
medgåtte ressurser per 2. tertial 2019. Vi antar at tidsbruken for året samlet for regnskapsrevisjon vil 
holde seg innenfor rammene i oppdragsavtalen. 



Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Prosjekt Forbruk hittil i år Prognose 2019 Kommentarer

Timer Kroner Pris Timer Kroner Pris

10414  
Evaluering av 
sommerferieavviklingen 
2019 

28 31350 1140 180 205200 1140 Prosjektplanen ble lagt fram for kU i juni. 
Prosjektet gjennomføres i løpet av høsten. 

10415  
Hjemmetjenesten 

35 39330 1140 35 39330 1140 Foranalyse ble lagt fram på KU-møte i juni. 
Bestilling av evt hovedprosjekt er avventet 
til rapport om sommerferieavviklingen 
foreligger. 
 

10361 
Vertskommunesamarbeid 

39 43903 1140 39 43903 1140 Prosjektet er avsluttet og rapportert for 
kommunene i vinter.  Anslag totalt 
timeforbruk er 425 timer Faktisk 
timeforbruk ble 481, derav 382 timer i 
2018. Fordelingsnøkkel etter antall 
samarbeid hver kommune er med på gir 
39% for Gran  (3 av 3 samarbeid). 

10425   
Behandling byggesaker 

34 32640 960 58 55680 960 Foranalyse/prosjektplan er levert og 
behandles på KU-møte i september. 
 

0534 Gran kommune 
Totalt 

135 147223 1095 311 344113 1106   

Oppdragsavtale. Bestilte 
tjenester 

  
  
  

620 651000 1050   

Med hilsen

Bjørg Hagen
Daglig leder





Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen



Kontrollutvalget ber om at det i oppdragsavtalen for 2020 innarbeides utfyllende 
opplysninger knyttet til gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Eksempel på 
områder som bør omtales nærmere er: 

Kommunikasjon med kontrollutvalget: Det bør innarbeides en mer detaljert 
beskrivelse av selskapets rutiner for rapportering til kontrollutvalget fra bestilling til 
levering.  Det vises for øvrig til kontrollutvalgets vedtak i sak 58/2018: Det bes om at 
Innlandet Revisjon IKS strammer opp praktiseringen av rutinene, slik at 
kontrollutvalget aktivt blir orientert ved forsinkelser med bl.a. angivelse av nytt 
leveringstidspunkt. 

Kjøp av tjenester fra eksterne: Dersom revisjonen ved bruk av egne ansatte ikke har 
kapasitet, eller kompetanse til å levere forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser i 
tråd med kontrollutvalgets forventninger, må det forventes at selskapet raskt tilbyr 
gjennomføring ved kjøp av tjenester fra eksterne. Dette bør beskrives tydeligere i 
oppdragsavtalen.
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Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 

Kontrollutvalget  Side 2
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Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 

Kontrollutvalget  Side 3
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Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 

Kontrollutvalget  Side 4



Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 

Kontrollutvalget  Side 5



Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 

Kontrollutvalget  Side 6





”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret 
eller fylkestinget.”  
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Svar på spørsmål om dokumenter 
 
 
Viser til ditt spørsmål på e-post vedrørende saken med utleie og salg av musikkutstyr og 
dokumentasjon på delegasjon fra rådmannen. 
 
Rådmannen var gjort kjent med den avtalen som ble inngåtte med ansatt i kulturskolen, og var med 
i drøfting av løsning før denne ble underskrevet. Rådmannen har muntlig godkjent denne. 
Rådmannen beklager at dette ikke ble dokumentert skriftlig fra rådmannens side.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kultur og samfunn  
 
 
 
Leif Arne Vesteraas 
kommunalsjef 
Saksbehandlers telefon:    
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
Mottaker 
Bjørn Erik Austad Hvaleby, Hvalebygutua 7, 2750 GRAN  
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Kontrollutvalgstjenester AS, v/ Kjetil Solbrækken 
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1. Habilitet i kommuner og fylkeskommuner - Om 
inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven 

Rådmannen inviteres til å orientere om hvordan man sikrer at kommunelovens og 
forvaltningslovens habilitetsbestemmelser er kjent og blir etterlevd i kommunen. I tillegg til 
en generell orientering om kommunens systemer og rutiner på området, bes om særlig 
informasjon om håndteringen av saken vedr. Snekkergården. 



Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. 
Rett til dokumentinnsyn.

(habilitetskrav).
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Forord

Etikk i kommunesektoren har de senere årene stått høyt på dagsorden. Kom-
munalforvaltningen skal være tillitskapende og bygge på en høy etisk standard, jf. 
kommuneloven § 1. Med dette siktes det til at folkevalgte og tjenestemenn, i sine 
avgjørelser og handlinger, skal ta hensyn til normer, formål og verdier som bidrar til 
virksomhetens objektivitet og uavhengighet. Verdier som åpenhet, rolleklarhet og 
etisk bevissthet er sentrale i å legge til rette for at innbyggerne kan ha høy tillit til 
kommunene. 

Nasjonalt regelverk skal også legge til rette for en tillitskapende kommunalforvalt-
ning. Blant annet skal reglene om inhabilitet i forvaltningsloven og kommuneloven 
bidra til at forvaltningsvedtak treffes på objektivt grunnlag, uten påvirkning av uten-
forliggende hensyn. I denne veilederen vil Kommunal- og regionaldepartementet gi 
en oversikt over inhabilitetsreglene som gjelder for kommunesektoren.

Stortinget vedtok våren 2009 nye og skjerpete regler om inhabilitet for offentlige 
tjenestemenn og folkevalgte som også er leder eller medlem av styre eller bedrifts-
forsamling i offentlig heleide selskaper. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav 
e ble endret på bakgrunn av Ot.prp. nr. 50 (2008–2009). De endrete reglene om 
inhabilitet i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e er særlig omtalt i denne 
veilederen. 

Endringene i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e trer i kraft 1. november 
2011. Ikrafttredelsestidspunktet er knyttet til avviklingen av kommunestyre- og fyl-
kestingsvalget høsten 2011 og regelen om at nyvalgte kommunestyrer og fylkesting 
avholder konstituerende møte innen utgangen av oktober, jf. kommuneloven § 17 
nr. 1 annet punktum.

Endringene i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e innebærer ingen valgbar-
hetsbegrensninger. Likevel bør man ved sammensettingen av folkevalgte organer 
være oppmerksom på hvilke inhabilitetssituasjoner som kan oppstå. Med en slik 
bevissthet vil en kunne unngå at det i praksis oppstår mange inhabilitetssituasjoner. 
Det har derfor vært et mål å få denne veilederen klar til kommunestyre- og fylkes-
tingsvalget høsten 2011. For første gang må kommunestyrene og fylkestingene i 
konstitueringen ta høyde for at styremedlemmer og ledere i offentlig eide selskaper 
uten videre blir inhabile når de som folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen 
deltar i behandlingen av en sak hvor selskapet er part. 

Denne veilederen erstatter tidligere veileder om habilitetsreglene i kommuneloven 
og forvaltningsloven H-18/94.
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1.  Innledning

Tjenestemenn og folkevalgte i kommunen vil ofte være inhabile hvis de har en 
tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil 
behandle saken på en objektiv og upartisk måte. For eksempel vil en tjeneste-
mann eller folkevalgt være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller 
har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken. 

Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken. Det er med 
andre ord et saksbehandlingskrav at saksbehandleren er habil. 

Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde 
tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at 
det sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er 
avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbe-
handling i forvaltningen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men 
det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved 
inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig.

De alminnelige reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for 
all statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 
3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte og ansatte 
i kommuner og fylkeskommuner. Departementet gjør også oppmerksom på at 
det nå er presisert i kommuneloven § 59 nr. 1 at det kan fremmes krav om statlig 
lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser om inhabilitet. 

Når det vises til kommuner i denne veilederen, omfatter det også fylkeskommu-
ner med mindre noe annet er presisert.  

Lovbestemmelsene om inhabilitet er tatt inn som vedlegg bakerst i veilederen.
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2.  Generelt om inhabilitetsreglene i 
forvaltningsloven

2.1 Oversikt over inhabilitetsgrunnlagene
De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltningen er gitt 
i forvaltningsloven §§ 6 til 10. Forvaltningslovens hovedregel om inhabilitet 
framgår av § 6. Her er det gitt tre ulike grunnlag som kan føre til at en tjeneste-
mann eller folkevalgt blir inhabil. I § 6 første ledd bokstavene a til e er det oppstilt 
konkrete tilknytningsforhold mellom tjenestemannen og saken eller sakens 
parter som automatisk fører til inhabilitet. Annet ledd oppstiller en skjønnsmes-
sig regel om at tjenestemannen også kan bli inhabil etter en konkret vurdering 
av inhabilitetsspørsmålet, der en lang rekke momenter kan være relevante. I 
tredje ledd er det regler om såkalt avledet inhabilitet. Det vil si at en underordnet 
tjenestemann blir inhabil fordi en overordnet er inhabil.

2.2 Hva må den inhabile avstå fra å gjøre?
En som er inhabil må avstå fra å «tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til 
å treffe avgjørelse i en forvaltningssak». 

Med tilrettelegging siktes det til arbeidet med å utrede eller forberede saken. 
Man kan grovt sett si at den saksbehandlingen som skjer i forkant av at en avgjø-
relse fattes, er å tilrettelegge saken. 

Begrepet avgjørelse skal forstås vidt. Begrepet er ikke definert i forvaltningsloven, 
men favner videre enn vedtaksbegrepet slik det er definert i forvaltningsloven § 2 
første ledd bokstav a. Beslutninger som ledd i alle typer forvaltningsvirksomhet, 
blant annet privatrettslige avgjørelser om innkjøp og beslutninger knyttet til det 
offentliges service- og tjenesteytelser, er omfattet. Avgjørelsesbegrepet kan også 
omfatte beslutninger som ledd i den løpende saksbehandlingen, for eksempel om 
innsyn i sakens dokumenter, og det å avgi uttalelser, retningslinjer, utredninger 
mv. dersom de er ment å være autoritative eller få betydning for andres saksbe-
handling. Også rene unnlatelser kan i visse tilfeller være avgjørelser.

2.3 Hvem omfattes av reglene? 
Etter § 6 første ledd gjelder habilitetsbestemmelsene for «offentlig tjenestemann». 
I forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav d er det definert som «en embetsmann 
eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste». 
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Etter § 10 gjelder inhabilitetsreglene også for «enhver annen som utfører tjeneste 
eller arbeid for et forvaltningsorgan». Dette betyr at folkevalgte representanter 
i kommunale kollegiale organer er omfattet av reglene. Folkevalgte deltar i 
avgjørelsen av mange saker, både av generell politisk karakter og i enkeltsaker. 
Inhabilitetsreglene og hensynene bak dem kan derfor ha like stor betydning 
for folkevalgte som for tjenestemenn. Inhabilitetsreglene gjelder videre alle 
andre som «utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan». Den vide 
definisjonen i § 10 innebærer at også privatpersoner og personer, for eksempel 
konsulenter, tilknyttet private organisasjoner eller selskaper omfattes av inhabili-
tetsreglene når de utfører «tjeneste eller arbeid» for et forvaltningsorgan. Dette 
arbeidet behøver ikke innebære offentlig myndighetsutøvelse. 

Med forvaltningsorgan menes «et hvert organ for stat eller kommune», jf. forvalt-
ningsloven § 1. Dette begrepet er etter praksis gitt en vid betydning, og inklude-
rer for eksempel også kommunale foretak, vertskommuner og som hovedregel 
interkommunale styrer opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27 som ikke 
er selvstendige rettssubjekter, men en del av kommunen. 

Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er selvstendige rettssub-
jekter og kommunalt eide selskaper kan også etter omstendighetene bli regnet 
som «et organ for stat eller kommune». Hvorvidt slike virksomheter som er 
selvstendige rettssubjekter, men som samtidig har en tilknytning til kommunen, 
skal regnes som forvaltningsorganer vil bero på en konkret vurdering der særlig 
arten av den virksomheten som drives vil være et sentralt moment.

Selv om det kan være usikkert om et kommunalt selskap skal regnes som «et 
organ for stat eller kommune» slik at hele forvaltningsloven kommer til anven-
delse på selskapets virksomhet, er det sikkert at forvaltningslovens inhabilitets-
regler gjelder for ansatte og medlemmer av styrende organer i interkommunale 
selskaper, jf lov om interkommunale selskaper § 15. Det er i den bestemmelsen 
tatt inn en henvisning til inhabilitetsreglene i kommuneloven § 40 nr. 3. I og med 
at kommuneloven § 40 nr. 3 henviser til forvaltningsloven kapittel II, gjelder 
også disse reglene for ansatte og medlemmer av selskapets «styrende organer» 
i interkommunale selskaper. Alle former for «virksomhet som drives av forvalt-
ningsorganer» omfattes av loven og dermed av kapittel II om inhabilitet, jf. §§ 1 
og 3. Dette betyr at kommunal forretningsdrift også er omfattet av inhabilitets-
reglene. Selv om private personer mv. som nevnt omfattes av inhabilitetsreglene 
når disse utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er det likevel 
bare aktuelt med inhabilitet i saker der det skal fattes en «avgjørelse» i lovens 
forstand.
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3.  Når inntrer inhabilitet? 

3.1 Automatisk inhabilitet – forvaltningsloven § 6 første ledd 

3.1.1 Innledning

I § 6 første ledd bokstav a til e er det listet opp en rekke tilknytningsformer 
mellom tjenestemannen eller den folkevalgte og en som er part i saken. Hvis det 
foreligger et slikt tilknytningsforhold, er den offentlige tjenestemannen eller den 
folkevalgte automatisk inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller 
å treffe avgjørelse i saken. Om noen er part i en sak, må avgjøres etter definisjo-
nen av partsbegrepet i § 2 første ledd bokstav e, det vil si at avgjørelsen retter 
seg mot eller saken ellers «direkte gjelder» vedkommende. 

3.1.2 Tjenestemannen eller den folkevalgte selv eller nær familie er part i saken

Den som selv er part i saken er uten videre inhabil til å tilrettelegge grunnlaget 
for eller til å treffe avgjørelse i saken, jf. bokstav a. En tjenestemann eller folke-
valgt kan naturligvis ikke treffe vedtak i sin egen byggesak. 

En tjenestemann eller folkevalgt er også uten videre inhabil når vedkommende 
er «i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje 
så nær som søsken», jf. bokstav b. Slektninger i «oppstigende linje» er foreldre, 
besteforeldre osv. «Nedstigende linje» omfatter barn, adoptivbarn og barnebarn. 
Innunder søskenbegrepet regnes også halvsøsken, men ikke stesøsken. Slekt-
skap lenger ut enn det, for eksempel ens fettere og kusiner, onkler og tanter 
eller nieser og nevøer, omfattes ikke. Dersom bindeleddet er at tjenestemannen 
er gift med partens bror eller søster vil han være inhabil. Det foreligger et 
svogerskap når ett ekteskap eller ett slektskapsforhold utgjør bindeledd mellom 
personene.

Videre blir tjenestemannen inhabil når «han er eller har vært gift med eller er 
forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part», jf. bokstav 
c. Både nåværende og tidligere ektefeller omfattes av regelen. Det siktes her 
bare til formelt ekteskap, det vil si at samboerskap og lignende ikke omfattes, 
men samboerskap vil i hovedregelen føre til inhabilitet etter § 6 annet ledd, se 
punkt 3.2.1. Også forlovelse med parten er inhabilitetsgrunn etter § 6 første ledd 
bokstav c.
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3.1.3 Tjenestemannen eller den folkevalgte er verge eller fullmektig for en part

En tjenestemann eller folkevalgt er inhabil dersom han «er verge eller fullmektig 
for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken 
begynte», jf. bokstav d. Både verger med familietilknytning (for eksempel mor og 
far) og oppnevnte verger rammes av regelen. Vergemålet eller fullmektigoppdra-
get trenger ikke gjelde den konkrete saken der inhabilitetsspørsmålet oppstår. 
Det er tilstrekkelig og nødvendig at vedkommende har vært verge for parten 
etter at saken begynte. At man kun har vært fullmektig eller verge for parten før 
saken begynte, omfattes ikke av bestemmelsen.

3.1.4 Tjenestemannen eller den folkevalgte er medlem av styret mv. i et selskap 

eller liknende som er part i saken

En tjenestemann eller folkevalgt blir automatisk inhabil til å forberede eller 
treffe avgjørelse i en forvaltningssak når han eller hun er styremedlem eller har 
enkelte andre sentrale verv eller stillinger i et selskap, samvirkeforetak, foren-
ing, sparebank eller stiftelse som er part i saken, jf. bokstav e.

Inhabilitetsregelen i § 6 første ledd bokstav e er begrunnet i at tjenestemenn 
eller folkevalgte som har en nær tilknytning til en forening, et selskap eller 
liknende vil kunne identifisere seg med dette, og at det derfor kan svekke tilliten 
til at tjenestemannen er upartisk ved behandlingen av en forvaltningssak hvor 
selskapet eller liknende er part. 

Inhabilitetsregelen i § 6 første ledd bokstav e har likevel hatt et unntak for ledere, 
styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen i selskaper som «helt ut 
eies av stat eller kommune». Dette har medført at for eksempel et styremedlem i et 
kommunalt eid aksjeselskap kan, i egenskap av folkevalgt i kommunen, delta ved 
behandlingen av en sak der selskapet er part, uten å være inhabil. Dette unntaket 
er nå opphevet. Stortinget vedtok våren 2009 nye og skjerpete regler om inhabili-
tet for offentlige tjenestemenn og folkevalgte som også er leder eller medlem av 
styre eller bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper i forvaltningsloven § 6 
første ledd bokstav e. De nye reglene er særskilt omtalt i punkt 6.

3.2 Inhabilitet etter en skjønnsmessig vurdering – 
forvaltningsloven § 6 annet ledd

Selv om en tjenestemann eller folkevalgt ikke faller inn under noen av tilknyt-
ningskategoriene i § 6 første ledd, kan vedkommende likevel bli inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering etter § 6 annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan 
en tjenestemann eller folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger «andre særegne 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til [tjenestemannens] upartiskhet». 
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Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om tjenesteman-
nen har en slik tilknytning til saken eller partene at tilliten til at hun eller han 
vil behandle saken på en nøytral måte kan bli svekket. Dersom tjenestemannen 
har flere former for tilknytning til saken eller partene, må disse vurderes samlet. 
Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil 
innebære en «særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har 
nær personlig tilknytning til». Det har også betydning om en part i saken har reist 
inhabilitetsinnsigelse, det vil si påstått at tjenestemannen er inhabil. Nedenfor 
gis en kortfattet oversikt over hva som ligger i disse skjønnsmessige kriteriene.

3.2.1 Det må foreligge et særegent forhold

Det er ikke mulig å gi en uttømmende beskrivelse av hva slags tilnytning til sa-
ken eller partene som vil bli regnet som «et særegent forhold» i en konkret sak. 
Det kan være tilfeller som er av samme art som de tilknytningsforholdene som 
er nevnt i første ledd, men som ikke rammes direkte av dem. Selv om personen 
er habil etter § 6 første ledd, kan vedkommende likevel etter omstendighetene 
være inhabil dersom vilkårene i § 6 annet ledd er oppfylt. For eksempel kan det 
at en tjenestemann er samboer med en part være et «særegent forhold som er 
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». For noen av tilknytningsforhol-
dene i første ledd har lovgiver likevel bevisst trukket grensen for hvor nært 
slektskapsforhold som automatisk fører til inhabilitet. For eksempel har lovgiver 
bevisst tatt stilling til at man ikke automatisk er inhabil til å behandle saker der 
søskenbarn er part.1 Denne grensen må i utgangspunktet respekteres, og be-
stemmelsen i § 6 annet ledd må derfor ikke praktiseres slik at en uten nærmere 
vurdering blir inhabil hvis et søskenbarn er part i saken. For å bli inhabil etter 
annet ledd må det noe mer til, slik at tilknytningsforholdet til søskenbarnet 
utgjør et særegent forhold, for eksempel at tjenestemannen har nær personlig 
kontakt med vedkommende. (Se for øvrig punkt 5.4 om forholdet mellom § 6 
første ledd bokstav e og annet ledd.)

Det kan ellers være et særegent forhold som kan føre til inhabilitet at tjeneste-
mannen eller en folkevalgt har et nært vennskap eller sterkt motsetningsforhold 
til part i en forvaltningssak. Men det at man kjenner hverandre, eller er kolle-
gaer, vil ikke i seg selv være tilstrekkelig til å konstatere inhabilitet. 

At man er faglig eller politisk uenig med parten er normalt heller ikke tilstrekke-
lig til å bli inhabil. At noen har et privat engasjement i en sak vil som hovedregel 
ikke medføre inhabilitet. Folkevalgte har en meget vid anledning til å uttrykke 

1  Jf. Ot.prp. nr. 3 (1996–77) s. 61 flg.



12

politiske standpunkter, for eksempel i media, uten å bli inhabil til å behandle 
saker om dette temaet. Men dette kan stille seg annerledes hvis en tjenestemann 
har gitt uttrykk for bestemte meninger om utfallet av en individuell sak eller har 
ledet en aksjon i tilknytning til en bestemt sak.   

At man er i en alminnelig og dagligdags situasjon som mange befinner seg i, 
vil normalt ikke føre til inhabilitet, fordi det da ikke vil foreligge et særegent 
forhold. For eksempel blir ikke et medlem av kommunestyret inhabil i skole-
saker bare fordi vedkommende har barn i skolen. Men det er heller ikke krav 
om at forholdet må være helt unikt. Hvis for eksempel en endring av reglene 
om skoleskyss kan bli til særlig fordel eller ulempe for et bestemt medlem av 
kommunestyret eller medlemmets barn, kan det måtte betraktes som særegent 
forhold.

3.2.2 Det særegne forholdet må være «egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet» 

Det særegne forholdet må «være egnet til å svekke tilliten» til tjenestemannens 
upartiskhet. 

I vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen kan innebære 
«særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig 
tilknytning til». I bestemmelsen er det stilt vilkår om at det særegne forholdet 
må være «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Dette betyr at det etter 
omstendighetene kan foreligge inhabilitet i tilfeller hvor det reelt sett ikke forelig-
ger grunn til å tro at tjenestemannen lar seg påvirke. Tilliten må altså vurderes 
utenfra. Tjenestemannen eller den folkevalgte kan anses inhabil på grunn av 
innbyggernes alminnelige forventning til og oppfatning av omstendighetene. At 
tjenestemannen selv mener at han ikke lar seg påvirke, er derfor ikke avgjørende. 
Det er tilstrekkelig at omstendighetene i saken er egnet til å svekke tilliten.  

3.2.3 Momenter som er relevante ved vurderingen

Vurderingstemaet etter § 6 annet ledd er, som vist ovenfor, et spørsmål om det 
foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten» til tjenesteman-
nens upartiskhet. Mange forskjellige former for tilnytning til saken og momenter 
kan være relevante ved en konkret inhabilitetsvurdering. Det er uttrykkelig nevnt 
to momenter i bestemmelsen: Det skal for det første legges vekt på om avgjørel-
sen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen 
som han har nær personlig tilknytning til. For det andre skal det legges vekt på 
om inhabilitetsinnsigelsen er reist av en part. Disse momentene er ikke vilkår for 
inhabilitet, men momenter som inngår i den konkrete habilitetsvurderingen. 
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Særlig fordel, tap eller ulempe
Dersom avgjørelsen i saken vil innebære «særlig fordel, tap eller ulempe» for tjeneste-
mannen, så skal det legges vekt på dette ved vurderingen av inhabilitetsspørsmålet. 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for tjenestemannen, den 
folkevalgte eller deres nærmeste, må det dreie seg om en fordel eller ulempe som 
tilkommer vedkommende spesielt, eller som hun eller han vil merke i spesielt stor 
grad. Hvis mange eller en ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er 
det ingen særlig fordel eller ulempe for tjenestemannen. Den særlige fordelen eller 
ulempen kan være av både ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessige grunner. 

At tjenestemannen, den folkevalgte eller en av deres nærmeste har en særlig 
fordel, tap eller ulempe kan ha grunnlag i så vel naboforhold, konkurransefor-
hold, interessefelleskap eller interessemotsetninger. 

Selv om ikke tjenestemannen selv får noen fordel eller ulempe av vedtaket, skal 
det legges vekt på om noen som hun eller han har en «nær personlig tilknytning 
til», har slike interesser i avgjørelsen. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom 
tjenestemannens ektefelle, kjæreste eller nære venner har økonomiske interesser 
i saken, eller kan få slike andre fordeler eller ulemper som følge av avgjørelsen. 

Er inhabilitetsinnsigelsen reist av en part?
I inhabilitetsvurderingen skal det også legges vekt på « om ugildhetsinnsigelse er 
reist av en part», det vil si om en av partene i saken har fremsatt påstand om at 
tjenestemannen eller en folkevalgt er inhabil. Det er ikke stilt krav til hvordan 
innsigelsen framsettes, både skriftlige og muntlige innsigelser må godtas. 
Bestemmelsen tar bare sikte på partsinnsigelser som er reist i forkant av eller 
under sakens behandling. Det er ingen automatikk i at en inhabilitetsinnsigelse 
fra en part må tillegges avgjørende betydning. En inhabilitetsinnsigelse fra 
parten vil for eksempel ha liten betydning når det ellers i saken er lite som taler 
for at vedkommende er inhabil, eller i tilfeller der det er helt opplagt at tjeneste-
mannen eller den folkevalgte er inhabil. Slike partsinnsigelser har derfor størst 
betydning når inhabilitetsspørsmålet er tvilsomt. 

Øvrige momenter
Også andre momenter enn de som direkte nevnes i annet ledd kan være relevan-
te i inhabilitetsvurdering, jf. formuleringen «blant annet». Her vil vi særlig peke 
på ett moment som kan ha betydning i kommunesektoren. Noen ganger kan det 
være vanskelig å finne en erstatter for den inhabile, for eksempel fordi fagmiljøet 
eller lokalmiljøet er så lite at det ikke lar seg gjøre å erstatte den inhabile saksbe-
handleren med noen som ikke har en tilknytning til saken eller noen av partene. 
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Loven gir i utgangspunktet ingen holdepunkter for at slike vanskeligheter med 
å erstatte den inhabile skal ha betydning i inhabilitetsvurderingen. Her må imid-
lertid loven tolkes i lys av det grunnleggende kravet til forsvarlig saksbehandling. 
Hvis det i et konkret tilfelle ikke er mulig å finne en kompetent saksbehandler 
uten tilknytning til saken, kan det tenkes at hensynet til en forsvarlig saksbehand-
ling tilsier at en faglig kompetent tjenestemann behandler saken selv om hun el-
ler han har en viss personlig tilknytning til den. Som regel vil det imidlertid være 
en bedre løsning at det hentes inn kompetente personer utenfra, for eksempel en 
konsulent, en ansatt i en nabokommune eller liknende, som kan behandle saken. 

3.3 Avledet inhabilitet  – forvaltningsloven § 6 tredje ledd
Er en tjenestemann inhabil, kan «avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte 
underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan», jf. § 6 tredje ledd. Dette 
kalles gjerne «avledet inhabilitet». Også den underordnete blir da inhabil til å 
treffe avgjørelse i saken, men ikke til å tilrettelegge grunnlaget for den. Bestem-
melsen er derfor ikke til hinder for at en underordnet forbereder saken, men 
vedkommende må overlate selve avgjørelsen til andre. Dette kan være en som 
er overordnet den inhabile i kommunen, eller en som ikke er underlagt den 
inhabiles instruksjonsmyndighet.

Regelen gjelder bare de som er «direkte underordnet» den inhabile. Med «direkte» 
siktes det til en direkte hierarkisk linje; man anses som direkte underordnet selv 
om det er flere «trinn» i hierarkiet opp til den inhabile. Det avgjørende er at den 
overordnete har formell myndighet til å instruere den underordnete om behand-
lingen av saken. En ansatt vil ikke bli inhabil på grunn av en overordnets inhabili-
tet når ikke den ansatte er underlagt vedkommendes instruksjonsmyndighet.

Konsekvensen av denne regelen er at dersom en leder av en kommunal etat 
er inhabil, vil samtlige ansatte ved etaten være inhabile til å treffe avgjørelse i 
saken. Men saken vil fortsatt kunne forberedes av ansatte i etaten, forutsatt at 
selve avgjørelsen treffes av noen som er overordnet etatslederen, for eksempel 
administrasjonssjefen i kommunen.

Kommuneloven § 23 fastslår at administrasjonssjefen er øverste leder for den 
samlete kommunale administrasjonen. Det betyr at administrasjonssjefen i ut-
gangspunktet har full instruksjonsrett i administrative spørsmål over alle ansatte 
i kommuneadministrasjonen. Det innebærer at dersom administrasjonssjefen 
er inhabil i en sak, vil normalt også samtlige i administrasjonen være inhabile til 
å treffe avgjørelse i saken. I slike tilfeller kan saken løses ved at saken løftes til 
kommunestyret som treffer avgjørelse i den konkrete saken. 
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I kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c er det gitt strengere inhabilitetsregler 
ved intern klagebehandling i kommuner og fylkeskommuner, også med hensyn 
til avledet inhabilitet, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd første punktum, se 
nærmere omtale i punkt 4.2. 

I kollegiale organer er ikke medlemmene «direkte underordnet» organets leder, 
og de blir derfor ikke inhabile selv om organets leder er inhabil i en sak.

3.4 Generelle unntak fra inhabilitet 

3.4.1 Ikke inhabil når tjenestemannens tilknytning ikke vil kunne påvirke 

behandlingen av saken– § 6 fjerde ledd 

Reglene om inhabilitet gjelder ikke dersom «det er åpenbart at tjenestemannens 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og 
verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete», jf. § 6 fjerde ledd. 
Bestemmelsen tar sikte på kurante, regelbundne avgjørelser, der det ikke er gitt 
noe spillerom for at forvaltningen kan utøve skjønn eller vurderinger.

3.4.2 Foreløpige avgjørelser i hastesaker – § 7

Selv om en tjenestemann eller folkevalgt er inhabil, «kan han behandle eller treffe 
foreløpig avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe 
eller skadevirkning», jf. § 7. 

Bestemmelsen kommer bare til anvendelse der det haster med å treffe en 
avgjørelse, og en utsettelse vil føre til «vesentlig ulempe eller skadevirkning». 
Det kan for eksempel tenkes at hensynet til barnets beste tilsier at en inhabil 
tjenestemann treffer hastevedtak i en barnevernsak, hvis det vil ta så lang tid å få 
på plass en habil tjenestemann at barnet kan bli skadelidende.

At det må dreie seg om en foreløpig avgjørelse innebærer at det på et senere 
tidspunkt må fattes en endelig avgjørelse av en habil tjenestemann som er opp-
nevnt i stedet for den inhabile, eller av en overordnet tjenestemann eller et annet 
forvaltningsorgan. Det må altså treffes en ny formell avgjørelse; den foreløpige 
avgjørelsen blir ikke endelig selv om en annen tjenestemann eller forvaltningsor-
gan går god for eller stilltiende aksepterer avgjørelsen. 

Bestemmelsen kan ikke brukes i saker hvor en avgjørelse umiddelbart vil binde 
kommunen, for eksempel ved avtaleinngåelser.
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4.  Særregler om inhabilitet i 
kommuneloven 

4.1 Innledning
I kommuneloven § 40 nr. 3 er det gitt særregler om inhabilitet som gjelder i 
tillegg til forvaltningslovens inhabilitetsregler. Reglene gir til dels lempeligere 
(bokstav a), og til dels strengere (bokstavene b og c) krav til habilitet enn de 
alminnelige reglene i forvaltningsloven § 6. 

Kommunelovens inhabilitetsregler må ses i sammenheng med særtrekkene 
ved den kommunale forvaltningen. Fordi vedtak treffes av folkevalgte organer i 
kommunene, legger loven i utgangspunktet til rette for at de folkevalgte i størst 
mulig grad skal delta når folkevalgte organer fatter avgjørelser. En folkevalgt har 
for eksempel møteplikt i det folkevalgte organet som vedkommende er medlem 
av, jf. kommuneloven § 40 nr. 1, og medlemmer av folkevalgte organer plikter å 
avgi stemme når det folkevalgte organet tar en sak opp til avstemning, jf. § 40 nr. 
2. Samtidig er ikke møteplikten absolutt. Som vist ovenfor plikter den folkevalgte 
å frate ved behandlingen av en sak dersom hun eller han er inhabil. 

Kommunalt folkevalgte kan bli involvert i én og samme sak flere ganger, gjen-
nom utøvelse av forskjellige funksjoner i kommunen. Det er uheldig om en 
folkevalgt deltar i behandlingen av en sak som hun eller han tidligere har vært 
med på å forberede, enten som ansatt i kommuneadministrasjonen eller som fol-
kevalgt medlem i et underliggende folkevalgt organ. Dette er bakgrunnen for at 
det i kommuneloven §§ 40 nr. 3 bokstavene b og c er gitt strengere inhabilitets-
regler, enn de alminnelige inhabilitetsreglene som følger av forvaltningsloven. 

4.2 Inhabilitet inntrer ikke ved valg til kommunale verv 
Kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav a fastslår at folkevalgte ikke blir inhabile ved 
«valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv». 
Regelen er begrunnet i at det ville skape betydelige praktiske problemer om de 
folkevalgte skulle bli inhabile ved behandlingen av slike saker. 

Regelen innebærer at alle folkevalgte kan delta ved valg av medlemmer til for 
eksempel utvalg, nemnder eller interkommunale styrer, selv om utvalget eller 
liknende treffer avgjørelser som har betydning for dem personlig. Det samme 
gjelder ved valg av kommunale representanter til private organer. De folkevalgte 
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kan også være med på å fastsette godtgjøring (arbeidsgodtgjøring, skyss- og 
kostgodtgjøring, erstatning for tapt inntekt mv.) for de vervene som de selv 
innehar. Også folkevalgte i heltidsverv kan være med på å bestemme sin egen 
godtgjøring. Heller ikke ordførere og andre med særskilt godtgjøring blir inha-
bile ved fastsetting av godtgjøring for egne verv.

4.3 Inhabilitet på grunn av tidligere befatning med saken i 
egenskap av ansatt 

4.3.1 Generelt om regelen

Et medlem av et folkevalgt organ skal alltid anses som inhabil dersom hun eller 
han i egenskap av ansatt i kommunen «har medvirket ved tilretteleggelsen av 
grunnlaget for en avgjørelse» eller medvirket ved en «tidligere avgjørelse i samme 
sak», jf. § 40 nr. 3 bokstav b. Regelen fastslår at denne rollekombinasjonen 
automatisk fører til inhabilitet. Bestemmelsen er dermed strengere enn forvalt-
ningsloven § 6, som ikke har noen absolutt regel om inhabilitet i tilsvarende 
situasjoner. 

Begrunnelsen for denne strenge inhabilitetsreglen er at det kan svekke tilliten 
til kommunens behandling av saker dersom en ansatt gjennom behandlingen i 
folkevalgte, politiske organer skal kunne overprøve sin egen, og eventuelt over-
ordnetes, tilretteleggelse av saken i egenskap av administrativt ansatt.

Regelen kommer bare til anvendelse når man tidligere har hatt befatning som 
ansatt i kommunen. Det at en folkevalgt også tidligere har vært i befatning med 
saken i egenskap av folkevalgt, gjennom forberedende behandling i et underlig-
gende folkevalgt organ, medfører ikke inhabilitet etter denne reglen.

For å bli inhabil må den ansatte ha «medvirket ved tilretteleggelsen av grunnla-
get for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak». Generelt skal 
det relativt lite til før en saksbehandler som har vært involvert i saken, kan sies 
å ha «medvirket» ved tilretteleggelsen av saken. Hvis den ansatte har deltatt i 
saksbehandlingsprosessen, for eksempel med innsamling av informasjon om 
den aktuelle saken eller med vurderinger, vil det bli regnet som medvirkning. 
Saksbehandleren trenger ikke å ha spilt noen sentral rolle i saksforberedelsen. 
For eksempel kan en tjenestemann som er rådgiver eller veileder for en annen, 
bli inhabil etter regelen. 

Grensen for medvirkning kan ikke fastsettes generelt, men må avgjøres konkret 
i den enkelte saken. Det må foreligge reell medvirkning fra den ansattes side for 
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at inhabilitet skal inntre. Vedkommende må ha vært med på en innholdsmessig 
eller faglig tilrettelegging av en viss reell betydning i den administrative behand-
lingen. Hvis vedkommende bare har en perifer og indirekte tilknytning til saken, 
oppfylles ikke vilkåret om at hun eller han har «medvirket ved tilretteleggelsen 
av grunnlaget for en avgjørelse». Det samme vil også være tilfelle hvis vedkom-
mende bare har gitt rent kontorteknisk bistand. 

Den tidligere befatningen må knytte seg til samme sak. Ved vurdering av hva 
som anses som samme sak vil det avgjørende være om det er en klar og påvise-
lig sammenheng i saksforholdet. Generelt kan man si at det som inngår i samme 
avgjørelsesprosess, utgjør en sak. 

4.3.2 Unntak ved behandling av enkelte overordnete saker

Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi 
og regionalplan gjelder ikke regelen om automatisk inhabilitet for kommunalt og 
fylkeskommunalt ansatte, jf. § 40 nr. 3 bokstav b annet punktum. Dette er saker 
av overordnet og generell karakter der den enkelte ansattes bidrag normalt vil 
være lite sett i lys av sakens totale omfang. Unntaket i § 40 nr. 3 bokstav b annet 
punktum er uttømmende, det vil si at det bare gjelder for de sakene som er 
angitt. Ved behandling av detaljplaner etter plan- og bygningsloven, så som regu-
leringsplan og bebyggelsesplan gjelder hovedregelen i § 40 nr. 3 bokstav b første 
punktum, slik at den folkevalgte blir inhabil dersom vedkommende har «medvir-
ket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for» avgjørelsen av en slik detaljplan. 

Selv om det er gitt et unntak fra inhabilitet, slik at folkevalgte som har hatt 
tidligere befatning med forberedelsen av overordnete saker ikke blir inhabil 
ved senere behandling av saken, er det ikke utelukket at vedkommende kan 
være inhabil etter de alminnelige reglene i forvaltningsloven ved behandlingen 
av slike overordnete saker. Vedkommende må i så fall ha en slik tilknytning til 
saken eller sakens parter at det utgjør et særegent forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet, jf. § 6 annet ledd. 

4.4 Inhabilitet på grunn av tidligere befatning med en sak som er 
gjenstand for kommunal klagesaksbehandling 

4.4.1 Inhabilitet ved intern klagebehandling i kommunen

Kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c gir særlige regler om inhabilitet ved intern 
klagebehandling i kommunen. Også denne bestemmelsen er strengere enn 
forvaltningsloven § 6, som i utgangspunktet ikke medfører at man blir inhabil til 
å behandle en sak som man tidligere har hatt befatning med. 
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Kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c gjelder ved behandlingen av klager etter 
den såkalte interne klageordningen, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd første 
punktum. Regelen omfatter både ansatte og folkevalgte, og innebærer at den 
som deltok i saksforberedelsen eller selve avgjørelsen av vedtaket som det 
klages over, er inhabil til å delta i avgjørelsen eller forberedelsen av klagesaken 
for klageinstansen. Begrunnelsen for denne regelen er behovet for å sikre en 
selvstendig og uavhengig vurdering av saken i klageinstansen. Klageinstansen 
bør derfor i størst mulig grad være atskilt fra underinstansen.

Bestemmelsen har ikke betydning når en klagesak behandles av et statlig kla-
georgan, for eksempel når Fylkesmannen behandler en klagesak etter plan- og 
bygningsloven. 

I praktiseringen av kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c, må man skille mellom 
klagesaksforberedelsen i underinstansen og klagesaksforberedelsen i klagein-
stansen, jf. forvaltningsloven §§ 33 og 34. Blant annet har Sivilombudsmannen 
(23. september 2010) uttalt om denne bestemmelsen at:

«…det må gjøres et skille mellom klagesaksforberedelsen i underinstansen og 
klagesaksforberedelsen i klageinstansen. Saksbehandleren i underinstansen kan 
vurdere klagen og utarbeide en redegjørelse for underinstansens syn på saken, men 
kan ikke tilrettelegge saken for klageinstansen. Å tilrettelegge grunnlaget for en 
avgjørelse omfatter enhver deltakelse i saksbehandlingsprosessen, jf. Overå og Bernt, 
Kommuneloven med kommentarer (4. utg. 2006), s. 318. Dette må også innebære at 
saksbehandleren fra underinstansen ikke kan delta i klageutvalgets møter.»

Dette betyr at en saksbehandler i kommunen som deltok i behandlingen av 
saken da kommunen traff sitt opprinnelige vedtak, altså kan motta og vurdere 
klagen. Men om klagen ikke tas til følge kan saksbehandleren ikke delta i den 
videre tilretteleggelsen av saken for klageinstansen og heller ikke ved klagein-
stansens behandling av saken. Tilsvarende kan en folkevalgt som var med på å 
treffe det påklagete vedtaket, delta når underinstansen i klagesaken vurderer 
saken på nytt, men hvis klagen ikke tas til følge i underinstansen kan ikke han 
eller hun også delta i klageorganets behandling av klagesaken. Bestemmelsen 
vil likevel ikke være til hinder for at tjenestemannen eller den folkevalgte som 
deltok i behandlingen av det opprinnelige vedtaket, kan innkalles til klageut-
valget for å gi forklaring hvis det i behandlingen av klagesaken skulle være 
hensiktsmessig.
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4.4.2 Avledet inhabilitet i klagesaker

I § 40 nr. 3 bokstav c annet ledd er det gitt strengere regler om avledet inhabilitet 
enn det forvaltningsloven § 6 tredje ledd oppstiller. Denne regelen innebærer 
at en som er direkte underlagt en som er inhabil i saken ikke kan delta i klage-
instansens behandling av klagesaken, og heller ikke delta ved saksforberedelsen 
for klageinstansen. Men vedkommende kan, i tråd med § 40 nr. 3 bokstav c første 
ledd, delta ved saksforberedelsen for underinstansens behandling av klagen.

Nærmere om følgen av administrasjonssjefens inhabilitet
Reglene i § 40 nr. 3 bokstav c om inhabilitet i klagesaker som behandles etter 
den interne klageordningen, kan reise noen praktiske problemstillinger. Et 
spørsmål som har fått særlig oppmerksomhet er hvordan man håndterer en 
situasjon der administrasjonssjefen har deltatt i forberedelsen av kommunens 
opprinnelige vedtak, mest praktisk ved at innstillingen i saken gikk gjennom 
administrasjonssjefen til det folkevalgte organet som traff vedtaket i saken. Etter 
inhabilitetsreglene for klagesaksbehandling vil administrasjonssjefen da være 
inhabil til å forberede saken for eller delta i behandlingen av klagesaken i klage-
instansen. Når administrasjonssjefen er inhabil vil alle ansatte i kommunen også 
være tilsvarende inhabile, jf. regelen om avledet inhabilitet i § 40 nr. 3 bokstav 
c annet ledd. I slike situasjoner blir dermed hele administrasjonen inhabil til å 
forberede klagesaken for klageinstansen. 

Kommunal- og regionaldepartementet har imidlertid lagt til grunn at adminis-
trasjonssjefens medvirkning til det opprinnelige vedtaket må være reell for at 
hun eller han skal bli inhabil. Det skal lite til for å anse administrasjonssjefens 
medvirkning som reell, fordi hun eller han formelt er ansvarlig for all saksfor-
beredelse og alle vedtak truffet av administrasjonen etter delegert myndighet. 
Departementet har lagt til grunn at administrasjonssjefen blir inhabil i en klage-
sak dersom hun eller han har underskrevet administrasjonens innstilling til et 
folkevalgt organ under behandlingen av det opprinnelige vedtaket, eller dersom 
administrasjonssjefen selv undertegner det opprinnelige vedtaket når adminis-
trasjonen har fått delegert kompetanse til å treffe det. Dersom innstillingen til et 
folkevalgt organ er lagt fram av en etatssjef på vegne av administrasjonssjefen, 
men uten at administrasjonssjefen selv har vært inne i saken, vil ikke administra-
sjonssjefen være inhabil til å forberede saken for klageinstansen. 

I tilfeller hvor administrasjonssjefen er inhabil, kan selve tilretteleggelsen av kla-
gesaken for klageinstansen i praksis gjennomføres ved at man benytter ekstern 
bistand til å ta seg av dette.



21

4.5 Fritak av personlige grunner – kommuneloven § 40 nr. 4
Det er knyttet visse rettigheter og plikter til utøvelsen av vervet som folkevalgt. 
Blant annet har personer som er valgt til medlem av et folkevalgt organ både 
rett og plikt til å fungere i vervet ut den perioden som de er valgt for. Når en 
folkevalgt fratrer behandlingen av en sak på grunn av inhabilitet, utgjør det med 
andre ord et unntak fra plikten til å delta i organets møter.

Et annet unntak fra møteplikten er gitt i kommuneloven § 40 nr. 4, som åpner for 
å «frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han eller hun ber 
om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grunner tilsier 
dette». Bakgrunnen for bestemmelsen er at selv om det ikke foreligger noen 
inhabilitetsgrunn, kan det oppstå situasjoner hvor det vil medføre en personlig 
belastning for en folkevalgt å delta ved behandlingen av en sak. Etter § 40 nr. 4 
er det ikke nødvendig med en inhabilitetsgrunn for at vedkommende skal kunne 
gis fritak, og det er heller ikke nødvendig å ta stilling til om vedkommende er 
inhabil eller ikke. Regelen åpner for at et medlem kan be om fritak og at man 
dermed kan slippe å gå inn i vanskelige grensedragninger og vurderinger om 
vedkommendes habilitet. 

Departementet understreker at fritaksadgangen etter § 40 nr. 4 skal brukes med 
varsomhet. Bestemmelsen må ikke praktiseres på en måte som setter til side 
de grunnleggende reglene om møteplikt, jf. § 40 nr. 1, og plikten til å delta ved 
avgjørelser som treffes, jf. § 40 nr. 2. 

I forarbeidene er det understreket at rent politiske hensyn eller problemer i 
forholdet til velgergrupper eller eget parti, ikke i seg selv vil kunne tjene som 
grunnlag for fritak.2 Bestemmelsen får ikke anvendelse på folkevalgtes virksom-
het som ansatt kommunen. 

2  Jf. NOU 1990: 13 s. 382, jf. Ot.prp. nr. 42 s. 147.
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5.  Nærmere om endringer i 
forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e

5.1 Bakgrunn for lovendringen
Stortinget vedtok våren 2009 endringer i forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e. Lovendringen trer i kraft 1. november 2011. Endringen ble vedtatt på 
bakgrunn av Ot.prp. nr. 50 (2008–2009).

Lovendringen innebærer en skjerping av habilitetsreglene for offentlige tjenes-
temenn og folkevalgte som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsfor-
samling i offentlig heleide selskaper. Endringen går ut på at det tidligere unntaket 
i § 6 første ledd bokstav e er opphevet. Unntaket medførte blant annet at en 
som var styremedlem i et offentlig heleid selskap, på tross av hovedregelen i § 6 
første ledd bokstav e, ikke ble inhabil – i egenskap av folkevalgt – til å delta ved 
behandlingen av en sak der selskapet er part. 

Unntaket i § 6 første ledd bokstav e var opprinnelig begrunnet i at det ikke ville 
være like stor fare for interessekonflikter mellom selskapet og forvaltningen 
når selskapet er helt ut eid av stat eller kommune. En annen begrunnelse var at 
praktiske grunner talte for at de samme personene burde kunne delta i begge 
sammenhenger på grunn av sin relevante erfaring og innsikt. Å kombinere roller 
på denne måten, ved at en tjenestemann eller folkevalgt i kommunen også hadde 
en ledende stilling eller styreverv i et kommunalt eid selskap, har vært ønskelig 
ut fra hensynet til samordning, effektivitet og styring. Slike rollekombinasjoner 
har vært vanlig kommunal praksis.

På bakgrunn av den ovennevnte lovendringen vil inhabilitet inntre automatisk 
for en tjenestemann eller folkevalgt som også er leder eller medlem av styre eller 
bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper, når saker hvor selskapet er part 
skal behandles i folkevalgte organer eller administrasjonen i kommunen. 

Hovedbegrunnelsen for lovendringen er å bidra til større klarhet om hvilke 
roller en tjenestemann og folkevalgt utøver i en bestemt situasjon, når ved-
kommende også er leder, styremedlem eller medlem av bedriftsforsamlingen i 
et offentlig heleid selskap. Klarhet med hensyn til hvilke interesser en person 
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representerer i en gitt situasjon, vil bidra til å redusere risikoen for uheldige 
rollekombinasjoner. Regelendringen skal ikke bare hindre interessekonflik-
ter, men også bidra til å vise utad at det er ryddige og klare ansvarsforhold 
internt. Slik kan lovendringen bidra til å opprettholde allmennhetens tillit til 
forvaltningen.

Endringen må også ses i lys av at kommunal organisering har endret seg betyde-
lig det siste tiåret, særlig ved at kommunenes bruk av selskaper økt vesentlig. 
Denne økningen kan ses som et uttrykk for en endring i styringsmåten av 
enkelte virksomhetsområder i kommunene. En slik endring er relevant for 
regelverksutformingen; økt fristilling av kommunale virksomheter og bruk av 
selskaper medfører nye vurderinger knyttet til rolleklarhet som ikke gjelder for 
etatsorganisering. 

5.2 Oppbyggingen av § 6 første ledd bokstav e
En tjenestemann eller folkevalgt (jf. punkt 2.3) blir automatisk inhabil til å forbe-
rede eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak når vedkommende er styremed-
lem eller har enkelte andre sentrale verv eller stillinger i et selskap, forening 
eller liknende som er part i saken.

Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e lyder:

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller 
til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsfor-
samling for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, 
eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører 
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene 
eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selska-
pet som er part i saken.»

Etter lovendringen er § 6 første ledd bokstav e delt i to nummerpunkter. Nr. 1 
omhandler en tjenestemanns styreverv mv. i et samvirkeforetak, en forening, 
sparebank eller stiftelse som er part i saken. For disse organisasjonsformene er 
det ikke gjort noen endringer i rettstilstanden, se nærmere om disse sammen-
slutningsformene i juridisk litteratur. 
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Nr. 2 omhandler inhabilitet som følge av styreverv mv. i selskaper. Alle typer selska-
per, både offentlig heleide, delvis offentlig eide og helt private selskaper, omfattes 
nå av de samme reglene. I nr. 2 annet punktum er det gitt et unntak som gjelder 
innad i offentlige konserner. Dette unntaket gjelder altså bare for selskaper, ikke 
for de øvrige organisasjonsformene omtalt i § 6 første ledd bokstav e nr. 1.

I det følgende omtaler vi nærmere hvem som omfattes av inhabilitetsregelen, 
hvilke type sammenslutninger som vil falle inn under selskapsbegrepet i nr. 2, i 
hvilke typiske tilfeller et selskap vil være part i en forvaltningssak og når unnta-
ket for konsernorganisering vil komme til anvendelse.

5.3 Automatisk inhabilitet for tjenestemann eller folkevalgt som 
har en sentral posisjon i selskapet som er part

5.3.1 Hvem omfattes av regelen?

Folkevalgte eller ansatte i kommunen som er «leder» eller har «ledende stilling 
i» selskapet omfattes av regelen. Her siktes det til den øverste lederen eller de 
som deltar i den daglige ledelsen av selskapet. Hvilken tittel vedkommende har 
spiller ingen rolle, det kan være daglig leder, administrerende direktør, dispo-
nent, bestyrer eller liknende. Videre kommer regelen til anvendelse på medlem-
mer av selskapets styre og bedriftsforsamling. 

Regelen kommer bare til anvendelse når vedkommende har den aktuelle stil-
lingen eller vervet. For eksempel inntrer ikke inhabilitet etter § 6 første ledd 
bokstav e for et tidligere styremedlem, når saker der selskapet er part skal 
behandles av forvaltningen. 

Medlemmer i representantskapet, generalforsamling eller andre eierorganer er 
ikke omfattet av § 6 første ledd bokstav e. Deres habilitet må eventuelt vurderes 
etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.

5.3.2 Hvilke selskapstyper omfattes?

Med «selskap» siktes det til enhver selskapsdannelse som er et eget retts-
subjekt. De selskapstypene som er særlig aktuelle i kommunesektoren er 
interkommunale selskaper og aksjeselskaper. I tillegg kan interkommunale 
styrer i henhold til kommuneloven § 27 som er selvstendige rettssubjekter falle 
inn under selskapsbegrepet.   

På den annen side er verken vertskommunesamarbeid etter kommuneloven §§ 
28 a flg. eller kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 omfattet av 
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regelen. Disse enhetene er en del av kommunen og er ikke selvstendige retts-
subjekter.

5.3.3 Når er et selskap part i en sak?

Etter § 6 første ledd bokstav e blir en tjenestemann eller folkevalgt som har en 
ledende posisjon i et selskap automatisk inhabil til å behandle en forvaltningssak 
når selskapet er part i saken. 

For at et selskap skal få partsstatus må forvaltningens avgjørelse være «rettet 
mot eller ellers direkte gjelde» selskapet som sådant, jf. definisjonen av part i 
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Det er bare der selskapet er part i 
den «saken» som tjenestemannen får til behandling, at det vil oppstå inhabilitet. 
Partsdefinisjonen innebærer at et selskap ikke vil være part i en sak hvis dets til-
knytning til saken er underordnet, indirekte eller tilfeldig. Heller ikke generelle 
muligheter for interessekonflikt medfører inhabilitet. Det må foreligge en reell 
tilknytning for å bli regnet som part i en sak. Hvorvidt selskapets tilknytning til 
en sak er så reell og sterk at det må anses som part i saken, vil bero på en kon-
kret, skjønnsmessig vurdering. Departementet vil i det følgende peke på noen 
typetilfeller der det i større eller mindre grad kan legges til grunn at selskapet 
vil være part. 

5.3.4 Partsvurdering – typetilfeller 

Myndighetsutøvelse rettet mot selskapet
Hvis kommunen vedtar å rette et pålegg, dispensasjon, bevilling eller tillatelse 
direkte mot selskapet vil selskapet klart være part i saken. Hvis for eksempel 
selskapet har søkt kommunen om en tillatelse, er det selvsagt part i saken når 
kommunen behandler søknaden. På samme måte vil selskapet også være part 
hvis kommunen fatter vedtak om å frata selskapet en tidligere innvilget rettighet.

Gjennomføring av kontrollhandlinger mot selskapet
Selskapet vil normalt være part når kommunen gjennomfører kontrollhandlinger 
mot selskapet, for eksempel ved at kontrollutvalget beslutter å iverksette kontroll 
av selskapet etter kommuneloven § 77 nr. 5. Dersom det ved slike kontrollhand-
linger kreves innsyn i selskapet etter § 80 vil også selskapet anses som part. 
Selskapet vil også være part ved den kommunale behandlingen av selve planen for 
gjennomføring av selskapskontroll, jf. kontrollutvalgsforskriften § 13 annet ledd.

Saker som involverer eierstyring av selskapet
Departementet legger til grunn at selskapet normalt vil være part når kom-
munen gjennomgår og behandler sakskartet for møter i selskapets eierorgan, 
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for eksempel generalforsamlingen eller representantskapet, og samtidig treffer 
avgjørelser om instruksjon av eierrepresentanters utøvelse av eierrådighet i 
selskapet. Departementet legger også til grunn at selskapet vil ha partsstatus 
ved kommunal behandling av selskapsavtale og selskapsvedtekter (eventuell 
revidering av disse). Også ved kommunestyrets behandling av eiermelding for 
selskapet kan selskapet bli ansett som part i saken. Det vil imidlertid avhenge 
av utformingen av en slik eiermelding, hvilke føringer dokumentet gir og hvor 
direkte det er rettet mot det konkrete selskapet.

Kommunen inngår kontrakt med selskapet
Selskapet vil være part i sak som omhandler inngåelse eller oppsigelse av kon-
trakt mellom kommunen og selskapet.  

Kommunens avgjørelser om økonomiske forhold tilnyttet selskapet
Ofte vil økonomiske forhold knyttet til selskapet behandles i forbindelse med 
behandling av årsbudsjettet eller kommunens økonomiplan. Dette er overord-
nete saker som favner hele kommunens virksomhet. I slike tilfeller vil selskapet 
som utgangspunkt ikke være part, se nærmere omtale i eget punkt nedenfor.

I den grad kommunen fatter vedtak om ekstraordinære bevilgninger eller 
tilskudd til selskapet, som separate saker, er det imidlertid nærliggende at sel-
skapet er part. Dette vil også gjelde ved eventuelle vedtak om utbytteforventning 
eller gebyrfastsettelse dersom selskapet driver tjenester der det er aktuelt å inn-
drive gebyrer, og disse fastsettes i egen sak og ikke som en del av årsbudsjettet. 

Kommunale plansaker
På samme måte som årsbudsjett og økonomiplan er såkalte overordnete saker, 
vil også kommunens vedtak om kommuneplan være av en slik karakter at selv 
om selskapet berøres i planvedtaket, vil det neppe få partsstatus ved vedtakelse 
av planen. Noe annet kan imidlertid være tilfelle dersom selskapet har en sentral 
rolle i forbindelse med vedtakelsen av en særskilt reguleringsplan jf. plan- og 
bygningsloven kapittel 12.

Generelt om overordnete saker
Som nevnt i de to foregående avsnittene vil et selskap i utgangspunktet ikke 
være part ved kommunestyrets behandling av overordnete og generelle saker 
som kommunens årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan. Kommunens 
bevilgning av driftstilskudd til et kommunalt selskap vil for eksempel framgå 
av kommunens årsbudsjett, likevel inntrer det neppe automatisk inhabilitet 
for et styremedlem i selskapet ved behandling av årsbudsjettet. Det må ses i 
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sammenheng med at årsbudsjettet er én stor sak, der alle sider av kommunens 
virksomhet dekkes, og som legger premisser for all aktivitet i kommunen. Det 
kan derfor ikke uten videre legges til grunn at årsbudsjettet «retter seg mot» 
eller «direkte gjelder» det ene selskapet, slik at det vil anses som part i henhold 
til definisjonen i § 2 første ledd bokstav e. 

I Ot.prp. nr. 50 (2008–2009) s. 28 er det lagt til grunn at: 

«… det enkelte selskapet ikke uten videre blir regnet som part etter § 6 første ledd 
bokstav e i overordnete saker som årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fyl-
kesplan. Det har særlig sammenheng med at slike overordnete saker som et utgangs-
punkt ikke har det enkelte selskapet som adressat. Fordi det i overordnete saker som 
årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan skal mye til [for] å bli regnet 
som part, legger departementet til grunn at det sjelden vil bli aktuelt med inhabilitet i 
forhold til slike saker etter forvaltningsloven § 6 første ledd. Departementet mener på 
denne bakgrunn at forslaget om å oppheve unntaket i forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e, ikke innebærer noen vesentlig begrensning i muligheten til bred folkevalgt 
deltakelse i behandlingen av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan. 
Departementet framholder at inhabilitet i behandlingen av årsbudsjett, økonomiplan, 
kommuneplan og fylkesplan likevel vil kunne inntre etter den generelle inhabilitetsre-
gelen i forvaltningsloven § 6 annet ledd på samme måte som tidligere.»

Dette synspunktet er også lagt til grunn i forvaltningspraksis. I sin uttalelse 10. 
februar 2011 uttalte Lovavdelingen i Justisdepartementet om Innovasjon Norges 
partsstilling:

«Når det gjelder saker om enkeltstående bevilgninger til Innovasjon Norge, er det liten 
tvil om at selskapet vil være «part» i forvaltningslovens forstand, og at medlemmer av 
hovedstyret i Innovasjon Norge således vil være inhabile etter § 6 første ledd nr. 2 bok-
stav e til å delta i forberedelsen og avgjørelsen av dem. Innovasjon Norge vil derimot 
neppe kunne anses som «part» i fylkeskommunens generelle budsjettsaker, ettersom 
fylkeskommunens budsjett neppe kan sies å direkte gjelde Innovasjon Norge. Vi antar 
at dette gjelder selv om det er tale om å øremerke midler til selskapet i budsjettet.»

Den strengere habilitetsreglen i § 6 første ledd bokstav e vil derfor ikke inne-
bære noen vesentlig begrensning i muligheten for bred folkevalgt deltagelse 
i behandlingen av generelle budsjettsaker, årsbudsjett, økonomiplan eller 
kommuneplan. Inhabilitet i behandlingen av overordnete saker vil imidlertid på 
samme måte som tidligere kunne inntre etter den generelle habilitetsreglen i 
forvaltningsloven § 6 annet ledd, se nærmere omtale nedenfor. Det er imidlertid 
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forutsatt i forarbeidene at det kreves en klar, konkret tilknytning for at inhabilitet 
vil inntreffe etter annet ledd; det må påvises at det foreligger et særegent forhold 
som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet.3 

5.4 Forholdet til forvaltningsloven § 6 annet ledd 
Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e nr. 2 første punktum fastslår at 
den som er «leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 
bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken» automatisk er inhabil til å 
behandle saken. Hvis vilkårene her ikke er oppfylt, og inhabilitet etter § 6 første 
ledd bokstav e dermed ikke inntrer, vil det som utgangspunkt heller ikke fore-
ligge inhabilitet etter den skjønnsmessige bestemmelsen i § 6 annet ledd. Men 
inhabilitet etter § 6 annet ledd kan inntre dersom det etter en konkret vurdering 
fastslås at tjenestemannen eller den folkevalgte likevel har en tilknytning til 
selskapet som utgjør «et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten» til 
tjenestemannens eller den folkevalgtes upartiskhet. 

For at tjenestemannen eller den folkevalgte skal bli inhabil etter § 6 annet ledd 
kreves det at vedkommendes tilknytning til selskapet er av en viss styrke. Der-
som vedkommendes tilknytning er av samme art som tilknytningsformene som 
er ramset opp i § 6 første ledd bokstav e, men av fjernere karakter, er hun eller 
han som utgangspunkt ikke inhabil til å behandle saken. Det må normalt noe 
mer til for at inhabilitet skal inntre etter § 6 annet ledd.

Det kan for eksempel tenkes at det vil utgjøre et særegent forhold som er egnet 
til å svekke vedkommendes tillit dersom tjenestemannen eller den folkevalgte 
har en annen posisjon i selskapet enn det som er direkte oppregnet i § 6 første 
ledd bokstav e, men som likevel innebærer at vedkommende har en sterk til-
knytning til selskapet. Det kan også tenkes at tjenestemannen har en tilknytning 
til selskapet gjennom en nærstående som har en ledende posisjon i selskapet. 
Utgangspunktet for vurderingen må i slike tilfeller bli om avgjørelsen vil kunne 
innebære en «særlig fordel, tap eller ulempe» for den nærstående, for eksempel i 
form av bonus eller lønnsforhøyelse. 

Det kan forekomme at en tjenestemann eller folkevalgt som tidligere har hatt 
en sentral posisjon i selskapet, skal delta i behandlingen av en sak der selskapet 
er part. I utgangspunktet vil ikke en tjenestemann eller folkevalgt bli inhabil 
på grunn av at hun eller han tidligere har hatt en posisjon i et selskap som har 
interesser i en sak som kommunen har til behandling. Avhengig av hvor framtre-

3  Jf. Ot.prp. nr. 50 (2008–2009) s. 28.
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dende posisjonen til tjenestemannen eller folkevalgte var og hvor sterkt involvert 
vedkommende var i saken som nå skal behandles i kommunen, kan det likevel 
bli nødvendig å vurdere om vedkommendes tilknytning til selskapet må anses 
som «et særegent forhold» som er egnet til å svekke tilliten til at vedkommende 
vil være upartisk i behandlingen av saken. I denne vurderingen kan det ha 
betydning om tjenestemannens eller den folkevalgtes tilknytningsforhold til sel-
skapet ligger så nært i tid at det er nærliggende å tro at vedkommende fortsatt 
identifiserer seg med selskapets interesser. 

Et selskap som ikke er direkte part i en sak som er til behandling i et folkevalgt 
organ, kan likevel tenkes å få indirekte fordeler eller ulemper av saksutfallet. En 
folkevalgt som er leder eller styremedlem eller liknende i selskapet, vil i slike tilfel-
ler ikke automatisk være inhabil til å delta i behandlingen av saken etter § 6 første 
ledd bokstav e. Etter en konkret vurdering av vilkårene i § 6 annet ledd kan vedkom-
mende likevel være inhabil, hvis det fastslås at de indirekte fordelene eller ulempene 
selskapet vil kunne oppnå vil utgjøre et særegent forhold som vil være egnet til å 
svekke tilliten til at den folkevalgte vil behandle saken på en upartisk måte.

5.5 Unntak for styreverv mv. i underliggende selskaper i offentlige 
konserner

Det er inntatt ett unntak fra den automatiske inhabilitetsregelen i § 6 første ledd 
bokstav e i nr. 2 annet punktum. Dette unntaket er knyttet til forhold internt 
i konsernmodeller bestående av to eller flere heleide offentlige selskaper. 
Unntaket innebærer at en person som utfører arbeid for et offentlig eid selskap 
(«morselskapet») og også er leder eller styremedlem eller liknende i et offentlig 
selskap som «morselskapet» eier («datterselskapet»), ikke blir automatisk inha-
bil til å behandle saker i «morselskapet» der «datterselskapet» er part.

Bakgrunnen for at dette unntaket ble tatt inn er blant annet hensynet til praktise-
ringen av eierstyringen i helseforetakene. Det er der praksis for at personer med 
ledende stilling i det regionale helseforetaket sitter i styret i ett eller flere under-
liggende helseforetak. Unntaket muliggjør en videreføring av en slik eierstyring. 

Unntaket kan også få betydning i eierstyringen i «konsernmodeller» i kommunal 
sektor. Et slikt konsern kan bestå i at et offentlig heleid selskap alene eller 
sammen med andre offentlige eiere eier et eller flere selskaper, (se illustrasjo-
nen nedenfor).

Unntaket i nr. 2 forutsetter at eierselskapet i konsernet er omfattet av forvaltnings-
lovens regler om inhabilitet. For øvrig er det oppstilt tre vilkår for inhabilitet: 
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For det første må et heleid offentlig selskap som er omfattet av forvaltningsloven 
(eierselskapet eller «morselskapet»), alene eller sammen med ett eller flere 
andre offentlig eide selskaper eller et offentlig organ, eie et annet selskap (det 
underliggende selskapet eller «datterselskapet»). På grunn av forutsetningen 
for eierforholdene i «morselskapet», vil «datterselskapet» også være offentlig 
heleid. 

For det andre må en ansatt i eierselskapet («morselskapet») også være leder 
eller medlem av styret eller bedriftsforsamlingen i det underliggende selskapet 
(«datterselskapet»).4 Når eierselskapet er omfattet av forvaltningsloven vil den 
ansatte i eierselskapet regnes som en offentlig tjenestemann, og kan dermed bli 
inhabil etter forvaltningslovens regler. 

For det tredje må det underliggende selskapet («datterselskapet») være part i en 
sak som skal behandles i eierselskapet. De tre vilkårene er kumulative, det vil si 
at alle må være oppfylt for at unntaket skal gjelde.

Uten dette unntaket ville en ansatt i eierselskapet («morselskapet») som også 
sitter i styret i det underliggende selskapet («datterselskapet»), automatisk blitt 
inhabil ved eierselskapets behandling av en sak der det underliggende selskapet 
er part. Unntaket innebærer at den ansatte i eierselskapet ikke automatisk blir 
inhabil til å behandle en sak der det underliggende selskapet er part, selv om 
han eller hun for eksempel er styremedlem i det underliggende selskapet. Det 
kan likevel være aktuelt å vurdere om en slik tilknytning til saken fører til inhabi-
litet etter § 6 annet ledd.

Det nye unntaket regulerer altså bare habilitetsspørsmålet for tjenestemenn ved 
saksbehandlingen i eierselskapet. Unntaket vil således aldri komme til anvendel-
se når folkevalgte eller ansatte behandler saker i kommunale organer. Altså, for 
folkevalgte vil unntaket aldri være relevant i utøvelsen av rollen som folkevalgt. 
Når folkevalgte eller ansatte som også er leder, styremedlem eller liknende i et 
selskap, behandler saker der selskapet er part, gjelder § 6 første ledd bokstav e 
første punktum.

4  Vilkåret må ses i sammenheng med at inhabilitetsreglene i § 6 ikke bare gjelder for tjenestemenn eller folkevalgte, men for 

enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, dvs. også ansatte i offentlig heleide selskaper som er omfattet av 

forvaltningsloven. 
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Unntaksbestemmelsen kan illustreres på følgende måte:

A
Kommunestyre/

fylkesting

B
Annet o entlig organ 

som medeier kommune/
fylkeskommune

C
Eierselskapet

IKS eller o entlig
heleid aksjeselskap

E
Datterselskap

fullt ut o entlig eid

D
Annet o entlig
heleid selskap

Utgangspunktet for at unntaksbestemmelsen skal komme til anvendelse i kom-
munale konserner er at en eller flere kommuner (A og B) fullt ut eier et selskap 
«eierselskapet» (C). Unntaket kommer til anvendelse når «eierselskapet» (C), 
alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper (D) eier et annet offentlig 
selskap, «datterselskapet» (E), og en person som er ansatt i «eierselskapet» (C) 
også er styremedlem eller lignende i «datterselskapet» (E), og «eierselskapet» 
(C) skal behandle en sak der «datterselskapet» (E) er part. 

Hvis for eksempel en direktør i «eierselskapet» (C) også er styremedlem i «dat-
terselskapet» (E), vil ikke han eller hun rammes av automatisk inhabilitet når 
«eierselskapet» (C) skal behandle saker der «datterselskapet» (E) er part. Hvis 
saken derimot skal behandles i kommunalt organ (A eller B), vil ikke unntaket 
komme til anvendelse og inhabilitet vil inntreffe automatisk etter hovedregelen. 
Unntaket kommer altså kun til anvendelse innen «konserner», mellom eiersel-
skap og et underliggende selskap (som i illustrasjonen er plassert innenfor 
sirkelen). Unntaket vil aldri komme til anvendelse når en sak skal behandles i 
folkevalgte organer i kommunen eller i kommunens administrasjon. 
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6.  Avgjørelse av habilitetsspørsmål – § 8

I avgjørelsen av habilitetssaker i kommunen, må det skilles mellom tilfeller der 
den det gjelder er ansatt i eller utfører tjeneste for kommunen (vedkommende 
er altså «tjenestemann»), eller om vedkommende er et folkevalgt medlem av et 
kollegialt organ.

6.1 Tjenestemenn treffer i utgangspunktet avgjørelse om egen 
habilitet

For tjenestemenn følger det av § 8 første ledd at vedkommende selv avgjør om 
hun eller han er inhabil. Det er gjerne tjenestemannen selv som best kjenner til 
hvilken tilknytning hun eller han har til saken. Tjenestemannen har altså plikt til 
av eget initiativ å ta stilling til og eventuelt trekke konsekvensene av sin inhabili-
tet.

Hvis tjenestemannen finner grunn til det, kan han overlate avgjørelsen til sin 
nærmeste overordnede. Og tjenestemannen «skal … forelegge spørsmålet for sin 
nærmeste overordnede til avgjørelse» dersom en part i saken krever det og dette 
kan gjøres uten «vesentlig tidsspille», jf. § 8 første ledd annet punktum. Saken 
skal haste svært mye for at det ikke skal være tid til å få spørsmålet avgjort av en 
overordnet. 

Dersom habilitetsspørsmålet gjelder organets øverste sjef, må habilitetsavgjø-
relsen fattes av nærmest overordnete forvaltningsorgan. I kommunene betyr 
dette at dersom det for eksempel er tvil om habiliteten til lederen av en etat, bør 
spørsmålet legges frem til avgjørelse av administrasjonssjefen. Og spørsmål 
om administrasjonssjefens habilitet må avgjøres av kommunestyret, siden kom-
munestyret må anses som administrasjonssjefens nærmeste overordnete (jf. 
kommuneloven § 22 nr. 2). 

6.2 Folkevalgtes habilitet avgjøres av det kollegiale organet
I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet 
er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd. Beslutningen kan ikke delegeres. Det 
medlemmet habilitetsspørsmålet gjelder kan gi uttrykk for sin oppfatning av 
spørsmålet og må også kunne uttale seg i saken som part eller liknende.  Utover 
dette kan ikke medlemmet delta i avgjørelsen, verken i drøftingen av eller 
avstemningen i saken. 
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Medlemmer av kollegiale organer har plikt til å vurdere sin egen habilitet, og skal 
i god tid før møtet melde fra om forhold som har betydning for egen habilitet. 
Dette er nødvendig for at det skal være tid til å innkalle varamedlem som sted-
fortreder, jf. § 8 tredje ledd. Varamannen bør «innkalles til å møte og delta ved 
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad».  

Oppstår det spørsmål om flere medlemmers habilitet i samme sak, skal de alle 
avstå fra å delta i habilitetsavgjørelsene. Dette gjelder både for sin egen og 
andres habilitet og selv om grunnlaget for inhabilitetsproblematikken er helt 
forskjellig for de respektive enkeltmedlemmene. En forutsetning er imidlertid 
at organet er vedtaksført. Dersom det i en sak er så mange inhabile medlemmer 
at det kollegiale organet ikke er vedtaksført, og det ikke er kalt inn varamedlem-
mer, er det lagt til grunn at samtlige medlemmer likevel skal delta i avgjørelsen 
av medlemmenes habilitet.5

5  Jf. Ot.prp. nr. 3 (1976–1977) s. 65.
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7.  Lovlighetskontroll av avgjørelser om 
inhabilitet

Avgjørelser om habilitet kan være gjenstand for lovlighetskontroll, jf. kommu-
neloven § 59 nr. 1 annet punktum. Denne regelen kom inn etter en lovendring 
våren 2009, basert på et forslag i Ot.prp. nr. 17 (2008–2009). Før lovendringen 
var det lagt til grunn at folkevalgte ikke kunne kreve lovlighetskontroll av preju-
disielle avgjørelser isolert sett, for eksempel om habilitet og lukking av møter i 
kollegiale organer. Lovlighetskontroll av slike avgjørelser måtte eventuelt foretas 
i forbindelse med lovlighetskontroll av den endelige realitetsavgjørelsen i saken.

Det er fortsatt et vilkår at tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller 
fylkestinget sammen bringer avgjørelsen inn for fylkesmannen eller departe-
mentet. Fylkesmannen eller departementet kan også ta slike avgjørelser opp til 
lovlighetskontroll på eget initiativ, jf. § 59 nr. 5. 
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8.  Følger av inhabilitet – 
forvaltningsloven § 41

En som er inhabil, må fratre ved behandlingen av saken. I forvaltningsloven § 
6 første ledd heter det at en offentlig tjenestemann er inhabil «til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak».

Dersom en inhabil har deltatt i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak 
utgjør dette en saksbehandlingsfeil som kan medføre at det vedtak som er 
truffet er ugyldig. Et vedtak som lider av en slik saksbehandlingsfeil er likevel 
«gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende 
på vedtakets innhold», jf. forvaltningsloven § 41.

I kollegiale organer fører inhabilitet for et medlem ikke nødvendigvis til at 
organets vedtak blir ugyldig. Det vil bare være aktuelt hvis inhabiliteten kan ha 
hatt betydning for vedtakets innhold. Normalt vil vedtaket derfor være gyldig i 
de tilfeller der den inhabile tilhører mindretallet. Dersom den inhabile tilhører 
flertallet, blir det ikke statuert ugyldighet når stemmetallene er slik at det er 
uten betydning hvordan representanten ville ha stemt. Et forhold som også 
kan ha betydning er når vedkommende har stemt konsekvent på samme måte i 
tilsvarende saker der han har vært habil.

Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i enkelte tilfeller må konstateres ugyl-
dighet, selv om den inhabiles stemmegivning i og for seg ikke er avgjørende. 
For eksempel kan ugyldighet likevel være aktuelt når den inhabile har opptrådt 
svært aktivt, og dermed kan ha påvirket de andre medlemmenes stemmegiv-
ning.

I tilfeller hvor det konstateres ugyldighet, vil avgjørelsen være uten rettsvirknin-
ger og saken må normalt behandles på nytt, for nærmere redegjørelse om dette 
vises det til juridisk litteratur, for eksempel Eckhoff/Smith side 488 flg.
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10.  Lovbestemmelser

Forvaltningslovens regler om inhabilitet
§ 6. (habilitetskrav).  

       En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 
eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

a) når han selv er part i saken;  

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken;   

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 
eller fosterbarn til en part;   

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller full-
mektig for en part etter at saken begynte;  

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsfor-
samling for

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, 
eller

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører 
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene 
eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selska-
pet som er part i saken.

       Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken 
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær 
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av 
en part. 

       Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes 
av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 

       Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken 
offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. 

       Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som 
gis av Kongen.
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§ 7. (foreløpig avgjørelse). 

       Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig 
avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skade-
virkning. 

§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). 

       Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det 
kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til 
det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

       I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for 
flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 
I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 

       Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før 
spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og 
delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

§ 9. (oppnevning av stedfortreder). 

       Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfor-
treder for vedkommende. 

       Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan 
Kongen for det enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller 
overordnet forvaltningsorgan.

§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for). 

       Foruten for offentlige tjenestemenn 1 gjelder bestemmelsene i kapitlet her 
tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. 
Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av regjeringsmedlem.
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Kommunelovens regler om inhabilitet

§ 40 nr. 3 og nr. 4.

3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven 2 kap. II, med følgende særregler: 

a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godt-
gjøring o.l. for slike verv.  

b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme 
sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behand-
ling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan 
gjelder ikke første punktum.  

c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller 
folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av 
saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.   

        Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke 
delta ved klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for 
klageinstansen.  

4. Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når 
han eller hun ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grun-
ner tilsier dette.
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Morten Hoff Mobil:  473 95 '???
Nordre Ålsvegen 90. E-mai]:  morl‘cnhoffS8@gmail.com
2750 Gran

Gran, 23.  juni 2019

Kontrollutvalget Gran kommune,
v  leder Bjørn Austad Hvaleby,
I—Ivalebygutua 7,
2750 Gran.

Noen forhold vedrørende  0  nnålin  rsetaten  i Gran  kommune.

Jeg viser til oppslag i  Hadeland angående saker til kontrollutvalget 0g mener at dette er en aktuell
sak i  så henseende.

Prosess vedrørende [Ii  italiserin  av  eieniiønis  rrenser.

Jeg oversender vedlagt min korrespondanse med  Gran  kommune i denne forbindelse (se Vedlegg
1—7).

.lcg bcldager atjeg ikke  fant igjen mitt første  innspilt i  saken fra  2006  (se Vedlegg 2), da vårt brev
datert l0.  aprii 2019  ble sendt  inn  (se Vedlegg 3). Av denne  gnmn blir  det litt  uoversiktiig, men
mitt brev datert 6. mai (se Vedlegg 5) gir  derfor en bedre beskrivelse av forholdet.

Når det gjelder  digitalisering av eiendomsgrensene så synes det at det jeg mottok fra Gran
kommune  i 2006  (se vedlegg 1) var bygget på data fra tidligere  Økonomisk kartverk.  [  dette
tilfellet er det tilgjengeiig på  gal‘dskartmo, hvor en  kan  velge «Gammel raster». Det er det samme
som  «Økonomisk  kartverk» som var oppdatert på 197’0 tallet. Fra h[ip;.:__-.-'e__r_g111inin_'i.nilntflfl
framgår at dc aktuelle kaneue for dette onn'ådet var ajour pr  19?1.  Jeg mener at utskriften fra
kommunen den gangen burde hatt med «Gammel raster», da det hadde gion det enklere både for
kommunen samt og enklere  å  kunne komme med korrekte  innspill.

 

Jeg mottok brev fra Gran kommune datert  8.3.2006  (se Vedlegg l) hvm'jcg blc jeg bedt om  å
komme med  innspill i  forbindelse med  digitalisering av eiendomsgrensene. Her var grensen helt  i
tråd med  økonomisk  kartverk sine tidligere grenseanvisninger, men med ett  unntak  og det var  i  fra
innkjøring tii  nabo  27952 (ea 30 m oppe  i  gutua) til grenselinje ved nord vestre del av min
eiendom. Her var feilen at grensen var lagt  langs  midten av  Oppkjøringa  mi i en lengde av ca. I8
111, For derfra  å skrå  opp mot mil] nord vestre grense. Jeg forklarte den  gang greit og tydelig at
grense mot nord-vest mot eiendommene 2?9!32 0g 289018 ikke Skulle følge  oppkiøringa  mi, men
at den  gikk langs  gjerdet nord-vest for gutua (se Vedlegg 2).

Nål'jeg nå i år går inn på det digitale kartet er det ene grensepunktet flyttet ]  l  m  inn  på min
eiendom, 0g et annet er flyttet ca.  3  m. inn på min eiendom. Gards og bruksnummne dette gjelder
er hhv.  28938  og 27982. Dette er 'ort uten at 'e  fikk  noen som helst tilbakemeldin 7 Jå denne
n'osessen  i 2006.  Dette har resultert  i  at min eiendom er blitt ca. 500 1112 mindre. Jeg har nå  i 3
brev bedt oppmålingsetaten om  å  få eventuelle  innspill  fra mine 2  nabocri dennc  prosessen. Jeg
har enda  ikke  mottatt noe svar på dette, enda min siste henvendelse til komnmnen ble sendt den
[4.5.2019  (se vedlegg ?).

Dette tolker 'e som at 'e som art  i  saken er  blitt  nektet inns n. Her harjeg sterk mistanke om at
det må være  svikt i  kommunens interne rutiner, eller at rutinene  ikke  er  fulgt.  Siden det  ikke  etter

mine henvendelser er gitt noe svar angående  innspill  fra mine eventuelt involverte naboer el'jeg
usikker  på hvem som er «motparten» og det tyder på at det  kan  være at dette er gjort på  initiativ  fra



Gran  kommune alene. Del lyder derfor på at del er flyttet 0g satt to grensepunkt på opplagte feil

steder ved fastsettelse av grensen.

Somjeg nevner i brev (later! 6. mai (se Vedlegg 3) så ser jeg at flere grensepunkt ble flyttet etter
vår første henvendelse datert l0.april 2019. Dette gjelder bl. a. mellom eiendom 28031 og 279173
samt flere andre eiendommer Oppover lags gutna. De digitale grensene er flyttet fra  å  gå stort sett
midt i gutua langsjortlet og inn til «Gammel raster», altså den gamle grensen ved gjerdet etter
gammelt økonomisk kartverk som var ajour pr. 1971.

Når det gjelt'ler dei siste sval'eljeg har fått (se Vedlegg (1), så skriver kommunen at dct er for sent å
gjøre endringer med begrunnelse i Matrikkelloven § 26. Oppmålingsenheten hevder at eneste
mulighetjeg har er tre alternativer som vil pålegge meg betydelige utgifter. Her mener leg helt

klart at 26 artikkel 2 må komme til anvendelse  i  stedet for artikkel 3 som  O  ) )målin rsetaten
henviser  ti]. Sitat  fra artikkel 2: «Kommunen kan slette matrikkeleinin  I  frå matrikkelen dersom
eiuin ra er urett o  )  )retta». Etter det jeg har funnet ut er ingenting av dette lagt inn i grunnboken for

min eiendom. Alt tyder på at det er kommuncn som har begått feilen. Her er del 0 rså Jå sin  )lass  å
nevne at det  s  nes som om det har være en het deli  r  tbrsk'ellsbehandlin  J  da det er Jå det rene at
tilsvarende endl'in ver stilletiende er fort til fordel for På] Arne Hoff som er  cicr  av 2801'1.

Det er fullstendi  !  urimeli  ?  at 'e  7  her blir nåla It bet (leli ve merkostnader ved en eventuell

"orskiflesak (ler mot arten formodentli  '  er kommunen 0  1  del ikke kan were andre enn kommunen

som her har fort feil. Lov om ei Iedomsre Iislrerin ' matrikkellova ”26 andre ledd tilsier etter

vår menin  :  at kommunen  11:11“ muli rhet til dette.

Forhold  rundt  erverv av tille s'ord.

Et annet forhold er atjeg kjøpte [25 dekar av naboen  i  3  l  .12.2003. Oppmålingseialen målte så

opp en teig på  l  148 1112, som altså er ca. 100 1113 mindre enn detjeg kjøpte (se vedlegg 8). Jeg
mener at oppmålingsetaten burde hajustcrl' grensene slik at det ble 1,25 dekar. Det kunne de enkelt
ha gåen ved å flytte grensepunkt 419 lenger mot øst. Som det framgår av (Vedlegg 9) er det rikelig
plass ti] dette. Avstand til jerclekant e1*2,3 m på det smaleste og hele 6 m på det breiesle. Avstand

til bekken er hele 12 111. Dette ville på ingen måte forandret den praktiske utnyttelsen av
eiendommen hos naboen.

I  administrativt vedtak  saksnr:  04103413-002 dalen” 29.10.2004 (se Vedlegg 10) går det så fram at:
«Det settes som vilkår for fradeling at arealet nyttes som tilleggsarealel' ti] eiendom 280 bnr. 25.» 1 l

konklusjonen står det: «Det settes som vilkår at parsellen skal være  i  tillegg til og føyes sammen l
med gnr.280 bnr. 25.» Det framgår også av samme administrativt vedtak at arealet er 1,25 (13.  I
målebrev som mottas senere er eiendommen ikke føyet sammen.

Dette er vel det minst viktig punkt, men vi mener at målebrevet burde ha vaert for hele den

sanunenslåtte eiendommen, siden det er et tydelig krav  i  det tidligere nevnte og, tidligere ntstedle
administmtive vedtaket.

Jeg stiller gjerne opp på et møte dersom dere ønsker atjeg forklarer (lette naermere.

Takk  så lenge.

Med vennlig hilsen

Morten Hoff









 

PROTOKOLL
FRA  GENERALFORSAMLINGEN

I
HADELAND  OG RINGERIKE  AVFALLSSELSKAP  AS

...............

Møtestart kl. 15.00 Møtet siutt k1. 17.00

Aksj eeiere: Obscwa fører:
Gran kommune Willy Westhagen

Lunner kommune HaraldTyrdal Kristin Myrås
Jevnaker kommune LarsMagnussen
Ringerike komnmne Kjell B. Hansen
Hole kommune Per Berger

Styret i  I-IRA:
Ole Petter Løbben

Vibecke Olsen
Karen Skjånes

Joar Aalmo

Kommunene:
Holekommune Roger Sørslett
Ringerike kommune Tore Is aks en

Valgkomiteen:
Kirsten Orebråten

Adminis  trasjonen iHRA:
Bjørn Grønås, Åse Toril Ktågsrud, Inger Toril Ulnes Borgli

Innkalling godkjent.

Saksliste godkjent.

Følgende ble valgt til å signere protokollen: LarsMagnussen og Kjell B. Hansen.

Saker  til  behandling:

G.Sak  01/2019 Endring i selskapets  vedtekter

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar følgende endringer iselskapets vedtekter:
§3-3  endres fra:

«Generalforsamlingen velger styrets leder  og nestleder blant  de
aksjonærvalgte Sm'emedlemmene.  »

til:
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f.

((Genemlforsamlingen velger styrets leder 0g nestleder blant de
aksjonærvalgre styremedlemmene, for to år av gangen.»

Ivedlegg 1, «Retningslinjer  for valgkomiteen  i HRA», endres punkt  3.9  fi'a:
« Valgkomiteen innstiller kandidater til styret. »

til:

«Valgkomiteen innsiiller kandidater n'! styret, samt kandidat til
styrets leder og nestleder, for generaäomamlingen.»

Vedtak: Enstemmig vedtatt

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

G.Sak 021201!) Endring i  selskapets  vedtekter

Forslag til vedtak:  Generalforsatrdingen  vedtar  følgende endringer i selskapets  vedtekter:

§  5—1 ivedtektene endres  fra:

Selskapets sfyre består av 5 —8 medlemmer. Def skal være minst err
aksjonærvalgf styremedlem med personlig varamedlem fi'a hver av
eierkommzmene. Styrer skal også ha eff medlem medpersonlig
varamedlem valgt av 0g blant selskapers ansatte. Styremedlemmer
äenestegjør  ?  lo år av gangen. SDJJ'emedlemmenefl‘a Ringerike,
Gran og Lunner samt de! ansarfvalgte styremedlemmet velges  ?
oddetallsår (2017, 2019,osv. ), mens siyremedlemmenefi'a Jevnaker
og Hole velges fparfallsår (2016; 2018, osv. )

til:

Selskapets styre består av 5—8 medlemmer.
Det skal være minst en aksjonærvalgt SUJJ'emedlens'a hver av
eierlfommzmene. Der skal være inntil to faste varamedlemmer valgt
av  eierne.  Styret skal ha ea medlem medpersonlig varamedlem valgt
av 0g blant selslawets ansatte. Slyremedlemmer og varamedlemmer
Uenestegfar  i  10 år av gangen. .S'ryremedlemn-aeneji'a Ringerike, Gran
0g Lunner samf der ansarfvalgre sm'emedlemmer veiges  i  odderailsår
(2017, 2019, osv.), mens styremedlem";errefa Jevnaker og Hole velges
ipartalisår (2016, 2018,osv. )

Vedtak: Saken  berører både  aksjonæravtale og vedtekter. Etter  drøftelse i
gcneralforsamlingen, ble  styret bedt  om  å fremme  den for  eierne, for

behandling i  representative organer  i  kommunene  fm' sommeren
(aksjonm'avtalen), med  påfølgende behandling i  e11 ekstraordinær
generalforsamling til  høsten  (vedtektene).

.................................................................................................................
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G.sak  03/2019 Godtgjøring til styret og revisor

Forslag til  vedtak  1 Godtgjøring for  lovpålagt  revisjon for  2018
for konsernet på kr.  326 .289,—
— herav  mor kr. 291 .85 8,— godkjennes

2 Samlet  godtgjøring til styret for  2019  på kr.  442.900,»
Varamedlem  pr. møte kr.  5.150; godkjennes

3 Samlet  godgjøring til valgkomiteen for  2019  på  k1'.41.200,- godkjemles

Vedtak: Pkt.  1, 2  og 3  enstemmig vedtatt

G.sak  04/2019 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for  2018

Forslag til  vedtak  1 Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetnhlg og
årsregnskap for  2018, med tilhørende forslag til dekning av årets
underskudd.

2 Generalforsamlingen ta 1' oppsummeringen for 2018 til etterretning. :

Vedtak: Pkt.  1  og 2  enstemmig vedtatt

G.sak 05/2019 Valg av  representanter  til styret, styreleder og nestleder for  2  år.

Forslag til  vedtak  1 Fra Lunnerkommune
Styremedlem — BjørnHaugen  Morstd
Personli g  varamedlem ~ Mari Svendbah'ud

2 Fra Ringerike kommune
Stymmedlem — Ole Petter Løbben
Personlig varamedlem — Lise Kihle Gravermoen

3 Fra Gran kommune
Styremedlem — J anne  Buhaug
Personlig varamedlem Inger  Staxrud

Vedtak: Pkt.  1, 2  og 3 enstemmig vedtatt

Valg av styreleder og nestleder

Forslag til  vedtak:  4 Som styreleder: Ole Petter Løbben, Ringerike kommune

S Som nestleder: Vibecke Olsen, Jevnaker kommune

Vedtak: Pkt.  4  og 5  enstemmig vedtatt
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G.sak 06/2019 Ki av aksjer  i  Pan  Innovasjon  AS.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen stiller seg positiv til at HRA gjennom sitt styre, og
imlenfor sitt virksomhetsoxm'åde, bidrar til økt verdiskapning i regionen. Et
aktivt eierskap i  industriinkubatoren Pan Ilmovasj on AS synes å være et egnet
instrument for å materialisere et slikt bidrag. Det forutsettes at et slikt
engasjement hverken medfører risiko for eierne eller påfører abonnentene
merkostnader.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

G.sak 07/2019 Økning av styrets  investeringsramme  for 2019. Saken ble fremmet fm-
gencralfnrsamlingen på 1nøtct24.april.

HRAs investeringsplancr for  2019  går ut over styrets ramme på 30 millioner
kroner per år. I perioden  2018—20 omfatter det poster som  achninistrasj onsbygg,
forbedret trafikkløsning på Trollmyra, ilmkjøp av materiell knyttet til
kildesortering av glass- og metallemballasje. I tillegg konuner innkjøp av nye
kjøretøy til HRA Transport, en kostnad som tidligere har inngått i tjenestekjøp.
Omlastingshall for restavfall m.m. er en prioritert aktivitet knyttet til lukt og
andre miljøforhold som styret er klar til  å  gjennomføre i  2019, forutsatt at
generalforsamlingen finner å kunne øke årets investeringsramme med
tilsvarende beløp, 17,5 millioner kroner. Generalforsamlingen drøftet saken.

Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til  å  starte  bygging av
omlastingshall for inntil  17,5  millionerlu*011eri2019. Generalforsamlingen
ber samtidig styret 0111 en samlet investeringsplan for  strategiperioden  i
forbindelse med forestående høstmøtc.

x1

Granavolden Gjæstgiveri, Gran, 24.04.2019

Lars Ma nusse Kjell B. Hansen
Ordfører fra Je maker kommune Ordfører fra Ringerike kommune

;
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Hadeland Energi AS

Protokoll  fra ardinær,.generalforsamlingli Hadeland EnergiJAS
.— 5'.  juni 2019 — møte  1/2019

Den 5, juni 2019 det avholdt ordinær generaiforsamling i  Hadeland Energi AS på Jaren.

Til  stede:

Aksjonærer: Willy Westhagen  (Gran  kommune)
Lars  Magnussen  (Jevnaker kommune)
Harald  Tyrdal (Lunner kommune)
Pål Skjaeggestad (Glitre Energi AS)

Styreleder: Bjørn Niklas Sjøstrøm

Styremedlemmer: Finn Martinsen

Administrasjon: Stein Aukner

Vaigkomiteen: Dagfin Edvardsen

Følgende  saker  forelå ti! behandling:

SAK NR.  1/2019

Åpning og registrering av  aksjer  og fullmakter

Vedtak:

StyreIeder Bjørn Niklas  Sjøstrøm  åpnet  møtet  og opprettetfortegnelse overfremmøtte

aksjeeiere  i  Hadefand Energi  AS og fullmakter.

Aksjene  var  representert ved:

Gran kommune  v/WJ'Hy Westhagen som  representerer  34% av  aksjene

Jevnaker kommune v/Lars Magnussen som  representerer 8,5%  av  aksjene

Lunner  kommune v/Harald Tyrdal som  representerer 8,5%  av  aksjene

Glitre Energi  AS v/Pc'if  Skjaeggestad som  representerer  49% av  aksjene

Således  var sam  tlige aksjer represen tert.

SAK NR.  2/2019

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Vedtak:

InnkaHing og dagsorden godkjennes.
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Hadeland Energi  AS

SAK NR.  3/2019

Valg av  møteleder  og person  tii  å medundertegne protokollen

Vedtak:

Bjørn Niklas Sjøstrøm velges til møteleder. Til å medundertegne protokollen velges
Willy Westhagen.

SAK NR,  4/2019

Årsoppgjør for  2018

Vedtak:

Generaiforsamiingen ved tar selskapets:

1. årsberetning for  2018.

2.  årsregnskap for  2018.
3, styretsforsiag ti! disponering av selskapets overskudd etter skatt:

-  ovecført til  annen  egenkapital 28,1mm. kr.
-utbytte 7,5 mi”. kr.

SAK NR 5/ 2019

Forslag om  fulimakt  til  styret  for  utdeling av  tilleggs utbytte basert  på

Årsregnskap 2018

Vedtak:

Generalforsamiingen meddelte styretfuflmakt til å beslutte tiHeggs utbytte basert på
Årsregnskap 2018.Maksimalt tiHeggs utbytte kan utgjøre NOK 10 mill. Fullmakten gjelder
frem  til neste ordinære generalforsamiing

SAK NR.  6/2019

Godtgjøring til  styret  og valgkomité  fra  ordinær  generalforsamling 2018  til

ordinaer generalforsamling 2019

Valgkomitéen innstilling til  honorar  for  styrets medlemmer  ble  gjennomgått  av  Dagfinn
Edvardsen.
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Hadeland Energi AS

Vedtak:

Generalforsamlfngen fastsetteri samsvar  med  Valgkomiteens innstilling godtgjøring til
selskapets  styre  som  følger:

Styretsieder kr.  65.000,-
Styremediemmer  kr.  50.000,-

Generm'forsamlingen vedtok  at  honorar  til  Valgkomitéen  normalt  reguleres årlig med
løpende  Iønnsvekstindeks. Honorar  til  Valgkomiteen  ble  vedtatt  som  følger:

Valgkomitéensleder kr. 7.200,-
Vafgkomitéens medlemmer  kr. 3.600,-

Godtgjørelsene gjelderfm ordinær generalforsamling 2018ti!  ordinær  generalforsamh’ng
denne  dag, 5.  juni  2019,

SAK NR. 7/2019

Godtgjøring til  revisor  for  2018

Vedtak:

Lovpålagt  revisjon  for 2018  dekkes etter regning.

SAK NR. 8/2019

Valg av  styre

Ifølge retningslinjer for Valgkomitéen  i  Hadeland Energi AS skal Valgkomitéen finne frem til
og foreslå kandidater til selskapets styre og foreta presentasjon av  kandidater  for
generalforsamlingen.

Valgkomiteen innstilling ble gjennomgått av Dagfinn Edvardsen.

Av sittende styre er Atle Roll-Matthiesen,1ngunn Granaasen og Finn Marthinsen på  valg.
Valgkomitéen innstilte på valg av følgende styre:

Bjørn Niklas Sjøstrøm Styreleder ikke på valg Valgt for 2 år til 2020
Margrethe Smith Styremedlem Ikke på  valg Valgt for 2 år til 2020
Atle RoIi-Matthiesen Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2021
Finn Martinsen Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2021
Ingunn Granaasen Styremediem Gjenvalg Veiges for 2 år tif 2021
Harald Guldahl Styremedlem Ikke på  valg Valgt for 2 år til 2020

Bjørn  Nikias  Sjøstrøm foreslås gjenvalgt som styreleder.
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Hadeland  Energl  AS

Vedtak:

Generaiforsamiingen valgteføigende styre;-

Bjøm Niklas Sjøstrøm Styreleder (Ikke på valg) Valgt for  2  år ti! 2020
Margrethe Smith Styremedlem  ( Ikke på valg) Valgt for 2 år til 2020
Åtte RoII-Matthiesen Styremedlem Gjenvalg Verges for 2 år til 2021
Finn Martinsen Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2021
ingunn  Granaasen Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2021

Harald Guldahl Styremedlem (ikke på valg) Valgt for  2  år til 2020

Bjørn Niklas Sjøstrøm gjenvelges som styreleder.

Det noteres atselskapets vedtekter reguierer  antall  styremedlemmer til «seks til åtte». ! lys
av endret profi! for selskapet anses det ønskelig med en størrefleksibiiitet ved valg av
styremedlemmer. Det skal fremlegges  forslag om endring iselskapets  vedtekter slik at  antar]
styremedlemmer settes som «fire til  åtte);  ved kommende generalforsamling.

SAK NR. 9/2019

Valg av  Valgkomité

Valgkomiteen bestående  av  Dagfinn Edvardsen (Leder) og Kjeli Kvisten (Medlem) ble  valgt
for to år på  siste generalforsamling.  De er  altså ikke  på valg i  år.

Vedtak:

Valgkomiteen består  av:

Dagfinn  Edvardsen, leder
Kjell Kw'sten, medlem

Vafgperioden er til ordinær generaiforsamling 2020. Det er notert at Instruks for

Valgkomiteen tilsier at denne skal bestå av tre medlemmer. Det skal fremiegges  forslag til en
revidert instruks på kommende generalforsamling som gir nødvendig fleksibilitet i valg av

antal!  medlemmer.

SAK NR.10/2019

Forslag om  konvertering av  ansvarlig Eån

Styreleder  ga en  kort redegjørelse forslag til  konvertering av  selskapets ansvarlige lån.

Det har  kommet  positive  signaler  om  interesse  for en  siik konvertering. Saken  krever  imidlertid
en  behandling i  respektive kommunestyrer. Slik behandling kan  ikke fullføres  før  medio
september 2019 basert  på  gjeldende møteplan  for  kommunene.



Hadeland  Energi AS

Vedtak:

Saken  vil  under forutsetning av  samtykke  fra  Iångiverne  bh" fremmet  for  vedtaki
ekstraordinær generab‘orsamling.
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Godkjennelse av generalforsamlingsprotokoflen  i  Hadeland Energi AS av 5. juni 2019:

nv] »”. Å/M/ ,/
Bjørn Niklas jøstrøm Willy 'esthagen

. ocsbgionol

 



 

Kraft

 

Protokoll
Ordinær generalforsamling

Hadeland Kraft AS

05.06.2019

Tilstede: Glitre Energi Produksjon AS var representert ved NN med fullmakt,

Gran kommune var representert ved NN med fullmakt,

Jevnaker kommune var representert ved NN med fullmakt,

Lunner kommune var representert ved NN med fullmakt.

Sa mtlige aksjer var således representert.

Styreleder: Bjørn Niklas Sjøstrøm

Fra adm.: Adm.Dir. Erik Andersen

Forfall :

Til behandling forelå:

Sak  1

Sak  2

Sak  3

Åpning av styrets leder og opptak av fortegnelse over aksjeeiere og fullmakter

Styret leder Bjørn Niklas Sjøstrøm åpnet møtet og gjorde opptak av fortegnelse over

aksjeeiere og fullmakter.

Aksjene var representert ved:

- Gran kommune ved NN 25,5% av aksjene

— Jevnaker kommune ved NN 12,75% av aksjene

- Lunner kommune ved NN 12,75% av aksjene

— Glitre Energi Produksjon AS ved NN 49% av aksjene

Således var 100% av aksjene representert.

Valg av møteleder og valg av representant til å undertegne protokollen sammen med

møteleder

Som møteleder ble Bjørn Niklas Sjøstrøm valgt. Til å undertegne protokollen sammen med

møteleder ble adm.dir. Erik Andersen valgt.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen til generalforsamlingen med den oppsatte dagsorden ble godkjent.

1803078—1 Hadeland Kiaft AS Side  1  av 2



Sak4

Sak  5

Sak  6

”  e

HADE LAN D
Kraft

 

Fastsettelse  av resultatregnskap for  2018  og balanse  pr.  31.12.18 samt anvendelse  av

årets overskudd

Det fremlagte regnskap fastsettes som seiskapets resultatregnskap for  2018  og balanse
pr.31.12.18.

Årets overskudd etter skatt, 6.025  tnok disponeres som følger:

6.025  tnok overføres til annen egenkapitai.

Fastsettelse  av  styrets  og valgkomiteens  honorar samt  godkjennelse av revisors

godtgjørelse

De samlede honorarsatsene for styret og vaigkomiteen  i  konsernet biir for  2018—2019:
Styrets leder kr  75.000,-
Øvrige styremedlemmer kr  50.000,-
Valgkomiteens leder kr  7.000,-
Valgkomiteens medlemmer kr  3.500,—

Vedtak:

Det utbetales ikke styrehonorarer  i  Hadeland  Kraft  AS for  2018-2019.
Revisors godtgjørelse for  2018  fastsettes etter regning til kr.  88.000.

Styrevalg

Vedtak:

Generalforsamlingen tilsiutter seg vaigkomiteens  innstiiling.  Styret består etter dette av:

Styrets leder Bjørn Niklas Sjøstrøm

Styremedlem På! Skjæggestad

Styremedlem Kåre Johnny Pladsen

Styremedlem Ingunn Granaasen

Styremediem Finn Martinsen

Alle generaiforsamlingens beslutninger var  enstemmige.

Generalforsamlingen ble  erklærthevetkl.10:30.

Jaren, 05.06.2019

Bjørn Niklas Sjøstrøm Erik Andersen
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Mandag 30. september 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 – 1615. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Bjørg Kværn (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ole Sverre Skamsar (Frp) 
 
Følgende varamedlem hadde meldt forfall: 
Fredrik Schumann (Gbl), første vara for Gbl/H/Frp  
 
Følgende varamedlem møtte ikke: 
Hilde Bulling (H), andre vara for Gbl/H/Frp 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Willy Westhagen (sak 41). 
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef Stab og støtte, Morten Gausen 
og kommunalsjef Kultur og Samfunn, Leif Arne Vesteraas (alle møtte under sak 41). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen og forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen 
Bue (begge møtte under sakene 36, 37 og 38).  
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Bjørn Austad Hvaleby som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
 
SAK NR. 35/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.06.2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.06.2019 godkjennes. 
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SAK NR. 36/2019 PROSJEKTPLAN: BYGGESAKSBEHANDLING I GRAN 

KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
 Pål Arne Sangnæs ba om vurdering av sin habilitet på grunn av at han 

er ansatt i 0,96 % stilling i Lunner – Gran Brann og redning. Med 
bakgrunn i at denne enheten er foreslått som ett av revisjonsområdene 
i den fremlagte prosjektplanen, besluttet kontrollutvalget enstemmig at 
forholdet medførte inhabilitet.  

 Pål Arne Sangnæs fratrådte møtet under behandlingen av 
inhabilitetsspørsmålet og behandlingen av saken. Kontrollutvalget 
bestod etter dette av tre medlemmer.  

 
Innlandet Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen Bue 
presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål. 

 
 Kontrollutvalget besluttet å se saken i sammenheng med henvendelser 

til kontrollutvalget, jf. sak 42/19 og sak 43/19. Da saksdokument i sak 
43/19 var unntatt fra offentlighet, ble møtet lukket under denne delen 
av saken. Lukking av møtet ble gjort med hjemmel i kommunelovens 
§ 31, jf. offentlighetslovens § 24. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet bes Innlandet Revisjon 
IKS om å foreta følgende endringer i prosjektplanen:  

 
• Avgrensning av revisjonsprosjektet til å gjelde byggesak 

og oppmåling. 
 

2. Henvendelse til kontrollutvalget, jf. kontrollutvalgets sak 
43/19, tas med som innspill i arbeidet med revidering av 
prosjektplanen.  

 
3. Revidert prosjektplan legges frem på neste møte den 

18.10.2019. 
 

 
 
SAK NR. 37/2018 TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
tertialrapporten. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 2/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 
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SAK NR. 38/2018 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2020 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
oppdragsavtalen og svarte på spørsmål. Som en del av presentasjonen 
ble sammenligning av revisjonskostnader med andre kommuner 
(benchmarking) for 2018 gjennomgått.  
 
Følgende forventninger fra kontrollutvalgets side ble særlig drøftet 
med daglig leder: 

 
• Rapportering til kontrollutvalget ved forsinkelser i 

gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 

• Kjøp av tjenester fra eksterne dersom Innlandet Revisjon IKS 
ikke har kapasitet eller kompetanse på området det etterspørres 
revisjon av (gjelder primært forvaltningsrevisjon). 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Oppdragsavtale for 2020 godkjennes under forutsetning av 
at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til 
budsjett for 2020.  
 

2. Kontrollutvalget viser til drøftingen i møtet om utvalgets 
forventninger til revisjonen når det gjelder rapportering til 
kontrollutvalget ved forsinkelse i revisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget tar daglig leders informasjon om at 
selskapet vil «stramme opp» praktiseringen av sine 
rapporteringsrutiner til orientering. Kontrollutvalget 
forventer at eventuelle forsinkelser i forhold til avtalt 
fremdriftsplan rapporteres til sekretær så snart som mulig, 
slik at kontrollutvalget kan bli holdt løpende orientert.  
 

3. Kontrollutvalget har merket seg at ny kommunelov utvider 
minimumskravet til revisjon til også å omfatte «forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen», jf. 
kommunelovens § 24-9. Den nye oppgaven innebærer en 
vurdering av om det foreligger brudd på lover, forskrifter 
eller vedtak knyttet til kommunens økonomiforvaltning. 
Forslag til ny oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 
for 2020 tar hensyn til den nye oppgaven.   

 
 
 
SAK NR. 39/2018 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2020 (ansvar 6200, 
funksjon/tjeneste 1100) fastsettes med en økonomisk ramme på 
kr. 1 927 000, med utgangspunkt i følgende fordeling: 
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 Konto Beløp  
1059 Annen lønn 20 000 
1081  Godtgjørelse andre folkevalgte 90 000 
1082 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 
1099 Arbeidsgiveravgift 16 000 
1101 Abonnementer og faglitteratur 13 000 
1116 Bevertning under møter 8 000 
1125 Utgiftsdekning 15 000 
1134 Datakommunikasjon 10 000 
1150 Kurs og veiledning  35 000 
1160 Utgifter til godtgj. for reiser  1 000 
1202 Edb nett og maskinvare 15 000 
1270 Andre tjenester (sekretærtjenester) 290 000 
1429 Merverdiavgift, kostnad drift 72 000 
1729 Momskompensasjon, inntekt drift - 72 000 
 Sum funksj/tjenste 1100 

Kontrollutvalget 
523 000 

1351 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon 
IKS 

1 404 000 

 Sum funksj/tjenste 1101 Revisjon 1 404 000 
 SUM ANSVAR 6200 

KONTROLLORGANER 
1 927 000 

 
 

 
 
SAK NR. 40/2019 SVAR PÅ SPØRSMÅL OM UTLEIE OG SALG AV UTSTYR 

VED KULTURSKOLEN 
 

Fra behandlingen: 
 Rådmannens svar til kontrollutvalget, og inngått leie-/salgsavtale av 

utstyr ved Hadeland kulturskole, ble gjennomgått og drøftet.  
 
 Det ble under gjennomgangen understreket at oppførte priser i avtalen 

som er vedlagt saksdokumentene (vedlegg 2 til saken) er påført i 
ettertid som anslag for den økonomiske verdien av avtalen.   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget konstaterer at den inngåtte avtalen om utleie/salg 
av utstyr fra kulturskolen er gjort uten skriftlig fullmakt fra 
rådmannen. Dette er i strid med kommunens økonomireglement, 
jf. reglementetets pkt. 4.10. Størrelsen på avtalen og at det er solgt 
utstyr vesentlig under markedsverdi, gjør saken alvorlig. 
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen har beklaget saken. 
 

2. Kontrollutvalget mener saken synliggjør behov for gjennomgang 
av retningslinjer og rutiner, og oppfordrer rådmannen til å vurdere 
behov for endringer i økonomireglementets pkt. 4.10 når det 
gjelder:  
a) Retningslinjer for salg/avhending/kassasjon av inventar og 

utstyr. Det oppfordres her til at blant annet 
verdsettelsesmetode og vurdering av skatteplikt ved salg til 
ansatte blir omtalt. 

b) Retningslinjer for etablering av oversikt over verdifullt 
inventar/utstyr, eller gjenstander ved enhetene.  
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SAK NR. 41/2019 HABILITET I SAKSBEHANDLINGEN – ETTERLEVELSE AV 

KOMMUNELOVENS OG FORVALTNINGSLOVENS 
HABILITETSBESTEMMELSER 

 
Fra behandlingen: 

 Rådmannen m.fl. orienterte om hvordan man sikrer at 
kommunelovens og forvaltningslovens habilitetsbestemmelser er kjent 
og blir etterlevd i praksis i administrasjonen. Håndteringen av saken 
vedr. Snekkergården ble særskilt gjennomgått. Fra administrasjonen 
deltok rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef Stab og støtte, 
Morten Gausen og kommunalsjef Kultur og Samfunn, Leif Arne 
Vesteraas. 

 
Ordfører Willy Westhagen orienterte om håndtering av 
kommunelovens og forvaltningslovens habilitetsbestemmelser på 
politisk nivå.  
 
Bjørn Austad Hvaleby fremsatte følgende forslag til vedtak: 
 

1. Med bakgrunn i orienteringen og dialogen i møtet har 
kontrollutvalget inntrykk av at: 
• Det er god kompetanse og høy bevissthet på både politisk 

og administrativt ledernivå, når det gjelder etterlevelsen 
av kommunelovens og forvaltningslovens 
habilitetsbestemmelser.  

• Det er et forbedringspotensial på administrativt nivå når 
det gjelder opplæring. Rådmannen oppfordres til å se 
nærmere på dette, slik at man sikrer at saksbehandlere på 
alle nivåer i organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap om 
habilitetsreglene.  

 

2. Når det gjelder saken om Snekkergården mener 
kontrollutvalget, i liket med rådmannen, at det springene 
punkt for habilitetsvurdering av ordfører er når det 
saksforberedende arbeidet ble startet i administrasjonen. 
Kontrollutvalget tar til orientering rådmannens opplysning 
om at ordfører ikke var involvert i saken på noen måte etter at 
rådmannen hadde startet sitt arbeid med å utrede om man 
skulle kjøpe Snekkergården, eller ikke. Kontrollutvalget 
beklager at det saksforberedende arbeidet ikke ble igangsatt 
på et tidligere tidspunkt, da det antas at dette kunne ha 
dempet noe av spekulasjonene omkring ordførers rolle.    

 
Bjørg Kværn fremsatte følgende motforslag: 
 

1. Det ble orientert om kompetanse og bevissthet på både politisk 
og administrativt ledernivå når det gjelder etterlevelsen av 
kommunelovens og forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. 
Det er et forbedringspotensial på administrativt nivå når det 
gjelder opplæring. Rådmannen oppfordres til å se nærmere på 
dette, slik at man sikrer at alle nivåer i organisasjonen har 
tilstrekkelig kunnskap om habilitetsreglene. 
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2. Kontrollutvalget påpeker at kommunelovens habilitetsregler 
innebærer at den som er inhabil i en sak ikke på noen måte 
skal delta i håndtering, henvendelser, forberedelser av saken 
eller andre forhold tilknyttet saken. Kontrollutvalget 
registrerer at det er skapt usikkerhet om ordførers involvering 
av saken rundt Snekkergården iht habilitetsreglene. Det 
foreligger ingen juridisk vurdering av habiliteten i saken. 
Kontrollutvalget mener det er viktig at rådmann og politisk 
ledelse påser at vurdering av evt inhabilitet vurderes raskt og 
at den som evt er inhabil da ikke deltar i noen deler av saken. 

 
Votering: 
De to alternativene ble satt opp mot hverandre. 
Bjørn Austad Hvaleby sitt forslag ble vedtatt med 3 stemmer og Bjørg 
Kværn sitt forslag fikk 1 stemme. 

 
Vedtak: 

(3 mot 1 stemme) 
 

1. Med bakgrunn i orienteringen og dialogen i møtet har 
kontrollutvalget inntrykk av at: 

 
• Det er god kompetanse og høy bevissthet på både 

politisk og administrativt ledernivå, når det gjelder 
etterlevelsen av kommunelovens og forvaltningslovens 
habilitetsbestemmelser.  
 

• Det er et forbedringspotensial på administrativt nivå når 
det gjelder opplæring. Rådmannen oppfordres til å se 
nærmere på dette, slik at man sikrer at saksbehandlere på 
alle nivåer i organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap 
om habilitetsreglene.  
 

2. Når det gjelder saken om Snekkergården mener 
kontrollutvalget, i liket med rådmannen, at det springene 
punkt for habilitetsvurdering av ordfører er når det 
saksforberedende arbeidet ble startet i administrasjonen. 
Kontrollutvalget tar til orientering rådmannens opplysning 
om at ordfører ikke var involvert i saken på noen måte etter 
at rådmannen hadde startet sitt arbeid med å utrede om man 
skulle kjøpe Snekkergården, eller ikke. Kontrollutvalget 
beklager at det saksforberedende arbeidet ikke ble igangsatt 
på et tidligere tidspunkt, da det antas at dette kunne ha 
dempet noe av spekulasjonene omkring ordførers rolle.    

 
 
 
SAK NR. 42/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

OPPMÅLINGSAVDELINGEN 
 

Fra behandlingen: 
Notat fra rådmannen vedr. status for den administrative håndteringen 
av saken ble presentert i møtet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget registrerer at henvendelsen dreier seg om 
en sak som er under behandling i administrasjonen.  
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2. Kontrollutvalget prioriterer ikke nærmere undersøkelser i 

saken.  
 

 
 
SAK NR. 43/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET  
 

Fra behandlingen: 
 Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. 

kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 24. 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget oppfatter henvendelsen, som gjelder tre 
ulike saker, å være en bekymringsmelding rettet mot 
saksbehandlingsprosess og ansattes opptreden.  

 
2. De konkrete sakene egner seg ikke til oppfølging i 

kontrollutvalget, men benyttes som innspill til planlagt 
revisjon av Plan, bygg og oppmåling (jf. kontrollutvalgets 
sak 36/2019). 

 
 
 
SAK NR. 44/2019 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Protokoll fra møte i generalforsamlingen i HRA AS den 

24.04.2019 
2. Protokoll fra ordinær generalforsamling Hadeland Energi AS den 

05.06.2019 
3. Protokoll fra ordinær generalforsamling Hadeland Kraft AS den 

05.06.2019 
4. Diverse avisartikler 
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 

 
Gran, 30. september 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 30. september 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 18. OKTOBER 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Revisjonsprosjekt: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 
sommeravviklingen 2019 (KU-sak 30/19, avsluttes i KU 18/10-19) 

• Regnskapsrevisjon: Revisjonsstrategi 2019-regnskapet 
• Henvendelse til kontrollutvalget 
• Kommunebarometeret 2019 
• Egenevaluering – kontrollutvalgets virksomhet valgperioden 2015-2019 
• Planlegging av første møte i ny valgperiode 

 
Saker/vedtak til senere oppfølging: 

• Fylkesmannens tilsyn med IP og BPA (KU-sak 34/19) 
• Ny behandling av foranalyse – Hjemmetjenesten (KU-sak 31/19) 
• Aktuelle orienteringssaker: 

➢ Ny kommunelov  
➢ Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

• Risikovurderinger – misligheter og korrupsjon (KU-sak 25/18) 
• Ny personvernlov – Hva betyr dette for kommunen? (KU-sak 13/18) 
• Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer (KU-sak 

13/18) 
• NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
• Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

kommune» (k.styret 13.12.2018, sak 120/18) 
Årlige saker: 

• Kommunebarometeret  
• Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 48/17) 
• Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 35/17) 

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

• Revisjonsprosjekt: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 
sommeravviklingen 2019 (KU-sak 30/19, avsluttes i KU 18/10-19) 

 
 
Kontrollutvalgets møteplan for 2019: 
• Fredag 18.01.2019 kl. 0900 
• Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
• Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
• Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
• Mandag 30.09.2019 kl. 0830 (endret fra fredag 13.09.2019 kl. 0900) 
• Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
• Fredag 06.12.2019 kl. 0900 

 



Kontrollutvalget i Gran kommune 
Sekretariatet 

 

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

 

 

Gran, 11. oktober 2019. 
J.nr./referanse: 18-19/GR/ks 

KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp)  
Pål Arne Sangnæs, nestleder (Gbl)  
Bjørg Kværn (Ap) - forfall 
Trine Ruud (H)  
Ole Sverre Skamsar (Frp)  
Knut M. Lehre (Ap), første vara  
 

 
 
 
 
Kopi til orientering: 
 Ordfører og rådmann 
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Fredag 18. oktober 2019 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1530  
Sted:  Møterom Brandbukampen, Gran rådhus 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Forfall og innkalling av vara: 
Bjørg Kværn (Ap) har meldt forfall. Knut M. Lehre (Ap), første vara for Ap/Sp, er innkalt. 
 
Eventuelt ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS til 995 77 903, 
eller e-post kjetil@kontrollutvalget.no 
 
Deltakelse fra Innlandet Revisjon IKS i møtet: 

 

- Sak 46 – Regnskapsrevisjon: Revisjonsstrategi for 2019-regnskapet 
Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard orienterer. Saken er satt opp til 
behandling kl. 0900. 

- Sak 47 – Henvendelse til kontrollutvalget  
Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard orienterer.  

- Sak 50 – Revidert foranalyse/prosjektplan  
Forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen Bue orienterer. Saken er satt opp til 
behandling kl. 1200. 

- Sak 51 – Status for revisjonsprosjekt – Hjemmetjenesten i Gran  
Oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund orienterer.  

 
Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



KONTROLLUTVALGET I
GRAN KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS
Fredag 18. oktober 2019 kl. 0900

(møterom «Brandbukampen»)

SAK NR. 45/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.09.2019

SAK NR. 46/2019 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2019

SAK NR. 47/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET

SAK NR. 48/2019 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019

SAK NR. 49/2019 KOMMUNEBAROMETERET 2019 – GRAN KOMMUNE

SAK NR. 50/2019 REVIDERT FORANALYSE / PROSJEKTPLAN –
BYGGESAKER, OPPMÅLING OG BRANNTILSYN

SAK NR. 51/2019 STATUS FOR REVISJONSPROSJEKTET
«HJEMMETJENESTEN I GRAN – EVALUERING AV
SOMMERAVVIKLINGEN 2019»

SAK NR. 52/2018 EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGETS
VIRKSOMHET VALGPERIODEN 2015-2019

SAK NR. 53/2018 PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY VALGPERIODE

Gran, 9. oktober 2019.
For utvalgsleder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering:
- Gran kommune v/ordfører, rådmann og vararepresentanter til kontrollutvalget
- Innlandet Revisjon IKS



 
1

 
SAK NR. 45/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.09.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 30.09.2019 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.09.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Mandag 30. september 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 – 1615. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Bjørg Kværn (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ole Sverre Skamsar (Frp) 
 
Følgende varamedlem hadde meldt forfall: 
Fredrik Schumann (Gbl), første vara for Gbl/H/Frp  
 
Følgende varamedlem møtte ikke: 
Hilde Bulling (H), andre vara for Gbl/H/Frp 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Willy Westhagen (sak 41). 
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef Stab og støtte, Morten Gausen 
og kommunalsjef Kultur og Samfunn, Leif Arne Vesteraas (alle møtte under sak 41). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen og forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen 
Bue (begge møtte under sakene 36, 37 og 38).  
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Bjørn Austad Hvaleby som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
 
SAK NR. 35/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.06.2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.06.2019 godkjennes.
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SAK NR. 36/2019 PROSJEKTPLAN: BYGGESAKSBEHANDLING I GRAN 

KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
 Pål Arne Sangnæs ba om vurdering av sin habilitet på grunn av at han 

er ansatt i 0,96 % stilling i Lunner – Gran Brann og redning. Med 
bakgrunn i at denne enheten er foreslått som ett av revisjonsområdene 
i den fremlagte prosjektplanen, besluttet kontrollutvalget enstemmig at 
forholdet medførte inhabilitet.  

 Pål Arne Sangnæs fratrådte møtet under behandlingen av 
inhabilitetsspørsmålet og behandlingen av saken. Kontrollutvalget 
bestod etter dette av tre medlemmer.  

 
Innlandet Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen Bue 
presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål. 

 
 Kontrollutvalget besluttet å se saken i sammenheng med henvendelser 

til kontrollutvalget, jf. sak 42/19 og sak 43/19. Da saksdokument i sak 
43/19 var unntatt fra offentlighet, ble møtet lukket under denne delen 
av saken. Lukking av møtet ble gjort med hjemmel i kommunelovens 
§ 31, jf. offentlighetslovens § 24. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet bes Innlandet Revisjon 
IKS om å foreta følgende endringer i prosjektplanen:  

 
 Avgrensning av revisjonsprosjektet til å gjelde byggesak 

og oppmåling. 
 

2. Henvendelse til kontrollutvalget, jf. kontrollutvalgets sak 
43/19, tas med som innspill i arbeidet med revidering av 
prosjektplanen.  

 
3. Revidert prosjektplan legges frem på neste møte den 

18.10.2019. 
 

 
 
SAK NR. 37/2018 TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
tertialrapporten. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 2/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 
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SAK NR. 38/2018 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2020 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
oppdragsavtalen og svarte på spørsmål. Som en del av presentasjonen 
ble sammenligning av revisjonskostnader med andre kommuner 
(benchmarking) for 2018 gjennomgått.  
 
Følgende forventninger fra kontrollutvalgets side ble særlig drøftet 
med daglig leder: 

 
 Rapportering til kontrollutvalget ved forsinkelser i 

gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 

 Kjøp av tjenester fra eksterne dersom Innlandet Revisjon IKS 
ikke har kapasitet eller kompetanse på området det etterspørres 
revisjon av (gjelder primært forvaltningsrevisjon). 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Oppdragsavtale for 2020 godkjennes under forutsetning av 
at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til 
budsjett for 2020.  
 

2. Kontrollutvalget viser til drøftingen i møtet om utvalgets 
forventninger til revisjonen når det gjelder rapportering til 
kontrollutvalget ved forsinkelse i revisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget tar daglig leders informasjon om at 
selskapet vil «stramme opp» praktiseringen av sine 
rapporteringsrutiner til orientering. Kontrollutvalget 
forventer at eventuelle forsinkelser i forhold til avtalt 
fremdriftsplan rapporteres til sekretær så snart som mulig, 
slik at kontrollutvalget kan bli holdt løpende orientert.  
 

3. Kontrollutvalget har merket seg at ny kommunelov utvider 
minimumskravet til revisjon til også å omfatte «forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen», jf. 
kommunelovens § 24-9. Den nye oppgaven innebærer en 
vurdering av om det foreligger brudd på lover, forskrifter 
eller vedtak knyttet til kommunens økonomiforvaltning. 
Forslag til ny oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 
for 2020 tar hensyn til den nye oppgaven.   

 
 
 
SAK NR. 39/2018 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2020 (ansvar 6200, 
funksjon/tjeneste 1100) fastsettes med en økonomisk ramme på 
kr. 1 927 000, med utgangspunkt i følgende fordeling: 
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 Konto Beløp  
1059 Annen lønn 20 000
1081 Godtgjørelse andre folkevalgte 90 000
1082 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000
1099 Arbeidsgiveravgift 16 000
1101 Abonnementer og faglitteratur 13 000
1116 Bevertning under møter 8 000
1125 Utgiftsdekning 15 000
1134 Datakommunikasjon 10 000
1150 Kurs og veiledning 35 000
1160 Utgifter til godtgj. for reiser 1 000
1202 Edb nett og maskinvare 15 000
1270 Andre tjenester (sekretærtjenester) 290 000
1429 Merverdiavgift, kostnad drift 72 000
1729 Momskompensasjon, inntekt drift - 72 000
 Sum funksj/tjenste 1100 

Kontrollutvalget 
523 000

1351 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon 
IKS

1 404 000

 Sum funksj/tjenste 1101 Revisjon 1 404 000
 SUM ANSVAR 6200 

KONTROLLORGANER 
1 927 000

 
 

 
 
SAK NR. 40/2019 SVAR PÅ SPØRSMÅL OM UTLEIE OG SALG AV UTSTYR 

VED KULTURSKOLEN 
 

Fra behandlingen: 
 Rådmannens svar til kontrollutvalget, og inngått leie-/salgsavtale av 

utstyr ved Hadeland kulturskole, ble gjennomgått og drøftet.  
 
 Det ble under gjennomgangen understreket at oppførte priser i avtalen 

som er vedlagt saksdokumentene (vedlegg 2 til saken) er påført i 
ettertid som anslag for den økonomiske verdien av avtalen.   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget konstaterer at den inngåtte avtalen om utleie/salg 
av utstyr fra kulturskolen er gjort uten skriftlig fullmakt fra 
rådmannen. Dette er i strid med kommunens økonomireglement, 
jf. reglementetets pkt. 4.10. Størrelsen på avtalen og at det er solgt 
utstyr vesentlig under markedsverdi, gjør saken alvorlig. 
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen har beklaget saken. 
 

2. Kontrollutvalget mener saken synliggjør behov for gjennomgang 
av retningslinjer og rutiner, og oppfordrer rådmannen til å vurdere 
behov for endringer i økonomireglementets pkt. 4.10 når det 
gjelder:  
a) Retningslinjer for salg/avhending/kassasjon av inventar og 

utstyr. Det oppfordres her til at blant annet 
verdsettelsesmetode og vurdering av skatteplikt ved salg til 
ansatte blir omtalt. 

b) Retningslinjer for etablering av oversikt over verdifullt 
inventar/utstyr, eller gjenstander ved enhetene. 
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SAK NR. 41/2019 HABILITET I SAKSBEHANDLINGEN – ETTERLEVELSE AV 

KOMMUNELOVENS OG FORVALTNINGSLOVENS 
HABILITETSBESTEMMELSER 

 
Fra behandlingen: 

 Rådmannen m.fl. orienterte om hvordan man sikrer at 
kommunelovens og forvaltningslovens habilitetsbestemmelser er kjent 
og blir etterlevd i praksis i administrasjonen. Håndteringen av saken 
vedr. Snekkergården ble særskilt gjennomgått. Fra administrasjonen 
deltok rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef Stab og støtte, 
Morten Gausen og kommunalsjef Kultur og Samfunn, Leif Arne 
Vesteraas. 

 
Ordfører Willy Westhagen orienterte om håndtering av 
kommunelovens og forvaltningslovens habilitetsbestemmelser på 
politisk nivå.  
 
Bjørn Austad Hvaleby fremsatte følgende forslag til vedtak: 
 

1. Med bakgrunn i orienteringen og dialogen i møtet har 
kontrollutvalget inntrykk av at: 
 Det er god kompetanse og høy bevissthet på både politisk 

og administrativt ledernivå, når det gjelder etterlevelsen 
av kommunelovens og forvaltningslovens 
habilitetsbestemmelser.  

 Det er et forbedringspotensial på administrativt nivå når 
det gjelder opplæring. Rådmannen oppfordres til å se 
nærmere på dette, slik at man sikrer at saksbehandlere på 
alle nivåer i organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap om 
habilitetsreglene.  

 

2. Når det gjelder saken om Snekkergården mener 
kontrollutvalget, i liket med rådmannen, at det springene 
punkt for habilitetsvurdering av ordfører er når det 
saksforberedende arbeidet ble startet i administrasjonen. 
Kontrollutvalget tar til orientering rådmannens opplysning 
om at ordfører ikke var involvert i saken på noen måte etter at 
rådmannen hadde startet sitt arbeid med å utrede om man 
skulle kjøpe Snekkergården, eller ikke. Kontrollutvalget 
beklager at det saksforberedende arbeidet ikke ble igangsatt 
på et tidligere tidspunkt, da det antas at dette kunne ha 
dempet noe av spekulasjonene omkring ordførers rolle.    

 
Bjørg Kværn fremsatte følgende motforslag: 
 

1. Det ble orientert om kompetanse og bevissthet på både politisk 
og administrativt ledernivå når det gjelder etterlevelsen av 
kommunelovens og forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. 
Det er et forbedringspotensial på administrativt nivå når det 
gjelder opplæring. Rådmannen oppfordres til å se nærmere på 
dette, slik at man sikrer at alle nivåer i organisasjonen har 
tilstrekkelig kunnskap om habilitetsreglene. 
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2. Kontrollutvalget påpeker at kommunelovens habilitetsregler 
innebærer at den som er inhabil i en sak ikke på noen måte 
skal delta i håndtering, henvendelser, forberedelser av saken 
eller andre forhold tilknyttet saken. Kontrollutvalget 
registrerer at det er skapt usikkerhet om ordførers involvering 
av saken rundt Snekkergården iht habilitetsreglene. Det 
foreligger ingen juridisk vurdering av habiliteten i saken. 
Kontrollutvalget mener det er viktig at rådmann og politisk 
ledelse påser at vurdering av evt inhabilitet vurderes raskt og 
at den som evt er inhabil da ikke deltar i noen deler av saken. 

 
Votering: 
De to alternativene ble satt opp mot hverandre. 
Bjørn Austad Hvaleby sitt forslag ble vedtatt med 3 stemmer og Bjørg 
Kværn sitt forslag fikk 1 stemme. 

 
Vedtak: 

(3 mot 1 stemme) 
 

1. Med bakgrunn i orienteringen og dialogen i møtet har 
kontrollutvalget inntrykk av at: 

 
 Det er god kompetanse og høy bevissthet på både 

politisk og administrativt ledernivå, når det gjelder 
etterlevelsen av kommunelovens og forvaltningslovens 
habilitetsbestemmelser.  
 

 Det er et forbedringspotensial på administrativt nivå når 
det gjelder opplæring. Rådmannen oppfordres til å se 
nærmere på dette, slik at man sikrer at saksbehandlere på 
alle nivåer i organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap 
om habilitetsreglene.  
 

2. Når det gjelder saken om Snekkergården mener 
kontrollutvalget, i liket med rådmannen, at det springene 
punkt for habilitetsvurdering av ordfører er når det 
saksforberedende arbeidet ble startet i administrasjonen. 
Kontrollutvalget tar til orientering rådmannens opplysning 
om at ordfører ikke var involvert i saken på noen måte etter 
at rådmannen hadde startet sitt arbeid med å utrede om man 
skulle kjøpe Snekkergården, eller ikke. Kontrollutvalget 
beklager at det saksforberedende arbeidet ikke ble igangsatt 
på et tidligere tidspunkt, da det antas at dette kunne ha 
dempet noe av spekulasjonene omkring ordførers rolle.    

 
 
 
SAK NR. 42/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

OPPMÅLINGSAVDELINGEN 
 

Fra behandlingen: 
Notat fra rådmannen vedr. status for den administrative håndteringen 
av saken ble presentert i møtet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget registrerer at henvendelsen dreier seg om 
en sak som er under behandling i administrasjonen. 
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2. Kontrollutvalget prioriterer ikke nærmere undersøkelser i 

saken.  
 

 
 
SAK NR. 43/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET  
 

Fra behandlingen: 
 Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. 

kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 24. 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget oppfatter henvendelsen, som gjelder tre 
ulike saker, å være en bekymringsmelding rettet mot 
saksbehandlingsprosess og ansattes opptreden.  

 
2. De konkrete sakene egner seg ikke til oppfølging i 

kontrollutvalget, men benyttes som innspill til planlagt 
revisjon av Plan, bygg og oppmåling (jf. kontrollutvalgets 
sak 36/2019). 

 
 
 
SAK NR. 44/2019 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Protokoll fra møte i generalforsamlingen i HRA AS den 

24.04.2019 
2. Protokoll fra ordinær generalforsamling Hadeland Energi AS den 

05.06.2019 
3. Protokoll fra ordinær generalforsamling Hadeland Kraft AS den 

05.06.2019 
4. Diverse avisartikler 
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 

 
Gran, 30. september 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 30. september 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 18. OKTOBER 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

 Revisjonsprosjekt: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 
sommeravviklingen 2019 (KU-sak 30/19, avsluttes i KU 18/10-19) 

 Regnskapsrevisjon: Revisjonsstrategi 2019-regnskapet 
 Henvendelse til kontrollutvalget 
 Kommunebarometeret 2019 
 Egenevaluering – kontrollutvalgets virksomhet valgperioden 2015-2019 
 Planlegging av første møte i ny valgperiode 

 
Saker/vedtak til senere oppfølging: 

 Fylkesmannens tilsyn med IP og BPA (KU-sak 34/19) 
 Ny behandling av foranalyse – Hjemmetjenesten (KU-sak 31/19) 
 Aktuelle orienteringssaker: 

 Ny kommunelov  
 Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

 Risikovurderinger – misligheter og korrupsjon (KU-sak 25/18) 
 Ny personvernlov – Hva betyr dette for kommunen? (KU-sak 13/18) 
 Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer (KU-sak 

13/18) 
 NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
 Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

kommune» (k.styret 13.12.2018, sak 120/18) 
Årlige saker: 

 Kommunebarometeret  
 Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 48/17) 
 Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 35/17) 

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

 Revisjonsprosjekt: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 
sommeravviklingen 2019 (KU-sak 30/19, avsluttes i KU 18/10-19) 

 
 
Kontrollutvalgets møteplan for 2019: 
 Fredag 18.01.2019 kl. 0900 
 Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
 Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
 Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
 Mandag 30.09.2019 kl. 0830 (endret fra fredag 13.09.2019 kl. 0900) 
 Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
 Fredag 06.12.2019 kl. 0900 
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SAK NR. 46/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi 2019 
2. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet (brev av 

05.08.2019 fra Innlandet Revisjon IKS) 
 

Ikke vedlagt 
 
Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av 
kommuneregnskapet for 2019 tas til orientering.  
 

2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Oppsummering: 
 
I tråd med etablert praksis presenterer Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor 
hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for inneværende år.  
Hensikten er å holde kontrollutvalget løpende orientert om regnskapsrevisjonens arbeid, jf. kravene i 
forskrift om kontrollutvalg.  
 
I tillegg til beskrivelse av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi, presenteres også revisors 
egenvurdering av sin uavhengighet til kommunen /oppdraget (se vedlegg).  Det siste følger av krav i 
lovverket om å avgi en slik erklæring.  
 
Saken er en orienteringssak for kontrollutvalget. 
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Revisjonsstrategien og kontrollutvalgets rolle/ansvar: 
 
Bakgrunnen for revisors presentasjon av revisjonsstrategien overfor kontrollutvalget er forskrift om 
kontrollutvalg § 6: 
 

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

 
Dersom man skal holde seg ”løpende orientert” mv. slik forskriften krever, vil kunnskap om revisors 
planlegging og revisjonsstrategi være viktig informasjon. Dette fremgår også av egen veileder for 
kontrollutvalget om det ansvaret kontrollutvalget har overfor regnskapsrevisor (utgitt av Norges 
Kommunerevisorforbund, 2010). I veilederen står bl.a.: 

 
Kunnskap om revisjonens innhold 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir revidert på en 
betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva revisjonsarbeidet omfatter. 
 
Et engasjementsbrev fra revisor vil kunne være til hjelp. Hensikten med et engasjementsbrev er 
å informere den reviderte om revisjonsoppdragets art og klargjøre de involverte partenes 
oppgaver og plikter. Her vil formål og innhold i revisjonen utdypes nærmere, sammen med en 
avklaring av hva som er kommunens ansvar.  
 
Det er utarbeidet en revisjonsstandard som omhandler vilkårene for et revisjonsoppdrag og 
engasjementsbrev. Spesielt forhold knyttet til rapportering og kommunikasjon vil kunne bidra 
til nyttige avklaringer i forhold til kontrollutvalgets oppgave og forventninger. Hva kan det 
forventes at revisor skal rapportere når og i hvilken form? Eksempler vil være 
revisjonsberetningen og hva som ligger til grunn for denne, rapporteringsrutiner om avdekkede 
misligheter, såkalte nummererte brev og hva som vil bli rapportert i disse og eventuelt annen 
rapportering fra revisor. Det vises til ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for 
revisjonsoppdraget når det gjelder engasjementsbrev fra revisor. Kontrollutvalget må gjøre seg 
kjent med dette brevet. 

 
Årlig presentasjon av revisjonsstrategien er også nedfelt i kontrollutvalgets avtale med Innlandet 
Revisjon IKS (oppdragsavtalen). Krav og forventinger til den årlige presentasjonen er beskrevet slik i 
avtalens vedlegg 1:   
 

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

 Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi legges frem for kontrollutvalget. 
Hovedtrekkene er overordnet beskrivelse og vurdering av: 
 Inndeling av kommunen i revisjonsområder 
 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 
 Metodikk og angrepsvinkel 
 Risikofaktorer til oppfølging 

 Strukturert orientering med muligheter for dialog med kontrollutvalget. 
 

 



 

Innlandet  Revisj on IKS

Gjøvik, 5.  august 2019
J .nr./Referanse: 2019-694 /Gran /ur

Til  kontrollutvalget

Vurdering av  oppdragsansvarlig revisors uavhengighet  i  forhold til Gran

kommune

Innledning

Ihenhold til forskrift om revisjon  (revisjonsforskrifien) §  12  skal oppdragsansvarlig revisor  for
kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør
merknader til nevnte bestemmelse.

I  følge revisjonsforskriften  §  15  skal  oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved  behov, avgi en
skrifilig egenvurdering av sin  uavhengighet  til  kontrollutvalget. Krav  til uavhengighet og obj aktivitet
gjelder  også  for revisors medarbeidere, men det er kun  oppdragsansvarlige revisorer  som plikter  å
legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet
Følgende fremgår av kommuneloven  §  79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons— og
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har en
slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan

svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det  samme  gjelder dersom det foreligger særegne
forhold som er egnet til  å  svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring
av oppgavene. Ansettelse som revisor  i  kommunen eller jjzlkeskommunen, eller i en interkommunal
samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og

objektivitet.

Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende

forhold

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknendeforhold og
c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som

nevnt under bokstav a.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert  i revisjonsforskriften §  13.

Hovedkontor: Kontor  Gjøvik: Kontor  Otta: Firma:

Kirkegata 76 Studievegen  7 Ola Dahlsgate  3 E-post:  Qostmottairevno
2609  Lillehammer 2815  Gjøvik 2670 Otta www.irev.no
Tlf.  61 28 90 80 Tlf.  61 28 90 80 Tlf. 61 28 90 80 Postboks 988

2626  Lillehammer

Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.  1604  11  46927



Revisor kan etter denne forskrifi ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller

fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved

siden av revisoroppdraget.

Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller

fylkeskommunen deltar i.

Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at

vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på

annen måte er egnet til  å  svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften  §  14:

revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller

reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens)

egne ledelses- og kontrolloppgaver

revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Innlandet

Ansettelsesforhold Revisjon IKS.

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Gran

styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som

inneha fimksjoner i kan føre til interessekonilikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

annen virksomhet,

som kan føre til

interessekonflikt eller

svekket tillit

Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Gran kommune som

har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- F ør slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller

eller andre tjenester tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom

som er egnet til å vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt

påvirke revisors med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert

habilitet enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som

veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike

veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp

revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Gran

kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.



Pkt 6: 'l‘jenester under Undertegnede har ikke ywt tjenester overfor Gran kommunc som  hører  inn
kommunens egne  undcr  kommunens egne ledelses— og knntrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver

Pkt 7: Opplre sum Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Gran kommune.
fullmcktig for den
revisjonspliktigc

Pkt 8:  Andre  særcgnc Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke
forhold tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Med hilsen
J! ,

 

;!v', [[ 1.5  /  .J  '  1
Unn Rolnuxiägaid
Oppdragsansvarlig revisor



 
1

 
SAK NR. 47/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                     
Kontrollutvalget 18.10.2019 Kjetil Solbrækken  

         
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget ved leder og nestleder er blitt kontaktet i en konkret sak.  
 
Før kontrollutvalget eventuelt gjennomfører kontroller med bakgrunn i tips/ønsker fra andre, så må det 
gjøres en vurdering av om forholdet som tas opp ligger innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. 
Deretter må kontrollutvalget vurdere om man ønsker å prioritere saken mht. videre undersøkelser.  
 
Henvendelsen vil bli nærmere presentert i møtet.  
 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak. 
 
 
Nærmere om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre: 
 
I departementets kommentarer til § 4 i forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget ikke 
har plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det 
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra 
andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører 
under utvalgets myndighetsområde og om det vil prioritere saken. 



 
2

 
Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. at 
alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med at det 
ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det heller ikke at man begrunner et 
eventuelt avslag om å prioritere en sak.  
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på 
enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandler slike saker, i mange kommuner er det 
formannskapet. Mange klagesaker videresendes også til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om 
kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og evt. bestemme 
seg for å gjøre egne undersøkelser. 
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SAK NR. 48/2019 

 
Gran kommune  
     
   

 
 
FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

      
Saksdokumenter:   

1. Kommunetesten 2019 – kommunens resultater 
2. Avisomtale, Hadeland 13.02.2019

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget har merket seg at:  

 

 Gran kommune er rangert som nr. 214 (av 422) i landet og nr. 18 (av 26) i 
Oppland fylke.  
 

 Testen er basert på en begrenset stikkprøve der Forbrukerrådet har 
henvendt seg til kommunen via e-post (3 stk.), telefon (2 stk.) og søk på 
kommunenes nettsider (24 informasjonselement) for å teste kommunens 
servicenivå.  

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Forbrukerrådet har testet hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og 
tilbud. Alle kommunene er testet via telefon, epost og nettsider. De ble spurt om  
 

 Skolefritids-ordningen. 
 Behandling byggesaker. 
 Muligheten for å få fast hjemmehjelp. 

 
For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har testmedarbeiderne stilt spørsmål som 
om de var privatpersoner. Svarene er vurdert etter hurtighet og relevans.  
 
Det er testet samtlige 422 kommuner i Norge på til sammen 29 000 spørsmål. Det er sendt tre 
separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har man lett etter 24 
forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside på både mobil og stasjonær 
datamaskin.  
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Testen er utført fra oktober 2018 til januar 2019. 
 
Den beste kommunen i landet (Nesset kommune) fikk 77,6 poeng. 
Den dårligste kommunen i landet (Gamvik kommune) fikk 12,2 poeng. 
Fylkessnittet var 55,1 poeng. 
Landssnittet var 51,0 poeng. 
 
Gran kommune fikk 51,2 poeng i testen, og plasserte seg dermed som nr. 214 i Norge og som 
nr. 18 i fylket. Tidligere plasseringer: 
 

2016: nr. 356 
2013: nr. 62 
2011: nr. 19 
2010: nr. 17 
2009: nr. 56 
2008: nr. 97 
 
Vedlagt saken følger oversikt over kommunens resultater.  

 
Kort om testen 
(hentet fra Forbrukerrådets hjemmeside) 

Spørsmål på telefon 

Til sammen har det blitt foretatt 1038 telefonoppringninger til kommunenes sentralbord/servicetorg, 
to til hver kommune. Dersom vi ikke har fått svar på første forsøk, har vi ringt tilbake én gang. 
Telefonene er tatt fra private telefonnummer, og i normal kontortid (09.30–15.00). Hver kommune 
har fått to telefonsamtaler med ett tema per samtale, men flere spørsmål innenfor temaet. Ved 
ventetid over fire minutter, eller ved stengt servicesenter, har vi prøvd igjen ved en senere 
anledning. Der vi heller ikke på andre forsøk har fått kontakt med kommunen, har kommunen ikke 
scoret poeng på telefondelen av undersøkelsen. 

Spørsmål på e-post 

Det er sendt tre ulike e-poster til hver kommune. På bakgrunn av disse e-postene er det gjort elleve 
vurderinger av hver kommune. Dersom e-posten ikke er besvart innen fem virkedager, får 
kommunen ikke poeng for svartid. Likevel legger vi vekt på svarkvalitet dersom svaret kommer 
innen ti virkedager. Senere svar gir ingen poeng. 

Internettsjekk 

På hver kommunes nettsted er det lett etter 24 opplysninger fra forskjellige tjenestesektorer. Vi har 
lett etter hver opplysning i ett og et halvt minutt. Hvert nettsted har blitt sjekket to ganger. Én gang 
ved å bruke mobil, og én gang ved å bruke stasjonær datamaskin. Har vi ikke funnet informasjonen 
da, anser vi den som for vanskelig å finne, og gir ikke poeng. Det er likevel mulig at kommunen har 
informasjonen på sine sider, og at vi ikke fant den. 

Poenggivning 

Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn 
andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 35 prosent. Pleie og omsorg veier 25 prosent, helse 7,5 
prosent, barn og skole 20 prosent, og diverse informasjonstjenester 12,5 prosent. Karakterskalaen 
går fra 0–100, hvor 100 er best. 

Hvem som står bak 

Kommunetesten 2019 er utarbeidet av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig tjenester og 
Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Undersøkelsen er gjennomført av SeeYou på oppdrag av 
Forbrukerrådet. 
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ORBRUKERRÅDET

 

Kommunetesten

J Søk etter kommune eller fylke Q  E
i I

% Norge  »  Oppland 'I  Gran Les mer om Forbrukerrådets kommunetest

Gran kommune 2019 2019 v

Norgesplassering 214 av 422

Fylkesplassering 18 av 26

Poeng

Gran Fylkessnitt Landssnitt

   
https://Www.f0rbruker1'adet.no/kommunetesten/ 1 9.02.201  9
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53/ 100

+ Tekniske tjenester 78 / 100

+ Sosiale tjenester a . ' Ikke testet  ‘

+  Pleie og omsorg 24/ 100

+ Helse — »  55 / 100

+ Fritid og kultur ~  Ikke testet "

+ informasjonstjenester , 28/ 100

Fylkesoversikt -Oppland .2019

#  ifylket  = #  iNorge  : Kommune  : Poeng  :

1 4 %  Søndre Land 71,5

2 26 % Nordre Land 65,7

3 45 Vestre Toten 63,7

4 50 % M 62,8

5 53 åa s_l 62,2

6 73 % Vestre Slidre 60,8

7 75 än Sør—Aurdal 60,6

https://Www.forbrukenadet.no/kommunetesten/ 19 . 02 . 201  9
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I s
#  ifylket  = #  iNorge  = % Kommune  : Poeng : %

1

   8 77 %- Jevnaker 60,5

9 84

 

Nord—Aurdal 60,0

 

60,0

&

2

10 86 %.

11 107 a 58,5

%
<

:5

 

12 133 %- Ringebu 56,9

13 159 %- a 55,0

F

0J0

14 172

 

SØr—Fron 54,2

15 173

 

& 54,1

16 184 %- gø—vig 53,7

17 190 %- Nord—Fron 53,2

18 214 %- mg 51,2

19 220 % Lillehammer 50,9

20 227 %- Øystre Slidre 50,6

 

21 242 Østre Toten 49,7

22 250 Etnedal 49,3

 
https ://Www.forbruken'adet.no/kommunetesten/ 1 9. 02 .20 1 9 %
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#  ifylket  = # iNorge  : I Kommune  :

i
ts

Page 4  of  4

Poeng :

 

 

23 278 Dovre

24 305 % S—kLå—k

25 349 % Lo—

26 397 % Lia

Q'Se alle

Fylkesoversikt 2019

Buskerud Akershus og Oslo

Hordaland Finnmark

Oppland Møre og Romsdal

Telemark Rogaland

Vest—Agder Troms

Vestfold

https://Www.forbruken'adet.no/kommunetesten/

%

fl;,
d

»

47,4 i

 

45,9

42,3

33,3

 

Aust—Agder

Hedmark

Nordland

Sogn og Fjordane

Trøndelag

Østfold

19.02.2019
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, 'i  dag kom 1esdlt'atet' av
,  Forbrukerrådets store

kommunetest. Verken 61311
eller Langer utmerker segi
poSitiv retning: jevnaker
gjør det vesentlig bedne

SIV  STORLØKKEN, : '
siwahadeland. no

I juni i fior lanserte Gran kom-
mune ny nettside — og med
den også KOmmune- -K311.

— Siden er mer rettet mot

 

%kokmke _. '

brukerne. Det skal Være en-
kelt” 3 få tilgang til kommunal
infonn'asjon og tjenester, sa
införmaSjonssjef Kirsten Jå»
vold Hagen i G13n kommune—
då.  _  —'
' Men Forbnike11ådet har,
ikke latt seg, impOneIe. 51,2
poeng gir en 18 plassifylket
og 214. plasspå landsbasis. *
* — Vi er selagt ikke fornøvd

med resultatet 1å1,s slår Hågen
fast.  '

Men minne1 om 'at det hår

W?W& WZW 1::  M

" 0nsd3g13.feb1ua12019

önsdåg 13. febr'Uar 2019

Vært verre: 12016 havnet Gran
,  på 20. plassi fylket og som
«1111111111e1356113ndet * '

Lunner kommune får for
øvrig 54,1poeng og 173. plass" 1
*lande1,mensJevnaker får
60,5poeng noe som holder
til 77. plasspå landsbasis og 8
p1355'1 fylket  —* * ,

' "-  Bare å legge seg flat
—' På to områder får Gran kom—
mune null poeng. Ett *av dem
er kontaktinformasjon.

mer

v): ”F**K's.» WW vvw

. v

flat.  Vi har en «halvferdig» 311-
sattliste som skjeminer ut

[nettsida vå1.Vi jobber hardt
for å denne mye,mye hedge
enn i jadag fortest mulig

også på området sykehjem
,e1 Gran kommune premlert
med null poeng. Der er ikke

'« Hagen like forståelsesfull for .
' ,resuitatet.

— Det skjønner" jeg ikke helt.
Blant amet sv31e1 Kommune— ,
' Kaligodt på spørsmål på dette

”s=- QWQ'Q'Q'QVG

;”Mgrgafzg , . $1.»w

'HASDELANB'

området og v1" har ganske om-
fattende informasjon om sy-
kehjem som er klikkb31e di- -
rekte fra fo1si'den.Men av og
til kan det  også  være tilfeldig- _ _

.. heter somava'ør,sier hun. '

...EkkåeMehokuspokus  *  
Når Hedeland peker på ny  , '
nettside og den nyansatte
Kari,svaler Hagen slik:

—  Dette er ikke noe hokus
pokus som endrer se1vice og
,informåsjon over natten. Både

.  WQWÅ .W  ;;  — %mkæwm—wgzgggk  .  .. gå..», ,. ,, ..,

    

,nettsiden og Kari er i fm utvik-
img.Ogvi er 14,4 plasse1'bedre
enn i 2016.

Kommunen er nå på gang f
,med et stortutviklingsarbeid,

hvor digitale tjenester, selv—
betjening, digital veiledning
"og ombygging av kommune-
torget er blant brikkene som
skal på plass.Neste uke er
også 15 innbyggere invitert til
dialog — nettopp for at kom-
munen skal få høre hvordan
servicen oppleves .

\

 

— Vi håper på gode innspill
til videre utvikling, sier H3-.
gen. .

=- äiggeäå'kemnmkeäesäek *
FOrbrukerrådets kommune-
test haI eksistert 1enge.0g
Gran kommune haI også gjort
det svært bra.

—I2005  kom vi kjempedårlig
'utsom nummr 22 ifylket og
nummer 346 i landet. Så åpnet
vi kommunetorget, tok. grep
og i årene fra  2007  til  2013  V31

 

vi to ganger best 1 Oppland, og
aldri dårligere enn nummer 5.

, De, samme årene V31 vi på  3  av
. 6  målinger nummer 17, 19 og 21

ilandet. Så vi ha: litt å kjempe
for,'sie1Hagen og undeIStre-
ker:

—  Jeg digger kommunetes—
ten, og vi skal .øre vårt beste
for å levere gode resultater  i
årene som kommer.

amtesäen

De som har arbeidet med tes-

ten 1131 stiltspØISmål som om ,
de var privatpersoner. De søk-
te informasjon om skolefri-
tidsordnjngen, byggesaksbe—
handling og mulighet for ,å, få
fast hjemmehjelp SvaIene fra
kommunene ble deretter vur-
dext etter hurtighet og 1e1e-
vans.  * ,

Samtlige kommuner i Norge
haI blitt testet, til sammen29'
000 spørsmål ha: blitt stilt i
forbindelse med testen. Tre

. separate e—poster og to tele;

fonsamtaler til hver kommu-
ne, samt leting ette124 for-
skjellige "mfonnasjonselement
på hver av kommunenes nett-
side via mobilog stasjonær d3— ,
tamaskjn.

Resultatene er satt sammen
til et vektet .ennomsnitt.
Tekniske tjenester h31 telt
mestmed 35 prosent, pleie og
omsorg 25 p105ent, helse 7,5
prosent, barn og skole 20 pro-
sent og., diverse informasjons— *
tjenester 12,5 prosent.

,KommunenKan redder ikke 61311 1 Forbrukerradets tests .
— Der er det bare å legge seg,
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SAK NR. 49/2019 

 
Gran kommune  

 
 
 
 

 

KOMMUNEBAROMETERET 2019 – GRAN KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.10.2019 Kjetil Solbrækken /Ole 

Kristian Rogndokken
Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Kommunebarometeret 2019 – Gran kommune (utarbeidet 
av Kommunal Rapport) 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Kontrollutvalget har merket seg at: 

 
 Gran kommune er rangert som nr. 127 av landets kommuner, justert for inntektsnivå. 
 55 % av nøkkeltallene er forbedret siste år. 

 
2. …. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 
Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år og som  
rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.  
 
Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon om sommeren når de 
endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 
Målingen for 2019 baserer seg tilgjengelige statistikk for 2018, i hovedsak Kostra-tall. Kommunene 
er rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. 
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Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune 
presterer målt mot resten av Kommune-Norge.  
 
For kontrollutvalget er Kommunebarometeret en kilde til informasjon om egen kommune, og er godt 
egnet som innspill i kontrollutvalgets løpende arbeid med overordnet analyse som grunnlag for 
prioritering av forvaltningsrevisjoner. Ved bruk av Kommunebarometeret som informasjonskilde er 
det viktig å ha klart for seg at dette er en rangering, og at kommunens plasseringer innenfor de ulike 
områdene kan ha en rekke forklaringer. Barometeret gir, i likhet med Kostra-tall, et godt grunnlag til 
å stille spørsmål. Normalt vil det derfor være behov for grundigere forundersøkelser før man 
eventuelt setter i gang forvaltningsrevisjoner. 
 
I hvilken grad man ønsker å benytte resultatene fra Kommunebarometeret til å foreta nærmere 
undersøkelser omkring årsaker til plasseringer innenfor ulike områder, er en drøftingssak. Saken 
legges derfor frem uten fullstendig forslag til vedtak. 
 
 
Resultatene for Østre Toten kommune – oppsummering: 
 
Rapporten oppsummerer resultatene slik:  
 

Gran havner på en 127. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra 
Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske 
rammebetingelser.  
 
Nøkkeltallene er en god del bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare 
på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 233. plass.  
 
Samlet sett er nøkkeltallene til Gran omtrent som normalen i Kommune-Norge. 

 
Nærmere om Kommunebarometeret 2019: 
(kilde: Kommunal Rapport) 

 
Hva er Kommunebarometeret? 

Det er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike 

sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt 

over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-

database. Vi har i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, 

Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. 

Hvorfor gjør Kommunal Rapport dette? 

Alle lokalpolitikere bør få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver. Det er svært 

vanskelig å finne fram i talljungelen. For å gjøre bildet lettere å lese, rangerer vi og gir karakter. 

Resultatet blir ikke perfekt, men barometeret gir en god indikator, mulighet til å stille spørsmål, og 

ikke minst la de mindre gode lære av de beste. 

Hva forteller rangeringen? 

En rangering er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen 

dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en 

kommune med høye inntekter. Likevel ser vi at en del kommuner klarer å skille seg ut, og som regel er 
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det store forskjeller mellom de beste og de svakeste kommunene i hver sektor. I små kommuner kan 

spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en god forklaring. 

Hva er de største endringene i år? 

Den største endringen i årets barometer er at karakteren 3,5 nå tilsvarer gjennomsnittet for Kommune-

Norge. Tidligere var dette tallet midtpunktet mellom de beste og de dårligste. Fordelen med den nye 

karaktergivningen er at det blir lettere å forstå om man ligger godt eller dårlig an. Oppnår man bedre 

enn 3,5, så er man bedre enn gjennomsnittet i landet. Sektoren miljø og ressurser har fått tre nye 

nøkkeltall når det gjelder utslipp av klimagasser. Tre nøkkeltall i saksbehandling er også byttet ut. Det 

er også gjort noen mindre endringer i andre sektorer. 

Hva betyr mest? 

Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og 

barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. 

Hva er de største svakhetene? 

Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare ta med data 

som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen kommuner kan rapportere feil, og 

da følger disse feilene med inn i barometeret. For andre kommuner kan det mangle data. 

 

 





Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi
innholdet i barometeret også har endret seg over tid.

Fra barometeret ble etablert i 2010 og fram til 2012
var det en utviklingsfase der innholdet ble vesentlig
utvidet og endret. Fra 2012 og framover har det i et
stort perspektiv vært forholdsvis små endringer fra år
til år.

Tabellen over viser utviklingen i antall nøkkeltall, og
hvor mange kommuner som har blitt rangert. I 2019-
utgaven er det 14 nye nøkkeltall i forhold til 2018-
utgaven.



Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med
nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret.
Plasseringene vil derfor avvikefra det som ble
rapportert for ett eller flere år siden. På den annen
side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig
å få den.

Vær oppmerksom på at det for noen nøkkeltall som er
i bruk nå, ikke finnes ti års historikk. Denne tabellen
er derfor aller mest relevant for de siste fire-fem
årene.



Gran havner på en 127. plass i den endelige utgaven
av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal
Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn
til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er
en god del bedre enn hva økonomiske
forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på
nøkkeltallene og ignorerer økonomiske
forutsetninger, er kommunen på en 233. plass.
Samlet sett er nøkkeltallene til Gran omtrent som
normalen i Kommune-Norge.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent
av matematikklærerne og 57 prosent av
engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene.
De aller fleste lærerne i barneskolen som underviser
i fagene, oppfyller de nye kompetansekravene i
norsk, engelsk og matte, ifølge statistikken for
kommunen. På ungdomsskolen oppfyller de aller
fleste lærerne i matematikk, engelsk og norsk i Gran
nye krav til fordypning.

Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til
2014, men har siden vært ganske stabil.

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per
2018. Andelen øker klart over tid.Det indikerer at
innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn
før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen
har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør
de fleste som bor på sykehjem ha omfattende
bistandsbehov. I Gran er det 70 prosent som er i
denne kategorien.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på
sykehjem har en grad av demens. Antallet
skjermede plasser for demente på sykehjem
nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette
nivået. Snittet per 2018 ligger på 39,7 prosent.
Kommunen har en ganske høy andel skjermede
plasser. I Gran tilsvarer antall plasser i skjermet
enhet for demente 83 prosent av antallet over 80
som faktisk bor på sykehjem. Få kommuner har økt
denne dekningsgraden så mye det siste året, som
det Gran kan vise til. Dekningsgraden har økt med
46 prosentpoeng.

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å
ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med
demens. Mange kommuner har dette for en større
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155
kommuner har rapportert tall for dette til
Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt
hver fjerde hjemmeboende med demens, som har

vedtak om dagtilbud. 44 prosent av hjemmeboende
med demens i Gran har vedtak om
dagaktivitetstilbud. Det er høyere enn i de fleste
kommuner vi har tall for og trekker opp på
barometeret.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år,
og har aldri vært lavere. I Gran ble 91 prosent av
sakene behandlet innen den vanlige
tremånedersfristen. Sett de fire siste årene under
ett, er statistikken litt bedre enn i
normalkommunen.

Bemanningen i dekommunale barnehagene i Gran
er klart lavere enn i de beste kommunene. Som
regel er bemanningen lavere jo større kommunen
blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var
bemanningen omtrent uendret i fjor.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er
målt. I Gran går 85 prosent av barna med
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det
er midt på treet målt mot resten av landet. Ulike
telletidspunkt for barn i barnehage og antall
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste
årene. Granslipper ut 5380 kilo klimagasser per
innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et
relativt lavt utslipp.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat
for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en
del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet.
Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre
bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen.
Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6
prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være
viktigere å se på kommunens eget resultat, enn
hvordan man klarer seg mot resten av landet.

Korrigert netto driftsresultat var på 0,4 prosent i
fjor. Det er bra, i likhet med mange andre
kommuner. Målt over de siste fire årene har driften
gått litt i minus. Det er ingen katastrofe, men
framover børmarginen snus til pluss. Gran har litt
penger på 'bok' i form av disposisjonsfond, men det
bør nok bli større for å kunne være en solid buffer i
regnskapet. Har kommunestyret vedtatt et mål for
hvor stort disposisjonsfondet bør være? Netto



renteeksponert gjeld i kommunen er omtrent som
landsgjennomsnittet, målt mot brutto
driftsinntekter. Gran ligger på 38 prosent.

Investeringsnivået har vært tilnærmelsesvis
gjennomsnittlig i Gran de fire siste årene.

En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av
Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige
data fra offisielle kilder.

Litt forenklet kan vi si at vimåler Norges beste
kommune. Første rangering ble publisert i 2010.
2019-barometeret inkluderer 151ulike nøkkeltall
innen 12 forskjellige kategorier.

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting,
vurderinger og eventuelle feil i framstillingene. Vi har
forutsatt at kommunene har rapportert korrekt. I
noen få tilfeller har vi fjernet data som har framstått
som mistenkelige. I de tilfellene står kommunen uten
data.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan
kommunen presterer målt mot resten av Kommune-
Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk
diskusjon.

Kommunebarometeret er ingen vurdering av om
innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut

til at kommunen har noe å lære av andre -basert på
hvor nær kommunens målbare resultater er
kommunene med best resultat. Barometeret er heller
ikke en konkurranse i å drive billigst, uten hensyn til
tjenestene.

Det er viktig å huske på at det kan finnes gode
forklaringer bak en svak tabellplassering, og at
tilfeldigheter kan spille en rolle–spesielt i mindre
kommuner. Viktigere enn tabellplasseringen er om
kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall
det siste året. Vi publiserer en forbedringsskår, som
viser nøkkeltall som har blitt bedre minus nøkkeltall
som har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor vekt
nøkkeltallet har i barometeret.

Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå til denne
artikkelen: http://kommunal-
rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode.Der
kan du også finne linker til Kostra-tabellene som er
brukt som hovedgrunnlag i barometeret.

http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode
http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode




Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og
trutt de siste årene. At valgfag ble med i
beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til
høyere karakterer på 10. trinn. Resultatene nasjonalt
er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i
Gran har vært en del under gjennomsnittet de siste
fire årene, målt mot resten av Skole-Norge.

Nasjonalt har andelen elever som har fullført
videregående med bestått innen fem år, økt de siste
årene. Snittet er nå på 75 prosent. Andelen elever fra
kommunen som har fullført og bestått videregående i
løpet av femår, er nå på 78 prosent.

23 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene
ligger på laveste mestringsnivå (av tre) på nasjonale
prøver. Det er en god statistikk målt mot resten av
landet.

På 8. trinn ligger 10,7 prosent av elevene på det
nederste mestringsnivået (av fem nivåer). De beste
kommunene ligger på 6,1 prosent.

Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste
mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I Gran har 6,1
prosent ligget på laveste nivå de siste årene.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av
matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne
oppfylte i 2018 kompetansekravene. De aller fleste
lærerne i barneskolen som underviser i fagene,
oppfyller de nye kompetansekravene i norsk, engelsk
og matte, ifølge statistikken for kommunen.

På ungdomsskolen oppfyller de aller fleste lærerne i
matematikk, engelsk og norsk i Gran nye krav til
fordypning.

Ifølge Elevundersøkelsen sier 94 prosent av elevene
på 7. trinn i Gran at de trives godt. Andelen er nær de
beste kommunene i landet. Snittet er på 91 prosent.

86 prosent av elevene på 10. trinn sier at de trives
godt. I Norge er snittet 86 prosent.

I mange år økte andelen elever som fikk
spesialundervisning på nasjonalt nivå, før det kom et
par år med nedgang. Nå får 5,2 prosent av elevene på
1. -4. trinn spesialundervisning. Andelen elever med
spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10.
trinn som på 1. trinn. Andelen eleveri småskolen i
Gran som får spesialundervisning er på et ganske
normalt nivå, 5,8 prosent. Andelen er omtrent som
for ett år siden.

På 5.-7. trinn får 9,6 prosent av elevene i Gran
spesialundervisning. Det er omtrent som
landsgjennomsnittet. De som ligger lavest er på 4,9
prosent eller lavere.

På ungdomsskolen får 8,2 prosent av elevene i Gran
spesialundervisning. Snittet for landet ligger på 10,1
prosent.

På landsbasis har 15,8 prosent av elevene i småskolen
leksehjelp. I Gran får 17,7 prosent av elevene i
småskolen leksehjelp. Landsgjennomsnittet ligger på
15,8 prosent, mens kommunene som tilbyr dette i
størst omfang, ligger på minst 66 prosent.

På 5.-7. trinn gis leksehjelp til 29,6 prosent når vi ser
Skole-Norge under ett. På dette trinnet i Gran får godt
over halvparten av elevene leksehjelp. Det er klart
høyere enn snittet i Skole-Norge.

8,5 prosent av elevene på ungdomsskolen i Skole-
Norge får leksehjelp. I kommunen er det ingen som
får leksehjelp på ungdomsskolen, ifølge statistikken.





Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til
2014, men har siden vært ganske stabil. I Gran har 73
prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste
kommunene er andelen minst 83,8 prosent. Andelen
er omtrent uendret det siste året.

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2018.
Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen
fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at
man må være mer pleietrengende enn førfor å få
sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode
tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste
som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I
Gran er det 70 prosent som er i denne kategorien.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over80 år på
sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede
plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på
omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2018
ligger på 39,7 prosent. Kommunen har en ganske høy
andel skjermede plasser. I Gran tilsvarer antall
plasser i skjermet enhet for demente 83 prosent av
antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. Få
kommuner har økt denne dekningsgraden så mye det
siste året, som det Gran kan vise til. Dekningsgraden
har økt med 46 prosentpoeng.

I gjennomsnitter 17 prosent av oppholdene på
sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært
ganske stabil de siste årene. Andelen opphold som er
korttidsopphold er omtrent på landsgjennomsnittet.
De beste kommunene ligger på 38,6 prosent.

I snitt er det per 2018 34minutter med lege per
beboer per uke i Kommune-Norge. I Gran fikk
beboerne i snitt 26 minutter med lege i uka i fjor. Det
er omtrent det samme som året før.

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med
fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første gang
siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per beboer på
sykehjem er nå på 25,2 minutter i uka. I Gran har ikke
beboerne mye tid med fysioterapeut. Kommunen
ligger på 10,2 minutter i uka, mens de beste er oppe
på 61,3 minutter.

For landet sett under ett er 87,8prosent av plassene
på sykehjem det som kan regnes som moderne

enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være
en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner. En
del av sykehjemsplassene i Gran er ikke regnet som
moderne enerom.

Fra 2020 vil kommunenefå en lovpålagt plikt til å ha
et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med
demens. Mange kommuner har dette for en større
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner
har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I
disse kommunene er det i snitt hver fjerde
hjemmeboende med demens, som har vedtak om
dagtilbud. 44 prosent av hjemmeboende med demens
i Gran har vedtak om dagaktivitetstilbud. Det er
høyere enn i de fleste kommuner vi har tall for og
trekker opp på barometeret.

Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt
innen 15 dager, har for landet gått ned til drøyt 95
prosent. De langt fleste vedtakene om
hjemmetjenester i Gran blir satt i verk innen 15 dager,
ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Antall registrerte trygghetsalarmer tilsvarer på
landsbasis 46,4 prosent av alle over 80 år som bor
hjemme. Målt mot hvor mange over 80 år som bor
hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i
kommunen ganske høy, 65 prosent.

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske
sykepleiere i kommunene. Snittet er nå 11,8 årsverk
per 1.000 innbyggere over 80 år. I Gran er det 6,5
årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000
innbyggere over 80 år.

Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt
ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb eller
studier, er nasjonalt på 76,5 prosent. Ifølge tall fra
Helsedirektoratet opplever 82 prosent av de
funksjonshemmede i Gran at de får den hjelpen de
trenger for å kunne delta i arbeid og studier. De beste
ligger på 98,1 prosent.

Bare 65 prosent synes de får dekket behovet for
bistand til å delta i fritidsaktiviteter. De beste ligger
på 86,3 prosent.



Andelen barn i barnevernet er justert for behovet slik
det er definert i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.
I barometereter det positivt at andelen er lav, men
man kan også argumentere for at lav andel kan
indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Likevel
-i utgangspunktet må det være positivt at barn ikke er
omfattet av tiltak. I snitt er 5,6 prosent av barna
omfattet av tiltak. Når vi korrigerer andelen av barn
som er i barnevernet for behovet, er andelen i Gran på
5,3 prosent.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år,
og har aldri vært lavere. I Gran ble 91 prosent av
sakene behandlet innen den vanlige
tremånedersfristen.

Sett de fire siste årene under ett, er statistikken litt
bedre enn i normalkommunen.

Av alle barn med barnevernstiltak, er 32 prosent
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har
nasjonalt vært stabil de siste årene. I Gran er 25
prosent i fosterhjem eller institusjon. Det er en

relativt lav andel målt mot mange andre kommuner. I
barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som
positivt.

Målt mot antall mindreårige har bemanningen i
barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge
over de siste ti årene, og har aldri vært høyere.
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Gran er
relativt lav, med 3,9 stillinger per 1.000 mindreårige i
kommunen. I fjor var bemanningen omtrent uendret.

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
er en alternativ måte å måle bemanningen på. I Gran
er det 19 mot et landssnitt på 18,7 barnevernssaker
per årsverk.

I landet samlet har 94,6 prosent av barna under
omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri vært
høyere. Alle barn som er omplassert, har en
omsorgsplan. Det er slik det skal være.

Målt overde siste fire årene har alle barn i Gran hatt
omsorgsplan. Kan andre lære noe av kommunen?

Andelen barn med barnevernstiltak som har en
tiltaksplan er høy.



Kommunene bruker mer penger på forebyggende
helsetiltak for små barn, noe som i teorien kan
redusere behovet for barnevernstiltak senere.
Korrigert for lønns-og prisvekst økte de
gjennomsnittlige utgiftene til nesten 12.000 kroner
per barn under 5 år. I Gran er det regnskapsført 11861
kroner i netto utgifter i fjor.

I bare ett av de fire siste årene har kommunen oppgitt
at den har spurt brukerne. Er det hyppig nok?
Hvordan har den siste undersøkelsen ført til endring
og forbedringer?



Snittbemanningen i kommunale barnehager endret
seg fra 5,9 barn per voksen i 2017 til 5,7 i fjor. For
private barnehager er endringen fra 6,2 barn per
voksne i 2017 til 6 i fjor. Barnehagenormen, som
innebærer at barnehagene skal ha en
grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt
per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn
over tre år, ble innført fra 1. august 2018. Siden
kommunene har det samlede ansvaret for å levere
barnehagetjenester til innbyggerne, tar vi også med
noen data for private barnehager, som egne
nøkkeltall. Bemanningen i de kommunale
barnehagene i Gran er klart lavere enn i de beste
kommunene. Som regel er bemanningen lavere jo
større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk
sentralbyrå var bemanningen omtrent uendret i fjor.

I 2018 innførte regjeringen nye utdanningskrav til
personalet i barnehager. Andelen kommunale
barnehager som oppfyller pedagognormen, uten
dispensasjoner, var i fjor på 52,7 prosent. Dette var en

kraftig reduksjon fra fjoråret. 33 prosent av de
kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen
(uten dispensasjon), ifølge tall fra
Utdanningsdirektoratet.

38 prosent av de ansatte i de kommunale
barnehagene i Gran har pedagogisk utdanning.
Landsgjennomsnittet er på 42,6 prosent.

Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, 11,8
prosent. Allerede i 1997 satte den daværende
regjeringen et mål om å ha 20 prosent menn i
barnehagene. Målsettingen er senere fulgt opp i tre
handlingsplaner, den siste i 2014. Andelen menn som
jobber i barnehagene i Gran er omtrent som snittet.
De beste ligger på 16,7 prosent menn.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt.
I Gran går 85 prosent av barna med



minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er
midt på treet målt mot resten av landet. Ulike
telletidspunkt for barn i barnehage og antall
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

Over tid er statistikken i Gran ikke spesielt god, målt
mot resultatene ellers i Barnehage-Norge.

Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent
de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer store
enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål?

Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny
Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv
ikke avgjør kvaliteten. Samtidig viser rapporten at
foreldre som har barn i små barnehager, er mer
tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i
mellomstore og store barnehager. I snitt har en
barnehage nå 48,1 barn. Barnehagene i Gran har i
følge statistikken 39 barn i snitt.

Nasjonalt har 88,8 prosent av barna plass i
barnehagen. 90 prosent av barna i kommunen har
barnehageplass.



Legedekningen har økt de siste ti årene. Snittet er 11,2
leger per 10.000 innbyggere. Normalt har
småkommunene langt høyere legedekning enn
storbyene. Legedekningen i Gran er på 11,4 leger per
10.000 innbyggere.

Andelen av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå
på 32,1 prosent nasjonalt. Det er ikke mange fastleger
som mangler totalt, men vi kjenner ikke til hvor
mange av disse som for eksempel er vikarer. I Gran er
det ledig plass på 62 prosent av fastlegelistene.

Det blir flere helsesøstre og jordmødre i Kommune-
Norge. Hvis det er feil stillingskode i A-meldingen,
blir årsverkene ikke registrert riktig. Dekningen av
helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen er
ganske gjennomsnittlig. De beste ligger på 196,1
årsverk per 10.000 småbarn.

Antall årsverk av psykiatriske sykepleiere er litt lavere
enn i normalkommunen, målt mot antall innbyggere.

Gran har 203 jordmødre per 10.000 fødte barn. De
beste i Kommune-Norge ligger på 584 årsverk.

Fra i år måles antall opphold på sykehus, målt mot
innbyggertallet. Statistikken kommer fra
Helsedirektoratet.

Nasjonalt er det et betydelig fall i andelen barn med
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår.
Snittet i Norge har falt fra nesten 90 prosent til 84,6
prosent på bare ett år. 100 prosent av elevene i Gran
hadde helseundersøkelse innen utgangen av 1.
skoletrinn. Andelen er høy målt mot resten av landet.

88,4 prosent av alle nyfødte i Norge i fjor hadde
hjemmebesøk innen 14 dager. Statistikken nasjonalt
har blitt stadig bedre de ti siste årene. 73 prosent av
nyfødte i kommunen i fjor hadde hjemmebesøk innen
to uker.

En del av 9-åringene i kommunen er ikke vaksinert
mot meslinger, ifølge statistikken. Kan kommunen
bidratil at andelen vaksinerte øker?



Stønadslengden for unge mottakere gikk marginalt
opp nasjonalt i fjor, og er på 3,9 måneder. Unge
mottakere går litt kortere tid på sosialhjelp i Gran enn
i normalkommunen. I barometeret regnes kort
stønadstid som bra. Det må være positivt at
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe
mer permanent. Stønadstiden for de unge var omtrent
uendret i fjor.

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden nasjonalt
den lengste som er registrert de siste ti årene -4,6
måneder. For de over 25 år i kommunen er
stønadstiden litt kortere enn i landsgjennomsnittet.
Voksne går omtrent like lenge på stønad nå som for
ett år siden.

Når vi korrigerer for behovet, mottar 4,3 prosent av
de over 25 år i Gran sosialhjelp. Snittet er 4,5 prosent.

39,5 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge,
mottar den i mer enn 6 måneder. Andelen er
nasjonalt på sitt høyeste nivå de siste 10 årene. Om
lag halvparten av disse får stønad i mer enn 10
måneder, en andel som også gikk opp i fjor. 26
prosent av dem som går på sosialstønad i Gran

mottar den i minst 6 måneder. De beste ligger på 14,5
prosent.

Sosialstønad gis i over 10 måneder til 9,9 prosent av
dem som mottar støtte. Andelen er lav, kommunen er
på 90. plass på denne tabellen.

Nasjonalt har 10,3 prosent av de med sosialhjelp,
dette som hovedinntekt. Andelen mottakere i
kommunen som har sosialhjelp som hovedinntekt, er
ganske normal. I barometeret er det positivt at få har
sosialhjelp som hovedinntekt.

På landsbasis ble 71,1 prosent av søknadene om
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært
ganske stabil de siste ti årene. I Gran ble 85 prosent
av søknadene om kommunal bolig innvilget i fjor.

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i
sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge
på sosialhjelp, er det nasjonalt bare 9,2 prosent som
har en slik plan. I Gran er dette verktøyet lite brukt.



De nasjonale besøkstallene for bibliotekene er
foreløpig ikke oppdatert for 2018. Snittet i 2017 var på
4,3 besøk per innbygger. Biblioteket i Gran har litt
høyere besøk enn normalen, ifølge statistikken.

15 prosent av den voksne befolkningen i Norge er
aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks
fra Telemarksforsking. I Gran er 22 prosent av de
voksne registrert som aktive lånere.

Bibliotekene har de siste årene hatt stadig mindre
utlån. Tallene er ikke oppdatert for 2018.

Justert for lønns-og prisvekst brukte en kommune i
snitt 791,5 kroner per innbygger av egne penger på
idrett og idrettsanlegg i fjor. Dette er en økning fra
året før. Netto utgifter til idrett og anlegg er ikke
spesielt høye i Gran -448 kroner per innbygger.

Telemarksforsking setter sammen oversikt over hvor
mange kulturarbeidere det er i kommunene, både i

privat og offentlig regi. I Gran er sysselsettingen innen
kultur litt under gjennomsnittet, målt mot folketallet.

Nasjonalt går 23,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå
på kultur-og musikkskole. Andelen ble littlavere det
siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest
populært, er det over sju ganger så mange som går på
kulturskolen, som i de kommunene med færrest
elever. Andelen av barn fra kommunen som faktisk
går på musikk-og kulturskole er ganske lav målt mot
de fleste andre kommuner.

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I
Gran får elevene litt flere timer undervisning enn
landsgjennomsnittet.



Sektoren er en del endret i årets utgave av
Kommunebarometeret. Statistikk om utslipp av
klimagasser er hentet inn, og sektoren har nå et mer
helhetlig preg av å ha nøkkeltall som retter
oppmerksomheten mot bruk av naturressurser og
miljø. Korrigert for lønns-og prisvekst gikk
kommunenes energikostnader klart opp i fjor, ifølge
regnskapstallene. Vi må tilbake til 2010 for å finne
høyere kostnadsnivå. Snittet er nå på 127 kroner per
kvadratmeter. Energikostnadene for bygg i Gran er på
101 kroner per kvadratmeter, ifølge SSB.

Statistikken for formålsbygg inkluderer de sentrale
byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.). Nasjonalt
utgjør arealet i snitt 6,8 kvadratmeter per innbygger.
Arealet er omtrent uendret. Dette er typisk en
indikator hvor store kommuner kommer bedre ut enn
små. Gran har litt færre kvadratmeter bygg målt mot
innbyggertallet, enn det som er typisk i kommunene.
Gjennomsnittet er betydelig påvirket av de største
kommunene.

Energibruk per bruker av kommunale bygg er et nytt
nøkkeltall i barometeret. Statistisk sentralbyrå
publiserer tallet, basertpå et teoretisk antall brukere.
Nøkkeltallet bør kunne si noe om energibruken er høy
eller lav, men det vil være usikkerhet knyttet til
statistikken.

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som
produseres. Søppelmengden er korrigert for antallet
fritidsboliger som er registrert i kommunen, basert på
nasjonale tall for bruk av fritidsbolig og antall
personer per husstand. Dermed vil store
hyttekommuner komme noe bedre ut i statistikken
enn tidligere. Søppel per innbygger gikk ned i fjor,
men det mangler en del data fra kommunene. Tallene
er derfor ganske usikre.

Nasjonalt leveres 41,5 prosent av husholdningsavfallet
til gjenvinning eller biologisk behandling. Det er
omtrent som før. De beste kommunene her ligger på
godt over 50 prosent, de dårligste på ned mot og
under 20 prosent. En liten andel av avfallet i
kommunen går til materialgjenvinning eller biologisk
behandling. Må det være slik i Gran eller kan
statistikken bedres?

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted har økt
med nesten 20 prosent det siste året, selv etter at vi
har justert for lønns-og prisvekst. Det er andre året
på rad at utgiftene øker betydelig på dette området.

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er
omdisponert de siste årene, kan indikere presset på
arealer i kommunen. I Gran er svært lite
jordbruksareal omdisponert de siste årene, ifølge
statistikken.



I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste
årene. Gran slipper ut 5380 kilo klimagasser per

innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et
relativt lavt utslipp.



Andel saker med fristbrudd har gått litt ned de siste
par årene, og i fjor var andelen på 7,9 for Kommune-
Norge. De nyeste dataene som er brukt i
Kommunebarometeret viser at kommunen brøt
fristene i 7 prosent av sakene.

Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser
fortsatt store variasjoner mellom kommunene, og en
god del som ikke rapporterer. På grunn av endringer
hos SSB er kildegrunnlaget iår nytt, dermed er de
tidligere tallene i Kommunebarometeret ikke
sammenlignbare. I ganske få tilfeller fører kommunen
faktisk tilsyn med byggesakene, ifølge statistikken.

Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle en
enebolig voldsomt. Noen kommuner oppgir at de ikke
krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste
kommunene ligger på en kostnad på nesten 30.000
kroner eller mer. Forbrukerrådet har sommeren 2018
advart SSB mot å slutte å samle inn dette nøkkeltallet.
«Gjennomgangen Forbrukerrådet fikk gjort i 2017
viser at gebyrforskjellene er enorme og at forskjellene

mellom kommunene blir større. I tillegg øker flere av
gebyrene radikalt uten åpenbar grunn», påpeker rådet
i et brev til byrået. Saksbehandlingsgebyret for
enebolig er litt over det som normalt har vært
gjennomsnittet i Kommune-Norge. I Gran er det på
18550 kroner, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå.

SSB har ikke oppdaterte tall for dette for 2018.

Andelen byggesøknader i områder med restriksjoner
som har blitt innvilget har vært høy de siste årene. Vi
har ikke fått oppdaterte tall fra SSB for dette i 2018.

Gebyrene for privat forslag til reguleringsplan har
gradvis økt de siste årene, og avstanden mellom de
rimeligste og de dyreste kommunene øker. I Gran må
man betale 65000 kroner i gebyr for privat forslag til
reguleringsplan. Størrelsen på gebyret er noe lavere
enn gjennomsnittet for kommunene i landet.



Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten.
Det sentrale er om det er sammenheng mellom
gebyrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp,
renovasjon og feiing er inkludert. Summene er justert
for den generelle lønns-og prisveksten i
kommunesektoren, og vises dermed i faste 2018-
kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i
snitt på 11206 kroner. Gebyrene for vann, avløp,
renovasjon og feiing i Gran er midt på treet. Lave
gebyrer er positivt i barometeret. Men det skal helst
ikke bety at anleggene er utdaterte og dårlig
vedlikeholdt.

Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale
vannverk har tilfredsstillende kvalitet på vannet. De
fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret
bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette
ikke er tilfellet. Det er først og fremst pH-verdier som
er et problem i en del kommuner.

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i
mange kommuner, hvor en stor del av vannet rett og

slett forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene,
og her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt
forsvinner fortsatt 29,8 prosent av vannet på veien. I
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller
over 60 prosent. Ifølge statistikken lekker det en god
del fra ledningsnettet i Gran Mange kommuner har
langt bedre statistikk.

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste
årene vært midt på treet, men på et punkt Kommune-
Norge samlet sett ikke er spesielt gode på.

I tillegg til fornyelsestakten for vann-og avløpsnett,
har vi i år også med gjennomsnittlig alder for
ledningsnettet. Vannledningsnettet i Kommune-
Norge som har en kjent alder, er i snitt 33 år gammelt.
I Gran er snittet 31 år. Det gir kommunen en 178.
plass på denne tabellen.

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er
fornyet siste tre år er nå 0,6 prosent. Utskifting av
spillvannsnettet i Gran har vært prioritert på nivå



med Kommune-Norge ellers de tre siste årene, ifølge
statistikken.

I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en
kjent alder, på 27 år. Snittet for Kommune-Norge er
30 år.



Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for
å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del
kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne
utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av
den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt
ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018.
For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på
kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer
seg mot resten av landet. Korrigert netto driftsresultat
var på 0,4 prosent i fjor. Deter bra, i likhet med
mange andre kommuner. Resultatet var marginalt
bedre enn for ett år siden. Det er positivt, siden de
fleste kommuner har levert svakere resultat.

Målt over de siste fire årene har driften gått litt i
minus. Det er ingen katastrofe, men framover bør
marginen snus til pluss.

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men
en størrelse i regnskapet som har stor betydning for
handlingsrommet i budsjettet. Tallene viser en liten
nedgang nasjonalt det siste året, men nivået ligger
fortsatt høyt. Fondene i kommunene samlet er nå på
12,1 prosent av brutto driftsinntekter. Gran har litt
penger på 'bok' i form av disposisjonsfond, men det

bør nok bli større for å kunne være en solid buffer i
regnskapet. Har kommunestyret vedtatt et mål for
hvor stort disposisjonsfondet bør være?

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser
lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. Her regnes inn
penger kommunen selv har utestående hos andre,
gjeld som finansieres av selvkostområdene og penger
og andre omløpsmidler kommunen selv har plassert. I
snitt er renteeksponert gjeld på 39,1 prosent av brutto
driftsinntekter, noe lavere enn for ett år siden. Netto
renteeksponert gjeld i kommunen er omtrent som
landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter.
Gran ligger på 38 prosent.

Det siste året har gjeldsgraden i Gran vært omtrent
uendret.

Kommune-Norge samlet bruker 0,4 prosent av brutto
inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar
hensyn til avdrag. Gran bruker 0,7 prosent av
inntektene på å betjene gjelda, før avdrag.

Investeringsnivået har vært tilnærmelsesvis
gjennomsnittlig i Gran de fire siste årene.





Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet i
kommunesektoren. Det er både KS og staten enige
om. Netto driftsresultat forteller imidlertid ikke alltid
hvordan den reelle, langsiktige driftsmarginen er,
fordi det er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer
bildet.

Tabellen under viser utviklingen i korrigert netto
driftsresultat for kommunen. Anbefalt nivå er Teknisk
beregningsutvalgs generelle anbefaling for
kommunesektoren (1,75 %).

Nytt i 2019 er at vi korrigerer for utbetalingen fra
Havbruksfondet. Dette er reelle inntekter
kommunene kan bruke som de ønsker, men inntekten
kan i realiteten ikke finansiere løpende drift i særlig
grad, med mindre kommunen bruker den over flere
år. Inntekten for 2019 blir om lag 1/7 av nivået i 2018,
og nivået i 2020 er fullstendig ukjent.

Å se på driftsresultatet inkludert Havbruksfondet
betyr at man i mange tilfeller vil få et bedre inntrykk
av driftsøkonomien enn det som er realiteten.

Netto driftsresultat har i hovedsak vært bedre enn den
reelle driftsmarginen skulle tilsi de siste årene.
Kommunal Rapport korrigerer derfor netto
driftsresultat for to faktorer: netto premieavvik
(funksjon 170/funksjon 171) og netto avsetninger til
bundne fond.

I mange kommuner spiller korreksjonen liten rolle,
men generelt vil korrigert netto resultat være lavere
enn det som er oppgitt som netto driftsresultat.

I enkeltkommuner vil det for enkelte år være
betydelig forskjell mellom netto driftsresultat og
korrigert resultat.

Til og med barometeret i 2014 justerte vi også for
momskompensasjon for investeringer, som tidligere
ble ført som en inntekt i driftsregnskapet.

Slik er korreksjonen beregnet for kommunen siste år:



Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenesten
i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det
framkommer i statsbudsjettet for 2018. Dermed
fanger vi opp ulikheter som går på størrelse,
sammensetning osv. Den historiske kostnaden er
justert for kommunal lønns-og prisvekst, slik at alle
tall presenteres i faste 2018-kroner. Dermed er det
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år
til år. Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for
utgiftsbehovet) i Gran ligger litt lavere enn
gjennomsnittet. Kostnadene var omtrent uendret i
kommunen i fjor, justert for lønns-og prisveksten.

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest,
ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne
kommunene i kostnad -og det er etter at vi har
korrigert for ulikt utgiftsbehov. Justert for lønns-og
prisveksten var utgiftene i pleie og omsorg omtrent
uendret i fjor, ifølge statistikkene.

Netto utgifter tilbarnehage har nasjonalt vært ganske
stabile de siste årene, justert for lønns-og prisvekst.

Statistikken er bare sammenliknbar tilbake til 2015.
Barnehagekostnadene i kommunen er litt under
landsgjennomsnittet. Kostnaden i barnehagene var
omtrent uendreti fjor, justert for lønns-og
prisveksten.

Kostnadene i Barnevern-Norge sto stille i fjor, målt
per innbygger, etter at vi altså har korrigert for lønns-
og prisvekst. Året før var kostnadsveksten svært høy.
Kostnadene innen barnevernet i Gran ligger under
landsgjennomsnittet. Det siste året har utgiftene i
barnevernet gått opp med 4,2 prosent, etter at vi har
tatt hensyn til prisveksten.

Innen administrasjon ligger Gran betydelig under
landsgjennomsnittet, målt per innbygger. Dette gir
kommunen en 35. plass på denne tabellen. Utgiftene
er korrigert for geografi, demografi og størrelse.







Totalt er det ett nøkkeltall mindre i årets barometer,
målt mot fjorårets versjon. Det er i år noen ganske få
endringer hva gjelder hvilke nøkkeltall som er i bruk.

Den viktigste endringen er hvordan karakterskalaen
er satt sammen.Karakteren 3,5 gis nå til kommuner
som ligger på landsgjennomsnittet. Tester på tidligere
års barometer indikerer at det har liten praktisk
betydning for de aller fleste kommunene, men at det
kan påvirke enkeltkommuner i betydelig grad.

Særlig for nøkkeltall hvor landsgjennomsnittet ligger
nær de beste eller de dårligste kommunene, vil
endringen ha stor effekt på karakterene.

Dette er en kort oversikt over de nye nøkkeltallene:

Grunnskole: Fysisk aktivitet, elevtimer på 5.-7. trinn.

Pleie og omsorg: Korttidsplasser, andel av opphold på
sykehjem som er korttidsopphold. Demens, Antall
vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med
demens, målt mot antall hjemmeboende med demens.

Barnehage: Andel kommunale barnehager som
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner. Andel
private barnehager som oppfyller pedagognormen,
uten dispensasjoner. Et par andre nøkkeltall har fått
ny kilde (Utdanningsdirektoratet i stedet for SSB).

Helse: Sykehus, antall opphold på sykehus per 1.000
innbyggere (erstatter antall innleggelser).

Sosialhjelp: Økonomisk rådgivning, årsverk til
økonomisk rådgivning per 1.000 langtidsmottakere av
stønad.

Miljø og ressurser: Energibruk per bruker av
kommunale bygg. Utslipp av klimagasser per
innbygger, i CO2-ekvivalenter -alle utslipp,
oppvarming og avfall.

Saksbehandling: Andel av byggesøknader innvilget
ved dispensasjon fra plan. Andel av byggesøknader i
områder med restriksjoner som er innvilget. Gebyr for
privat forslag til reguleringsplan.

De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall får
karakteren 6 -som er toppkarakteren.

Ved å sette grensen på ca.den 20. beste kommunen
unngår vi problemet ved at det ofte er enkelte
kommuner som ligger særlig langt unna «normalen»
i Kommune-Norge.Det ville også være urimelig om
det bare var én kommune som kunne få toppkarakter.

På samme måte er grensen for bunnkarakteren 1 satt
ved de 5 % laveste verdiene for nøkkeltallet.

En kommune som får karakteren 3,5 har et nøkkeltall
som er lik landsgjennomsnittet.

Det er disse kommunene vi ofte betegner som
«normalkommunen». Hvis en kommune mangler et
nøkkeltall, har vi ignorert hele nøkkeltallet og
beregnet totalscore ut fra de tallene som faktisk er
levert.

Spørsmål om Kommunebarometeret? Send epost til
barometer@kommunal-rapport.no.
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunnen for saken er en henvendelse til kontrollutvalget med påstander om usaklig 
forskjellsbehandling i byggesaker, oppfølging av ulovligheter og manglende branntilsyn.  
 
I møte den 30. september 2019 la Innlandet Revisjon IKS frem foranalyse/prosjektplan om byggesak 
og brann og redning. I sak 36/2019 ble det fattet følgende vedtak:  
 

1. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet bes Innlandet Revisjon IKS om å foreta følgende 
endringer i prosjektplanen:  

 Avgrensning av revisjonsprosjektet til å gjelde byggesak og oppmåling.  
 

2. Henvendelse til kontrollutvalget, jf. kontrollutvalgets sak 43/19, tas med som innspill i 
arbeidet med revidering av prosjektplanen. 
 

3. Revidert prosjektplan legges frem på neste møte den 18.10.2019. 
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I pkt. 2 i vedtaket henvises til sak 43/19 (sak: Henvendelse til kontrollutvalget). Til orientering fattet 
kontrollutvalget slikt vedtak i denne saken: 

 
1. Kontrollutvalget oppfatter henvendelsen, som gjelder tre ulike saker, å være en 

bekymringsmelding rettet mot saksbehandlingsprosess og ansattes opptreden.  
 

2. De konkrete sakene egner seg ikke til oppfølging i kontrollutvalget, men benyttes som 
innspill til planlagt revisjon av Plan, bygg og oppmåling (jf. kontrollutvalgets sak 
36/2019). 

 
 
I kontrollutvalgets møte den 30.09.2019 ble det gitt uttrykk for usikkerhet omkring avgrensningen av 
revisjonsprosjektet ved ikke å ta med Brann og redning. Det ble derfor bedt om at man vurderte dette 
nøye i forbindelse med utarbeiding av ny prosjektplan.  
 
Med bakgrunn i dialog med kontrollutvalgets leder og innspill fra administrasjonen, er revisjonen gitt 
beskjed om at Brann og redning tas med i den reviderte prosjektplanen (se vedlegg 1). Det antas at 
dette vil gi en god helhet i revisjonsprosjektet, og gi økt nytteverdi. 
 
Saken er en drøftingssak og legges derfor frem uten forslag til vedtak. 
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1. INNLEDNING 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 

Kontrollutvalget i Gran kommune hadde møte den 7. juni 2019. I sak 29/2019 ble det vedtatt følgende: 

 

«1. Kontrollutvalget mener det mottatte materialet gir grunnlag for å se nærmere på  

saken.   

 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for en undersøkelse av  

påstandene som fremsettes.   

 

 3. Saken følges opp på neste møte den 13.09.2019.» 

   

Bakgrunnen er en henvendelse til kontrollutvalget med påstander om usaklig forskjellsbehandling i 

byggesaker, oppfølging av ulovligheter og manglende branntilsyn. Under første del av saken i møtet, 

orienterte utvalgsleder om henvendelsen og presenterte hovedtrekkene i dokumentene som var 

overlevert kontrollutvalget. Under andre del av saken ble det gitt en mer detaljert presentasjonen av 

henvendelsen, som inneholdt en stor perm med dokumenter fra mange forskjellige byggesaker til 

kontrollutvalget, dette er offentlige dokumenter som revisjonen antar han har fått fra kommunen.  

 

I møte den 30. september 2019 la Innlandet Revisjon frem foranalyse/prosjektplan om byggesak og 

brann og redning.  I sak 36/2019 ble det fattet følgende vedtak: 

 

«1. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet bes Innlandet Revisjon IKS om å foreta følgende 

endringer i prosjektplanen:   

 Avgrensning av revisjonsprosjektet til å gjelde byggesak og oppmåling.  

 

2. Henvendelse til kontrollutvalget, jf. kontrollutvalgets sak 43/19, tas med som innspill i 

arbeidet med revidering av prosjektplanen.    

 

3. Revidert prosjektplan legges frem på neste møte den 18.10.2019.» 

 

Dette er derfor en revidert versjon av foranalyse/prosjektplan som ble lagt frem i møte den 30. 

september 2019. Etter kontrollutvalgets sitt møte den 30. september har revisjonen fa 

kontrollutvalgets sekretariat fått beskjed om at prosjektplanen også skal inneholde forslag om brann 

og redning.   

1.2  KORT OVERSIKT MAPPE 

Innlandet Revisjon IKS har fått overlevert permen med dokumenter som inneholder mange ulike 

byggesaker, de handler om likebehandling, saker ileggelse av tvangsmulkt og ulovlig bruk av 

forsamlings- og salgslokaler. Mange av sakene handler også om reglene om brannkrav, og i disse 
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sakene er også Lunner - Gran brann og redning involvert. Revisjonen oppfatter at spørsmålet om det 

foreligger usaklig forskjellsbehandling står sentralt.  

1.3 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN 

Hensikten med foranalysen/prosjektplanen er å gi innspill til kontrollutvalget om det bør gjennomføres 

en forvaltningsrevisjon på området og hvordan en slik forvaltningsrevisjon kan vinkles.  Vi har laget 

problemstillinger, revisjonskriterier og metode for et eventuelt prosjekt.  

 

Permen vi har mottatt inneholder mange dokumenter som tilhører en rekke ulike saker. Omfanget er 

såpass stort at revisjonen ikke har hatt tid til å gå igjennom dokumentarene nå. Dette vil bli gjort i 

forbindelse med gjennomføringen av et eventuelt revisjonsprosjektet. 

 

Vi har også sett på relevant lovverk og litteratur vedrørende byggesaksbehandling, oppmåling, 

ulovlighetsoppfølging og branntilsyn.  

 

Videre har vi sendt spørsmål pr mail til kommunalsjefen om organisering og bemanning når det gjelder 

byggesaksbehandling og hvilke systemer de har når det gjelder kvalitetssikring og – kontroll av 

byggesaksbehandlingen. Vi har også kontaktet leder på plan, bygg og oppmåling.  

 

Vi har også sett på statistikk for byggesaksbehandlingen som vi har mottatt fra kommunen.   

 

Foranalysen er gjennomført i august 2019 av forvaltningsrevisorene Birgitte Ulimoen Bue og Reidun  

Grefsrud. Denne er blitt revidert i oktober 2019. 

2. LOVGRUNNLAG OG SENTRALE BESTEMMELSER 
Nedenfor presentere vi noen kilder som er sentrale for å vurdere likebehandling i byggesaker, 

oppmåling, ulovlighetsoppfølgning og branntilsyn.   

2.1 LOVBESTEMMELSER  

Forvaltningsloven, kommuneloven og plan- og bygningsloven (pbl.)1 med forskrifter setter rammer  

for den virksomheten som kommunen driver med. Forvaltningsloven stiller krav til saksbehandlingen. 

Kommuneloven pålegger rådmannen å sørge for kontroll med kommunens virksomhet. Plan og 

bygningsloven inneholder detaljerte krav til behandling av byggesaker. Matrikkelloven med tilhørende 

forskrifter inneholder materielle og prosessuelle regler.  

 

Formålet med plan- og bygningsloven er bl.a. å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte 

og samfunnet, og at byggesaksbehandlingen sikrer at byggetiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 

planvedtak. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 

interesser og myndigheter.  jf. pbl. § 1-1. 

                                                           

1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling, 27.06.2008 nr. 71. Forkortet pbl. 
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Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter inneholder føringer for hva som kan tillates og ikke 

når det gjelder bygging, riving, endring osv. Dette kalles de materielle reglene. Disse reglene definerer 

i stor grad kommunens handlingsrom i ulike typer saker. I tillegg inneholder både plan- og 

bygningsloven og forvaltningsloven bestemmelser som legger føringer for hvordan saksbehandlingen 

skal gjennomføre, dette kalles prosessuelle regler.  

 

I kommuneloven fra 19922 går rådmannens overordnede ansvar for internkontroll fram av § 23, 2.ledd 

hvor det står: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen 

drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 

betryggende kontroll.» 

 

Stortinget vedtok i juni 2018 ny kommunelov. Lovens kapittel 25 inneholder bestemmelser om 

rådmannens internkontroll. § 25-1 om internkontroll i ny kommunelov lyder slik: 

 

«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre 

at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for 

internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfang som er nødvendig. 

e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.» 

 

De nye bestemmelsene om internkontroll i kapittel 25 vil tre i kraft på et senere tidspunkt, som ennå 

ikke er bestemt. 

2.2 LIKEBEHANDLING 

Likebehandling oppfattes av folk flest som at alle skal ha de samme rettigheter eller plikter. Søker to 

personer om det samme godet, og disse personene tilfredsstiller tildelingsvilkårene fullt ut, oppleves 

det som svært urettferdig dersom den ene får sin søknad innvilget og den andre ikke. 

Sivilombudsmannen har uttrykt dette i sin årsmelding for 2010, når han skriver:  

 

«Å sammenligne seg med de rundt seg, enten andre i samme situasjon, eller de som har mer enn en 

selv, er etter min mening en naturlig del av det å bo i et samfunn. Det har godt feste i borgernes  

rettsfølelse at myndighetenes fordeling av fellesgodene – og byrdene – skal skje på en rettferdig måte.» 

                                                           
2 Lov om kommuner og fylkeskommuner. LOV-1992-09-25-107. 
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I den offentlige forvaltningen gjelder det ulovfestede prinsippet at like saker skal behandles likt. Usaklig 

forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak anses ugyldig. For at en anførsel om forskjellsbehandling 

skal føre frem, er det en forutsetning at det dreier seg om like saker både i faktisk og rettslig 

henseende. Likhetsprinsippet bygger på rettferdighetsbetraktninger og innebærer at de 

forvaltningsavgjørelser som fattes må bygge på en objektiv og saklig vurdering som sikrer likhet og 

rettssikkerhet. Når det skal tas stilling til spørsmålet om forvaltningen har utøvet forskjellsbehandling, 

er det ikke nødvendigvis noe galt med den enkelte avgjørelsen. Feilen kan bestå i at forvaltningen ikke 

kan gi noen saklig grunn for ikke å følge en konsekvent praksis. På noen områder, herunder på plan- 

og bygningsrettens område, finnes det imidlertid flere bestemmelser hvor forvaltningen er gitt  

myndighet til å avgjøre saker på skjønnsmessig grunnlag. Dette er helt nødvendig, da det ikke er mulig 

å regulere alle mulige typetilfeller gjennom lovgivning. 

 

I mange saker innenfor plan- og bygningsretten fremsettes det påstander om usaklig 

forskjellsbehandling. Mange av disse kan skyldes forhold som eksempelvis manglende kjennskap til 

regelverk eller at tiltakshavere tar seg til rette, og ikke nødvendigvis faktisk usaklig 

forskjellsbehandling. Påstander om usaklig forskjellsbehandling fører ikke så ofte frem i byggesaker, 

siden man i mange tilfeller normalt vil kunne finne forskjeller mellom tilfellene som begrunner 

forskjellsbehandling. I de fleste tilfeller vil det også være saklig å begrunne et avslag med at muligheten 

er brukt opp, fordi at andre har søkt først. Eksempelvis ved byggesøknader, der tidligere like boliger 

har fått dispensasjoner, mens bygningsmyndighetene ved sistemann finner at området nå er for 

fortettet eller andre hensyn har endret seg. 

2.3 TILSYN ETTER PBL 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og 

bestemmelser i plan og bygningsloven, og at ansvarlig foretak er kvalifisert (Pbl. § 25-1). Kommunen 

skal føre tilsyn i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.  Det følger av forskrift til byggesak § 

15-1 at kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet hvor det blant annet tas stilling til målsettinger 

og rutiner for tilsynet og utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv. 

2.4 ULOVLIGHETSOPPFØLGING OG TVANGSMULKT  

Det følger av pbl. § 32-1 at kommunene skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i 

medhold av loven. Plikten er beskrevet innledningsvis i lovens kapittel om ulovlighetsoppfølging, dette 

er ment å gi føringer til kommunen som skal sikre at de prioriterer ulovlighetsoppfølging3. 

 

Videre følger det av pbl. § 32-5 at ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, 

kan plan- og bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en 

særskilt angitt frist.  

2.5 OPPMÅLING 

                                                           
3 Forarbeider til plan- og bygningsloven, Ot.prp. nr. 45 (2007-2007) s 352  
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Den som ønsker en oppmåling må ta kontakt med kommunen. Reglene for oppmåling av eiendommer 

følger av lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). Denne har som formål å sikre tilgang til viktige 

eiendomsopplysninger ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle eiendommer i 

landet. Oppmålingsforretninger er blant annet nødvendig før en ny selvstendig eiendomsenhet kan 

etableres og føres inn i matrikkelen. Hvilke saker som krever oppmålingsforretning følger videre av 

matrikkelforskriften del 2. Reglene for hvordan en oppmålingsforretning skal foretas følger av 

forskriften kapittel 9.  

2.6 BRANNTILSYN  

Lokale brannvernmyndigheter fører tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven4. Dette innebærer at 

de fører regelmessig tilsyn med et utvalg av objekter i bruksfasen, dvs. når bygget er ferdigstilt og tatt 

i bruk. 

 

Pbl. stiller krav til byggverk som må være oppfylt på tidspunktet for ferdigstillelse. Det forutsettes at 

branntekniske løsninger fungerer og vedlikeholdes i bruksfasen, og at bruken er i samsvar med det 

som er lagt til grunn ved prosjekteringen av byggverket. 

 

Dersom brannvernmyndighetene oppdager at forutsetningene for bruk av byggverket ikke er oppfylt, 

kan dette utløse ny byggesak og eventuelt søknad om bruksendring etter plan- og 

bygningslovgivningen. 

 

Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 11 skal brannvesenet  gjennomføre brannforebyggende 

tilsyn. Etter § 13 skal kommunen identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, 

tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, 

miljø eller materielle verdier. I henhold til lovkommentaren 5  er dette definert som institusjoner, 

overnattingssteder, skoler, barnehager, forsamlingslokaler, store salgslokaler, store nærings- og 

industribygninger, samfunnsviktige knutepunkter, museer, kirker, m.m. 

3 KOMMUNENS ORGANISERING OG PRAKSIS 

3.1 PLAN OG BYGG 

Vi har kontaktet kommunalsjefen for kultur og samfunn som har ansvar for enheten plan, bygg og 

oppmåling for å få svar på hvordan byggesaksbehandlingen er organisert i kommunen.  Vi har fått svar 

fra enhetsleder på våre spørsmål. Vi har spurt om de har rutiner som sikrer likebehandling, om de har 

strategi for oppfølgning av ulovligheter og om de har oversikt over påståtte ulovligheter.  

 

I Gran kommune er det 3 fast ansatte som jobber med byggesaker, dette inkluderer enhetsleder. I 

tillegg har de en ansatt i prosjektstilling som jobber med bygge- og delesaker. 

 

                                                           

4 Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 
5 Norsk lovkommentar - rettsdata.no, brann- og eksplosjonsvernloven  
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Vi har fått oversendt kommunens rutiner på området: tilsynsstrategi etter plan- og bygningsloven for 

perioden 2018 – 2020, kvalitetssikringsrutiner for behandling av saker iht. plan- og  

bygningsloven kapittel 32, delegasjonsreglement, rutine og etiske retningslinjer ved håndtering av 

ulovlighetssaker etter plan- og bygningsloven i Gran kommune.  

 

Vi etterspurte også om de hadde oversikt over påståtte ulovligheter i kommunen. Vi fikk oversendt et 

dokument som viser en oversikt over ulovligheter som kommunen vet om. De har også oversikt over 

dispensasjoner som er gitt. Det er også opplyst fra kommunen at det er enkelt å finne igjen 

ulovlighetssaker i saksbehandlingssystemet P360.  

 

Enhetsleder har opplyst om at de har etablert et system for å oppnå likebehandling. I tillegg har 

kommunen et tverrfaglig møte (plan, byggesak, oppmåling, landbruk, vann- og avløp, veg, kultur) en 

gang pr uke hvor ulike saker drøftes, dette sikrer samtidig likebehandling av saker i kommunen.  

 

I følge kommunens årsmelding for 2018 er det opplyst at det har vært et høyt aktivitetsnivå i alle 

enheter. Byggesak har hatt et nesten like høyt antall byggesaker som i 2017.  

UTDRAG FRA ÅRSMELDINGEN 6: 

 

3.2 OPPMÅLING 

Oppmåling er en del av plan, bygg og oppmålingsavdelingen. Det er en egen fagansvarlig for 

oppmåling. I følge leder for plan, bygg og oppmåling er det 2 årsverk på oppmåling.  

3.3 LUNNER – GRAN BRANN OG REDNING 

Lunner og Gran kommuner har inngått avtale om felles brann- og ulykkesberedskap etter 

vertskommunemodellen, der Gran kommune er vertskommune. Et vertskommunesamarbeid er en del 

av virksomheten til den kommunen som er vertskommune for samarbeidet. Kontrollutvalget i 

(verts)kommunen skal derfor etter de vanlige reglene i kommuneloven § 77 føre løpende tilsyn også  

                                                           
6 Gran kommune årsmelding 2018 s. 77 



Byggesaker, oppmåling og branntilsyn 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 9 

 

med den delen av virksomheten i kommunen som dreier seg om saker som er delegert fra de andre 

kommunene i samarbeidet. Det vil si at det er Gran kommune sitt kontrollutvalg som kan føre tilsyn 

med Lunner – Gran brann og redning. 

4.  VURDERING I FORHOLD TIL ET MULIG 

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

forvaltningsrevisjon av dette teamet:   

 

1. Er dette et viktig område, f.eks ved at det legger beslag på store ressurser? 

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

er satt for virksomheten? 

3. Er administrasjonen i gang med mulige risikoreduserende tiltak på området? I så fall er 

nytteverdien av revisjon mindre. 

4. Er temaet reviderbart?  Er det mulig å finne gode revisjonskriterier?  

 

Vesentlighet: 

I Gran kommune behandles det rundt 300 byggesaker årlig og ifølge oversikten vi har mottatt fra 

kommunen foreligger det rundt 80 ulovligheter som de oversikt over. Byggesaksbehandlingen må sies 

å være et vesentlig område for kommunene og berører årlig mange av kommunens innbyggere, 

næringsliv og hytteeiere. Revisjonen har ikke forespurt kommunen om de har oversikt over særskilte 

brannobjekter og om det foretas tilsyn av disse.  

 

Risiko og risikohåndtering: 

Korrupsjonssaken i Drammen kommune har aktualisert temaet internkontroll når det gjelder 

byggesaksbehandling. Slik denne saken er fremstilt i media har saksbehandlere mottatt bestikkelser 

for å prioritere saker for enkelte utbyggere framfor andre eller for å sørge for at byggesøknader 

godkjennes på tross av at de ikke er i samsvar med planbestemmelsene eller regelverket for øvrig.   

 

Så vidt revisjonen kjenner til finnes det ikke statistikk eller analyser som viser hvor utbredt denne type 

korrupsjon er i kommunene i Norge. Det betyr at en gjennom internkontrollen må være bevisst på at 

dette kan skje, selv om de vanligste feil og mangler ved byggesaksbehandlingen nok er utilsiktede og 

skyldes en eller annen form for svikt i systemer, rutiner eller praksis. 

 

Oversikten over bemanningen i byggesaksavdelingen viser at det er 3 personer som arbeider med 

byggesaker i Gran kommune. At det er en liten enhet kan bidra til oversiktlige forhold og at det kan 

være lettere å oppdage hvis det skjer noe ureglementert. På den annen side kan små forhold bidra til 

utfordringer når det gjelder habilitet og arbeidsdeling, og en liten kommune vil være mer sårbar på 

grunn av mindre ressurser og fagmiljø enn større kommuner.  
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Vi har mottatt noen rutiner fra kommunen som viser at de til en viss grad har et system for 

kvalitetssikring og internkontroll av byggesaksbehandlingen, men det er vanskelig å vurdere hvordan 

systemet fungerer uten å ha undersøkt innholdet i det og hvordan det etterleves. 

 

I det som revisjonen har sett igjennom, mener vedkommende som har henvendt seg til 

kontrollutvalget at det finnes saker som ikke har blitt behandlet på lik måte som burde ha blitt det.  

 

Henvendelsen til kontrollutvalget inneholder påstander om forskjellsbehandling i byggesaker, at det 

foreligger ulovlige forhold i kommunen og at det er manglende branntilsyn. Påstandene er 

underbygget med et stort antall dokumenter. Materialet er såpass omfattende at det er vanskelig å 

vurdere uten å ha gått nærmere inn i dokumentene og de sakene de gjelder. Siden det er fremsatt 

alvorlige påstander om kommunens saksbehandling og tilsyn som kan svekke tilliten til kommunens 

byggesaksbehandling mv, mener revisjonen at dette gir grunnlag for å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon på området.  

 

Reviderbart 

Revisjonen mener at temaet er reviderbart og at det er mulig å finne relevante revisjonskriterier. Vi 

viser til nærmere beskrivelse i prosjektplanen nedenfor. 

 

5. PROSJEKTPLAN 

5.1 MULIGE INNFALLSVINKLER OG PROBLEMSTILLINGER  

Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å undersøke om Gran kommune har systemer, rutiner 

og praksis som sikrer likebehandling i byggesaker, oppfølging av ulovligheter og branntilsyn i samsvar 

med lovbestemte krav. 

 

Nytteverdien av revisjonen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret tillit til at kommunen har en 

betryggende kontroll med byggesaksbehandling og branntilsyn. Dersom det avdekkes vesentlige 

svakheter i systemer, rutiner og praksis kan dette være grunnlag for å gi innspill til administrasjonen 

om forbedringsmuligheter. 

 

Påstandene som er framsatt gjelder både byggesaksbehandling og branntilsyn som i Gran kommune 

gjennomføres i to forskjellige virksomheter.  Vi har derfor delt inn problemstillingene i to delprosjekter 

som enten kan gjennomføres i samme revisjonsprosjekt eller som to prosjekter. Det ene delprosjektet 

gjelder plan og bygningsavdelingen og det andre gjelder Lunner – Gran brann og redning. Vi foreslår 

følgende problemstillinger: 

 

Byggesaksavdelingen: 

1. Har kommunen systemer og rutiner som sikrer at saksbehandlingen ivaretar likebehandling og 

at ulovligheter følges opp og sanksjoneres? 
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2. I hvilken grad ivaretas kravene til dokumentasjon og likebehandling i kommunens 

saksbehandling? 

3. Har kommunen tilstrekkelige rutiner for å sikre at ulovligheter oppdages og følges opp? 

4. I hvilken grad blir ulovligheter fulgt opp? 

 

Oppmåling 

5. Sikrer kommunen at oppmålingsforretningene varsles og protokollføres i samsvar med 

regelverket? 

 

Lunner - Gran brann og redning: 

6. Har Lunner - Gran brann og redning systemer og rutiner for å foreta tilsyn med særskilte 

brannobjekter? 

7. Blir det gjennomført branntilsyn i samsvar med lover og regler? 

 

5.2 REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisjonens vurderinger i et forvaltningsprosjekt. 

Revisjonskriteriene kan være hentet fra lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige 

standarder mv. 

 

I denne revisjonen vil revisjonskriteriene kunne hentes fra: 

 Forvaltningsloven 

 Kommunelovens bestemmelser om internkontroll. Forarbeidene til kommuneloven og ulike 

kilder som sier noe om hvordan denne bestemmelsen skal tolkes 

 Anerkjente prinsipper for god internkontroll 

 Plan og bygningsloven med forskrifter og relevant litteratur for tolkning av bestemmelser 

 Brann- og eksplosjonsvernloven 

 Matrikkeloven med forskrifter 

 Sentrale reglementer, kommunale vedtak og styringsdokumenter i Gran kommune 

 

Som omtalt foran er det ikke avklart når den nye bestemmelsen om internkontroll i kommuneloven 

trår i kraft. Inntil videre gjelder § 23.2 om «betryggende kontroll».  

 

For øvrige så viser vi til det vi har skrevet om sentrale lover og bestemmelser tidligere i denne 

foranalysen/prosjektplanen.  

 

Revisjonskriteriene vil bli nærmere utledet i forbindelse med prosjektarbeidet. 

5.3 METODE 

Vi ønsker å gjennomføre revisjonen som en systematisk gjennomgang av de utvalgte temaene. I den 

forbindelse vil henvendelsen om de påståtte ulovlighetene og tilhørende dokumenter være en del av 

datagrunnlaget. Revisjonen vil i tillegg velge ut og innhente dokumentasjon om saker fra kommunen i 
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det omfang som anses som nødvendig for å belyse og svare på problemstillingene. Revisjonen mener 

at dette vil gi et mer helhetlig og riktigere bilde av kommunens saksbehandling enn en undersøkelse 

som bare omfatter de sakene som har blitt fremlagt i dokumentasjonen for kontrollutvalget. 

 

Internkontrollsystem (1 og 2) 

Internkontrollsystemet kan utformes på ulike måter, men det er likevel noen elementer som bør være 

tilstede. I problemstilling 1 vil vi gjennomføre en dokumentanalyse av kommunens systemer og rutiner 

for de utvalgte temaene i byggesaksbehandlingen i lys av lovbestemte krav og anbefalinger i 

anerkjente rammeverk/modeller for internkontroll.   

 

I problemstilling 2 vil vi gjennomføre en dokumentanalyse av et utvalg saker for å se om like saker 

behandles likt.  Dokumentanalysen vil suppleres med intervjuer med leder og saksbehandlere i 

byggesaksavdelingen. 

 

Ulovligheter (3 og 4) 

I problemstilling 3 vil vi gå gjennom kommunens systemer og rutiner når det gjelder tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging. I problemstilling 4 vil vi undersøke etterlevelsen av rutiner, bruken av sjekklister 

osv for å kunne følge opp ulovligheter. Det er også relevant å se på om kommunen foretar tilsyn, og 

hvordan deres praksis er på området. Vi vil også foreta en saksgjennomgang for å undersøke i hvilken 

grad kommunen faktisk følger opp ulovligheter. Hvilke reaksjoner som bli gitt i form av tvangsmulkt vil 

her også være et mulig tema.  

 

Oppmåling (5) 

I denne problemstillingen vil vi innhente rutiner og se på et utvalg av oppmålingsforretninger. Det vi 

vil vurdere er om det er varslet i henhold til regelverket og om det er ført korrekt protokoll.   

 

Branntilsyn (6 og 7) 

I disse to problemstillingen vil vi gjennomføre en dokumentanalyse av systemer og rutiner, samt 

undersøke etterlevelsen av rutiner, bruken av lister mv, for brann- og redning. Videre vil vi undersøke 

om det blir utført branntilsyn etter de lover og regler som gjelder for området. Dokumentanalysen vil 

suppleres med intervjuer med leder og ansatte i Lunner - Gran brann og redning. 

5.4 GJENNOMFØRING OG RESSURSBRUK 

Ressursbruken til et eventuelt prosjekt er blant annet avhengig av følgende forhold:  

 Antall problemstillinger som ønskes undersøkt  

 Det er tre temaer/avdelinger; byggesaksavdelingen, oppmåling og brann og redning som skal 

revideres 

 Hvor omfattende datagrunnlag det er nødvendig å samle inn for å vurdere kommunens praksis  

opp mot revisjonskriteriene  

 Hvilke metoder som benyttes for å framskaffe datagrunnlaget  

 Hvor kompliserte og krevende vurderinger som må foretas  

 Hvor godt dokumentert og tilgjengelige data fra kommunens systemer er  
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Det er vanskelig å anslå ressursbruken helt nøyaktig på forhånd fordi vi ikke har detaljkunnskap om  

kommunens systemer og hvor arbeidskrevende det blir å innhente nødvendige data. Dette er blant 

annet avhengig av kvaliteten på kommunens dokumentasjon. Vi vet heller ikke  

på forhånd hvilke funn vi kommer til å gjøre og i detalj hvilke vurderinger som vi må gå inn på. 

 

Ressursbruken vil også være avhengig av hvor mange enkeltsaker vi undersøker og hvordan vi 

avgrenser gjennomgangen av kommunens rutiner og hvor mange problemstillinger som 

kontrollutvalget ønsker at vi skal se på.  

 

Timebruken vil avhenge av hvor mange problemstillinger som velges, og om vi skal foreta revisjon av 

plan- og byggesaksavdelingen inkludert oppmåling, og av Lunner – Gran Brann og Redning.  

 

Hvis man velger hele prosjektet slik prosjektplanen viser så vil revisjonen anta at dettes kan gjøres 

innenfor 500 timer. Hvis brann og redning holdes utenfor så kan prosjektet gjennomføres på 350 

timer. 

 

Revisjonen vil gjennomføres av forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen Bue. Reidun Grefsrud vil være 

oppdragsansvarlig. 

 

Revisjonen kan startes opp høsten 2019 og ferdigstilles i løpet av våren 2020. Revisjonen har ikke 

kapasitet til å gjennomføre hele revisjonen inneværende år, da ressursene så sent på året er bundet 

opp i andre prosjekter. 
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SAK NR. 51/2019

Gran kommune 
 
 

 
 
STATUS FOR REVISJONSPROSJEKTET 
«HJEMMETJENESTEN I GRAN – EVALUERING AV 
SOMMERAVVIKLINGEN 2019» 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 18.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Revisors informasjon om status for revisjonsprosjektet tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte den 15.03.2019 en prosjektplan fra Innlandet Revisjon IKS som 
grunnlag for igangsetting av en evaluering av sommeravviklingen 2019 innenfor hjemmetjenesten. 
  
Prosjektplanen ble fremlagt og godkjent i kontrollutvalgets møte den 07.06.2019 der det ble fattet 
slikt vedtak (sak 30/19):  
 

1. Prosjektplan for gjennomføring av evaluering av sommerferieavviklingen innenfor 
hjemmetjenesten godkjennes.  

 
2. Revisjonsprosjektet skal besvare følgende spørsmål/ problemstillinger: 

a) Ble planlagte tiltak for sommerferieavvikling 2019 gjennomført etter 
forutsetningene?  

b) Har tiltakene medført en tilfredsstillende sommerferieavvikling i 2019?  
 

3. Revisjonsprosjektet gjennomføres høsten 2019 innenfor en tidsramme på 150-200 
timer. Sluttrapporten planlegges fremlagt i kontrollutvalgets møte den 18.10.2019. 
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I kontrollutvalgets møte den 30.09.2019 kom det frem under behandlingen av sak 37/19 (sak: 
Tertialrapport 2/19 fra Innlandet Revisjon IKS) at revisjonsprosjektet ikke ville bli ferdigstilt som 
forutsatt til møtet den 18.10.2019. Kontrollutvalget ba da om å få en statusrapport i sitt møte den 
18.10.2019. 
 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor for revisjonsprosjektet er invitert til å 
orientere om status. 
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SAK NR. 52/2019 

 
Gran kommune     
 
 
 
 

 
EGENEVALUERING KONTROLLUTVALGET – 
VALGPERIODEN 2015-2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

   
Saksdokumenter: 

1. Kontrollutvalgsboken, 2015   
 
Ikke vedlagt 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden 2015-2019 har kontrollutvalget 
følgende innspill til nytt kontrollutvalg i neste valgperiode: 
 

 ………. (fylles ut i møtet) 
 ………. 
 ………. 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale, og i tråd med anbefaling i departementets veileder om kontrollutvalg 
(Kontrollutvalgsboken, 2015), legges det herved opp til en egenevaluering av kontrollutvalget arbeid 
i valgperioden. 
 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak.  
 
Nedenfor følger utdrag fra Kontrollutvalgsboken der egenevaluering er omtalt. Her går også frem 
forslag til konkrete tema for evalueringen.  
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Evaluering 

Egenevaluering 
Det kan være nyttig for kontrollutvalget å jevnlig gjennomføre evaluering av eget arbeid. 
Målsettingen er å sørge for kontinuerlig læring og forbedring ved å fokusere på hvordan 
kontrollutvalget ivaretar sin kontroll- og tilsynsfunksjon. 

Samhandlingen kontrollutvalget har med sekretariatet og revisjonen bør være en del av 
evalueringen. Evalueringen kan gjerne foregå gjennom en dialog med revisor og sekretær, 
dersom dette ikke er til hinder for at kontrollutvalget kan snakke åpent og ærlig om sine 
erfaringer. Sentrale spørsmål vil være om kontrollutvalgets forventninger blir innfridd, om 
saker blir forberedt tilstrekkelig og hvordan samhandlingen kan bli enda bedre. 
 
Tema for evaluering 

 Gjennomføres møtene på en effektiv og engasjerende måte? 
 Er antall møter tilstrekkelig i forhold til saksmengde? 
 Klarer kontrollutvalget å ivareta kontrollfunksjonen på en god måte? 
 Hvordan oppfattes utvalget av andre sentrale aktører slik som kommunestyret og 

administrasjonen? 
 Er roller og ansvarsdeling klar mellom kontrollutvalg, kommunestyret og 

administrasjonen? 
 Hvordan fungerer samhandling med revisor? 
 Hvordan fungerer samhandling med sekretariatet? 

 

Det kan skrives et referat fra evalueringen. Dersom det identifiseres forbedringsområder, bør 
konkrete tiltak bli foreslått. Slik evaluering kan gjennomføres en gang i året, gjerne i forkant 
av utarbeidelse av årsmelding og årsplan, slik at forbedringstiltak kan integreres i utvalgets 
virksomhetsplan. 

Evaluering av kontrollutvalgets arbeid og samhandling 
Kontrollutvalget i Fredrikstad bestemte seg for å gjennomføre evalueringer av egen 
virksomhet med et spesielt fokus på samhandling mellom utvalget, ordføreren og 
administrasjonssjefen. I oppstarten fikk de ekstern prosessveiledning for å lære om hvordan 
slike evalueringsprosesser kan gjennomføres. I ettertid har kontrollutvalget gjennomført slike 
evalueringssamlinger med jevne mellomrom. På disse samlingene deltar både ordføreren og 
administrasjonssjefen sammen med utvalget. Møtene oppfattes som en god anledning til å 
diskutere hvordan kontrollutvalget kan ivareta sine kontrolloppgaver, og hvordan det kan 
legges til rette for god samhandling mellom utvalget, ordføreren og administrasjonssjefen. 
Spesielt har de fokusert på hvordan saker som ikke er planlagte, som for eksempel 
granskninger, skal behandles. 
 
«Utvikling skjer ved erfaring og opplæring. Fellesmøter med andre kontrollutvalg og 
kontrollutvalgsledere gir nye impulser og utvikling.» (Kontrollutvalgsleder, Rindal) 
 

En god måte å få innspill til tema i evalueringsmøter, er gjennom erfaringsutveksling med 
andre kontrollutvalg. Da kan en ta opp erfaringer knyttet til arbeidet i kontrollutvalget og gi 
hverandre innspill til gode arbeidsformer og lignende. 

Involvering av samhandlingspartnere 
Det er også viktig at kontrollutvalgets samhandlingspartnere får anledning til å evaluere 
arbeidet til kontrollutvalget og komme med innspill til forbedringsområder. Både 
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kommunestyret og administrasjonen kan ha verdifulle erfaringer som kan være med på å 
gjøre kontrollutvalgets arbeid enda bedre. Å invitere disse aktørene med på en slik 
evaluering kan også bidra til å synliggjøre og forankre kontrollutvalgets arbeid. 
Evalueringen kan gjennomføres ved at ordfører og gruppeledere og administrativ ledelse blir 
invitert til et møte. 

 
 
Egenevaluering 2015 (valgperioden 2011-2015): 
 
Kontrollutvalget gjennomførte en egenevaluering i 2015, i det siste møte i valgperioden 2011-2015. 
Da det kan ha interesse av å se hva som ble vektlagt den gangen er vedtaket i saken fra 2015 tatt inn 
under:  
 

SAK NR. 55/2015 EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS 
VIRKSOMHET 2011-2015  

 
Vedtak, enstemmig: Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden 

2011-2015 har kontrollutvalget følgende innspill til nytt 
kontrollutvalg i neste valgperiode: 
 

 Profilering og synliggjøring: 
Nytt kontrollutvalg oppfordres til å videreføre et aktiv og 
synlig utvalg overfor kommunestyret og allmennheten. 
Videreføring av utvalgsleder som saksordfører ved 
behandling av saker fra kontrollutvalget til 
kommunestyret anbefales.  
 

 Aktive utvalgsmedlemmer/utvalgsleder – rask 
oppfølging av tidsaktuelle saker: 
Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres til å være 
aktive og raskt løfte frem saker/tema til drøfting i 
kontrollutvalget som synes å ha høy aktualitet i 
befolkningen og/eller har høy politisk interesse.  
 

 Forvaltningsrevisjon, risikovurderinger og valg av 
områder: 
Det oppfordres til å jobbe aktivt for at alle store 
tjenesteområder underlegges gode risikovurderinger og 
eventuelt revisjoner i løpet av valgperioden. Det 
oppfordres særskilt til sikre at helse, pleie og omsorg 
hensyntas i dette arbeidet. 
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SAK NR. 53/2019

Gran kommune 
 
 

 
 
 
PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY 
VALGPERIODE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 18.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 

 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Med bakgrunn i erfaringer fra inneværende valgperiode vil kontrollutvalget gi følgende 
innspill i forbindelse med planlegging og gjennomføring av første møte i ny valgperiode:   
 

 Første møte tilrettelegges som et informasjons- og opplæringsmøte der det 
overordnede målet er å etablere en god rolleforståelse, få god innsikt i ansvar og 
oppgaver og å stimulere til engasjement rundt oppgaven med kontroll av 
kommunen. 
 

 Kontrollutvalgets sekretariat lager et opplegg for første møte med vekt på:  
 Rammevilkår (kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon).  
 Roller, ansvar og oppgaver. 
 Samarbeid og kommunikasjon.  
 Praktisk utvalgsarbeid og erfaringer fra forrige valgperiode. 
 Administrative rutiner, informasjon om møtegodtgjørelse mv.  

 

 Ved skifte av utvalgsleder vurderes å invitere tidligere utvalgsleder til å orientere 
om sine erfaringer. 
 

 Alle får utdelt Kontrollutvalgsboken (veileder utgitt av departementet) 
 

 Varamedlemmer inviteres til første møte. 
 

 Møteplan for 2020 utarbeides i samråd med utvalgsleder og fastsettes på første 
møte i ny valgperiode.
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kontrollutvalget inviteres til å komme med innspill og synspunkter på opplegget for første møte. 
 
Det første møtet vil primært være et opplæringsmøte er å bli kjent, samtidig som man gis god 
innsikt roller, ansvar og oppgaver.  
 
For øvrig vises til forslag til vedtak i saken der målene og det praktiske opplegget for første møte i 
valgperioden er konkretisert.  
 
 
Vurdering: 
 
Første møte i ny valgperiode foreslås tilrettelagt som et opplæringsmøte for å sikre at alle som er 
valgt inn i kontrollutvalget (inkl. varamedlemmer) får god innsikt i utvalgets oppgaver og ansvar. 
For eventuelle ”gamle” medlemmer vil dette fungere som en grei oppfrisking av kunnskap. Det 
overordnede målet på første møte må være å gi utvalgsmedlemmene en god rolleforståelse og lyst 
til å engasjere seg i kontroll med kommunens virksomhet, herunder kommunens eierskap i 
selskaper.   
 
Første møte i forrige valgperiode tilrettelegges av kontrollutvalgets sekretariat i samarbeid med (ny) 
utvalgsleder.  
 
Ved eventuelt skifte av utvalgsleder har erfaringer fra tidligere oppstart av valgperioder vist at det 
har vært vellykket å ha med tidligere utvalgsleder på deler av det første møtet for å dele sine 
erfaringer og gi råd/tips. Det foreslås derfor at det legges opp til dette også denne gang. 
 
Tidligere har varamedlemmer også blitt invitert til første møte. Det har vært gode erfaring med 
dette, og det anbefales derfor at denne praksisen videreføres.  
 
Introduksjon av Innlandet Revisjon IKS og fordypning innenfor tjenesteområdene 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon foreslås at blir avventet til det andre møte i valgperioden.  
Det betyr at også det andre møtet i valgperioden vil innebære en del opplæring, samtidig som man 
vil starte opp prosessen med overordnet analyse og arbeidet med å lage ny plan for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 
Sekretær gir utfyllende informasjon i møtet.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 26.08.2019 Klikk eller trykk for å skrive inn en dato. 
Kl: 09:00-11:15 
Sted: Gran rådhus 
Arkivsak: 19/00024 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ola Åstein Sønsteby 

  
Forfall:  Morten Hagen 
  
Fra administrasjonen: Mette Mosby, kommunalsjef helse og omsorg 

Sigrid Lerud, fagansvarlig plan og bygningsavdelingen 
Anne Lise Koller arealplanlegger 

  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen torsdag 05.09.2019 kl 15.00 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 03.06.2019  

19/19 19/00113-16 Møteplan for eldrerådet 2020  

20/19 
18/01893-
120 

Sak utenom saksliste i eldrerådet: Reguleringsplan for 
Lidskjalvgutua/ Storgata 

 

    

Tema/ Orienteringer: 

 Orientering fra Helse og omsorg ved Mette Mosby  
o Situasjonen i Helse og omsorg  
o Prosjekt 690 – Nytt sykehjem og omsorgsboliger - Sagatangen 

 Orienteringer om pågående plansaker og reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata ved 
Sigrid Lerud og Anne Lise Koller.  

o Generell orientering om pågående plansaker.  
o Orientering om reguleringsplanen for Lidskjalvgutua/ Storgata. Eldrerådet ønsket og 

behandle orienteringen. Det medførte en sak utenom sakslista 

 Orientering om FNs internasjonale eldredag på Bergslia 29. september 2019 ved Helge 
Hulbak og Einar Ellefsrud 

 Orientering – valg av nytt eldreråd ved Kjersti H Tysland 
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19/19 Møteplan for eldrerådet 2020 
 
Arkivsak: 19/00113 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 26.08.2019 19/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Eldrerådet vedtar følgende møteplan for eldrerådet 2020: 

Vinter/ vår høst 

20.01.2020 
10.02.2020 
09.03.2020 
27.04.2020 
08.06.2020 

31.08.2020 
12.10.2020 
09.11.2020 
30.11.2020 
 

 
 
Eldrerådets behandling 26.08.2019: 
Kjersti H Tysland orienterte kort om saken. Møtekalender er lagt opp etter politisk møteplan. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Peter O Saugstad 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 26.08.2019: 
Eldrerådet vedtar følgende møteplan for eldrerådet 2020: 

Vinter/ vår høst 

20.01.2020 
10.02.2020 
09.03.2020 
27.04.2020 
08.06.2020 

31.08.2020 
12.10.2020 
09.11.2020 
30.11.2020 
 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

20/19 Sak utenom saksliste i eldrerådet: Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ 
Storgata 
 
Arkivsak: 18/01893 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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Eldrerådet 26.08.2019 20/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Saken var ikke utredet av administrasjonen som sak til eldrerådet og stod ikke på sakslisten til møtet 
26.08.2019. 
 
 
Eldrerådets behandling 26.08.2019: 
Sigrid Lerud orienterte om reguleringsplanen for Lidskalvgutua/Storgata som ligger ute til offentlig 
ettersyn fram til 02.0.2019. Eldrerådet diskuterte reguleringsplanen og vedtok at det skulle sendes 
inn en uttalelse til saken.  
Eldrerådets høringsuttalelse til reguleringsplan for Lidskjalvgutua /Storgata: Eldrerådet ser positivt på 
bebyggelse i Gran sentrum. Eldrerådet er opptatt av at det tar hensyn til sol og lysforhold for alle 
boligene, samtidig at det er tilstrekkelig grøntareal i området. Småhus må ikke bygges på bekostning 
av grøntareal.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Grete Øverlier, Ola Åstein Sønsteby, Einar Ellefsrud, Kari Dæhlen. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 26.08.2019: 
Eldrerådet sender inn følgene høringsuttalelse vedrørende reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ 
Storgata: 
Eldrerådet ser positivt på bebyggelse i Gran sentrum. Eldrerådet er opptatt av at det tas hensyn til sol 
og lysforhold for alle boligene, samtidig at det er tilstrekkelig grøntareal i området. Småhus må ikke 
bygges på bekostning av grøntareal.  
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 



 

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 07.10.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus  
Arkivsak: 19/00024  
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 

 «Leve helse livet» Oppdatering av arbeidet med reformen v/ Mette Mosby  
 Orientering om flomsikringssaken i Brandbu v/ Sigrid Lerud 

 
 

SAKSLISTE  

21/19 17/02088-29 Plan for universell utforming 2019 til 2028  

22/19 16/00742-32 Deltakelse i finansiering av bygging av nye legevaktlokaler for Gjøvik 
Interkommunale legevakt (GIL) -  SI-Gjøvik  

    

 
 
Jaren, 27. september 2019 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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21/19 Plan for universell utforming 2019 til 2028 
 
Arkivsak-dok.  17/02088-29 
Arkivkode.  614  
Saksbehandler  Gard Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Eldrerådet 07.10.2019 21/19 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar at tiltak for universell 
utforming skal følge forslag til prioriteringer utført i regi av ressursgruppe for universell 
utforming, jfr. vedlagte rapporter. 

2. Tiltak for å ivareta universell utforming ved kommunale formålsbygg utføres koordinert og 
samtidig med andre nødvendige tiltak ved det enkelte bygg og følger samme prioritering. 

 
Saksdokumenter Vedlagt 
Kostnadsoversikt – akseptabelt nivå på Universell Utforming 
UU-Rapporter med avvikslister for gjennomgåtte bygg 

Ja 
Ja 

  
 
 
Oppsummering 
I Norge er universell utforming en strategi for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Et sentralt mål 
er å forhindre diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne gjennom økt tilgjengelighet og 
løsninger som er likestilte i bruk. Både offentlig og privat virksomhet er pålagt å ha universell 
utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.  
 
Nasjonale myndigheter har vedtatt visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025: 
Norge universelt utformet 2025.  
 
Ressursgruppe for universell utforming har gjennomgått det vesentlige av kommunens formålsbygg 
og det foreligger i dag rapporter fra 16 bygg og en kostnadsoversikt som omfatter alle 33 
formålsbyggene. 
 
For å få utført mest mulig for tilgjengelige budsjett de neste årene, så bør tiltak for å oppnå universell 
utforming utføres koordinert og samtidig med andre nødvendige tiltak. En vil da oppnå både 
redusert totalkostnad og redusert belastning for brukerne av lokalene. 
 
 
 
 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
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Saken var oppe i rådet for funksjonshemmede og det ble etablert en ressursgruppe for dette 
arbeidet. Gruppen består av ressurspersoner innad i kommunen, innleid ekspertise og i fra råd for 
personer med funksjonshemninger. Ressursgruppen prioriterer tiltak for utførelse innen type bygg og 
type funksjonshemning. 
 
Ved gjennomgang av formålsbyggene er det valgt å benytte dataprogrammet Byggforalle, utviklet av 
Statsbygg. Systematikken i registrering og hvordan vurderinger er foretatt fremgår av rapportene. 
For 16 formålsbygg foreligger det en rapport hvor utførelseskostnaden er vurdert for alle beskrevne 
tiltak. I tillegg så foreligger det en oversikt for byggene over avvik som godkjennes da de har mindre 
betydning, vil medføre ekstra høye kostnader eller er for strengt i forhold til det spesifikke 
eksisterende bygget. 
 
Kostnadsoversikten viser en oppsummering av alle byggenes forventede kostnader for å få universell 
utforming opp på et akseptabelt nivå. Totalt for formålsbyggene er det beregnet en 
utførelseskostnad på i underkant av 30 mill. kr. eks MVA. og en total prosjektkostnad på i underkant 
av 40 mill. kr. inkl. MVA. 
 
Det foreligger ikke et eget plandokument, men vedlagt ligger en kartlegging av alle aktuelle bygg og 
en oppsummering av kostandene i vedlegget «kostnadsoversikt – akseptabelt nivå på universell 
utforming». 
 
Det pågår generelt et prosjekt for å oppgradere kommunens formålsbygg i løpet av noen år hvor 
følgende er lagt til grunn i prioritert rekkefølge: 

1. Tilfredsstille lovpålagte krav etter forskrift om brannforebygging, krav til universell utforming 
og krav ved miljørettet helsevern. 

2. Sikre kommunens verdier i bygg ved å hindre ytterligere forfall. 
3. Nødvendige ombygginger for å ivareta endret behov hos brukerne. 

 
Byggearbeider ved i bygg i drift medfører påkjenninger og ulemper for brukerne av bygget. Det blir 
derfor prioritert å utføre flere rettinger av mangler når en allikevel er i bygget. Ved å utføre flere 
tiltak samtidig så reduseres også rigg/driftskostnadene og dermed den totale kostnad. 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
LOV-2013-06-21-61: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  
Hvor det fremgår i § 13. Universell utforming 
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 
virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten. 
 
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hoved løsningen i de fysiske 
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 
 
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming 
av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for 
virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en 
uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 
funksjons hemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de 
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nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og 
vernehensyn. 
 
Eksisterende planer 

- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 18. 6.2015 sak 50/15 
 
- Kommuneplanens arealdel, bestemmelser og retningslinjer, vedtatt av Gran kommunestyre 

20.6.2019 sak 63/19 
 
- Likestillingsplan 2012, vedtatt av Gran kommunestyre 12.4.2012 sak 42/12 

 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret vedtok 13.12.2018 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019–2022 hvor det i 
investeringsoversikten er avsatte1 mill. kr. pr. år frem 2022 og deretter 2 mill. kr. i 2023 og 2024 til 
universell utforming. Det er i tillegg avsatt midler til generelt vedlikehold/oppgradering. 
 
Kommunestyrets vedtok 14.06.2018 i sak 47/18 Universell utforming ved Gran kommunes 
formålsbygg: 
1. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens formålsbygg og 
vurderer behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
2. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan for 
universell utforming med virkning fra 2019 til 2028. 
3. Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for prioritering av tiltak i formålsbygg. 
 
Råd for funksjonshemmede vedtok 28.4.2017 i sak 6/17: 

1. Knut Raddum velges som representant for råd for funksjonshemmede i universell utforming 
ressursgruppe. Råd for funksjonshemmede har ikke tatt stilling til rekkefølgen av bygg som 
bør prioriteres.  

2. I tillegg:  
Gran kommune har per dags dato dessverre ingen bygg tilgjengelig for alle sine innbyggere. 
Har du blant annet nedsatt hørsel eller en synshemming betyr det at du utelukkes fra å delta 
i den offentlige debatten. Råd for funksjonshemmede kan heller ikke finne dokumentasjon på 
konkret plan for universell utforming i regi av kommunen.  
Med bakgrunn i dette ønsker Råd for funksjonshemmede at det utarbeides en plan for 
universell utforming og at dette arbeidet starter så raskt som mulig. Vi foreslår at universell 
utforming ressursgruppe som nå er nedsatt i henhold til å utrede kommunale bygninger får 
mandatet til å utforme en universell utformingsplan med virkning fra 2017 til 2040. 

 
 
Økonomi 
Gjeldende Økonomiplan 2019-2022 har satt en ramme på 1 mill. kr. pr. år frem 2022 og deretter 2 
mill. kr. i 2023 og 2024 for hvilke investeringer til universell utforming som kan utføres. 
 
Behovet er totalt anslått til i underkant av 40 mill. kr for å ha et akseptabelt nivå på universell 
utforming.   Det medfører at den årlige rammen bør økes. 
 
Bemanning 
Ikke behov for økt bemanning 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg nei 
 
 
 
Vurdering/alternative løsninger 
Det finnes ingen særlige grunner for ikke å ivareta UU utover at det ikke skal være en 
uforholdsmessig byrde.  Det er en vurdering som må foretas konkret for det enkelte bygg og det 
enkelte tiltak. 
 
Ved gjennomføring av tiltak for universell utforming kan det vurderes om enkelte typer bygg, f. eks. 
skoler, bør prioriteres. 
 
Det foreligger ikke et samlet plandokument, men vedleggene gir en oversikt over tiltakene som er 
vurdert og vedlegget «kostnadsoversikt – akseptabelt nivå på universell utforming» gire en 
oppsummering av kostnader på de tiltak man foreslår å gjennomføre. 
 
Hva som kan gjennomføres er avhengig av budsjettvedtak hvert enkelt år. Som beskrevet tidligere 
gjennomfører vi vanligvis særskilte UU tiltak sammen med andre vedlikeholdsprosjekter. Det er 
derfor prioriteringen av når vi skal gjøre vedlikeholdstiltak på det enkelte bygg som vil avgjøre 
prioriteringen av UU tiltakene. 
 
Prioriteringen av de enkelte vedlikeholdstiltak er en del av kommunestyresak 59/17 den 20.09.2017. 
Der var Bjoneroa skole, Jaren skole og Marka barnehage prioritert de første årene. Det vil komme ny 
sak til kommunestyret om vider prioritering av vedlikeholdsprosjekter på formålsbygg senere. 
 
Rådmannen anbefaler at følger prioriteringen i de vedlagte prosjektarkene og at 
vedlikeholdsprosjektene og derved prioriteringen av gjennomføringen av UU tiltak følger 
kommunestyrets prioritering av vedlikeholdsprosjekter.  
 
 
 
 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknad 
 
 
Dato: 19. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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UU-Rapport - Moen 
skole  

UU-Rapport - 
Sanne Skole  

UU-Rapport - 
Solheim barnehage  

UU-Uteområder - 
Undervisningsbygg  

UU-Vedlegg - 
Bjoneroa barnehage 

UU-Vedlegg - 
Bjoneroa skole - God 

UU-Vedlegg - 
Brandbu Idrettshall  

UU-Vedlegg - 
Brandbu skole-svøm 

UU-Vedlegg - Gran 
u-skole - Godkjente  

UU-Vedlegg - 
Grymyr skole - Godkj 

UU-Vedlegg - 
Hjertebo - Godkjent 

UU-Vedlegg - Jaren 
skole - Godkjente av 

UU-Vedlegg - 
Marka barnehage - A 



 7  

UU-Vedlegg - 
Marka barnehage - G 

UU-Vedlegg - 
Sanne Skole - Godkj 

UU-Vedlegg - 
Solheim barnehage  

Kostnadsoversikt - 
akseptabelt nivå på  

UU-Rapport - 
Bjoneroa Barnehage 

UU-Rapport - 
Bjoneroa skole  

UU-Rapport - 
Bjørklund barnehag 

UU-Rapport - 
Brandbu barneskole 

UU-Rapport - 
Brandbu idrettshall  

UU-Rapport - Gran 
Rådhus  

UU-Rapport - Gran 
U-skole  

UU-Rapport - 
Granvang  

UU-Rapport - 
Grymyr skole  
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UU-Rapport - 
Hjertebo Aktiveitetss 

UU-Rapport - 
Huset-Brandbu Kino 

UU-Rapport - Jaren 
skole  

UU-Rapport - 
Marka barnehage  
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22/19 Deltakelse i finansiering av bygging av nye legevaktlokaler for Gjøvik 
Interkommunale legevakt (GIL) -  SI-Gjøvik 
 
Arkivsak-dok.  16/00742-32 
Arkivkode.  026  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Formannskapet 10.10.2019 36/19 
Kommunestyret 2015 - 2019 24.10.2019 89/19 
Eldrerådet 07.10.2019 22/19 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 07.10.2019 09:00 
Sted: Gran rådhus 
Arkivsak: 19/00024 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Grete Øverlier 
  
Fra administrasjonen: Sigrid Lerud, fagansvarlig plan og bygg 

Mette Mosby, kommunalsjef helse og omsorg 
Gard Olsen, eiendomssjef 

  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen torsdag 10.10.2019 kl 15.00. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 26.08.2019  

21/19 17/02088-29 Plan for universell utforming 2019 til 2028  

22/19 16/00742-32 
Deltakelse i finansiering av bygging av nye legevaktlokaler for Gjøvik 
Interkommunale legevakt (GIL) -  SI-Gjøvik 
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Tema/orienteringer: 

 Orientering om flomsikringssaken i Brandbu ved Sigrid Lerud. Eldrerådet tok informasjonen 
til orientering. 

 «Leve hele livet» orientering om arbeidet så langt ved Mette Mosby. Representant for 
eldrerådet inviteres med til dialogmøte på Hamar 29.oktober 2019. 

 

 
 
 

21/19 Plan for universell utforming 2019 til 2028 
 
Arkivsak: 17/02088 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

07.10.2019 20/19 

Eldrerådet 07.10.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar at tiltak for universell 
utforming skal følge forslag til prioriteringer utført i regi av ressursgruppe for universell 
utforming, jfr. vedlagte rapporter. 

2. Tiltak for å ivareta universell utforming ved kommunale formålsbygg utføres koordinert og 
samtidig med andre nødvendige tiltak ved det enkelte bygg og følger samme prioritering. 

 
Eldrerådets behandling 07.10.2019: 
Eiendomssjef Gard Olsen orienterte om saken. Dette er en oppdatering av tidligere sak vedrørende 
universell utforming (UU) ved kommunen formålsbygg.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Einar Ellefsrud, Morten Hagen, Helge Hulbak, Gard Olsen, Kari Dæhlen. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 07.10.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling men med endring av navn på råd i første punkt. 

1. Eldrerådet vedtar at tiltak for universell utforming skal følge forslag til prioriteringer utført i 
regi av ressursgruppe for universell utforming, jfr. vedlagte rapporter. 

2. Tiltak for å ivareta universell utforming ved kommunale formålsbygg utføres koordinert og 
samtidig med andre nødvendige tiltak ved det enkelte bygg og følger samme prioritering. 

 
[Lagre]  
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22/19 Deltakelse i finansiering av bygging av nye legevaktlokaler for Gjøvik 
Interkommunale legevakt (GIL) -  SI-Gjøvik 
 
Arkivsak: 16/00742 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 10.10.2019 36/19 

Kommunestyret 2015 - 2019 24.10.2019 89/19 

Eldrerådet 07.10.2019 22/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

07.10.2019 19/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

 
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om deltakelse i finansiering av 

utbygging av ny legevakt ved GIL.  
2. Utgiftene innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023.  

 
 
Eldrerådets behandling 07.10.2019: 
Kjersti Høibø Tysland orienterte om saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Einar Ellefsrud, Kari Dæhlen, Helge Hulbak, Morten Hagen, Kjersti Høibø Tysland 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 07.10.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling. 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om deltakelse i finansiering av 
utbygging av ny legevakt ved GIL.  

2. Utgiftene innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 



 

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 07.10.2019 13:30  
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen  
Arkivsak: 18/03205  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes via epost gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 00. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

Tema/orienteringer 
 

- Orientering om VTA/VTO V/ Terje Gundersen 
 
 

SAKSLISTE  

19/19 16/00742-32 
Deltakelse i finansiering av bygging av nye legevaktlokaler for Gjøvik 
Interkommunale legevakt (GIL) -  SI-Gjøvik 

 

20/19 17/02088-29 Plan for universell utforming 2019 til 2028  

    

 
 
 Jaren, 3. oktober 2019 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Tilrettelagte tjenester 
 
 

mailto:gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
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19/19 Deltakelse i finansiering av bygging av nye legevaktlokaler for Gjøvik 
Interkommunale legevakt (GIL) -  SI-Gjøvik 
 
Arkivsak-dok.  16/00742-32 
Arkivkode.  026  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 10.10.2019 36/19 

Kommunestyret 2015 - 2019 24.10.2019 89/19 

Eldrerådet 07.10.2019 22/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

07.10.2019 19/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om deltakelse i finansiering av 
utbygging av ny legevakt ved GIL.  

2. Utgiftene innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023.  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksframlegg fra Gjøvik kommune – arkiv ref: Ja 
 
 

Oppsummering 
Gran kommune ser ikke at det på nåværende tidspunkt vil være aktuelt å ivareta de legevakts 
funksjonene vi får gjennom deltakelse i det interkommunale samarbeidet ved GIL lokalt på Hadeland. 
Det dreier seg om telefon formidling av 116117(24/7) og natt-legevakt. 
Dagens ordning er medisinskfaglig forsvarlig.  
 
Det vil fortsatt være lokal legevakt og øyeblikkelig hjelp funksjon kl 08.00- 23.00 daglig her på 
Hadeland, enten gjennom fastlegekontorene hverdager kl 08.00- 15.00 på hverdager eller ved Lunner 
og Gran legevakt kl 15.00 – 23.00 hverdager og 08.00-23.00 i helger og høytider. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I desember 2010 informerte legevaktoverlegen ved Gjøvik interkommunale Legevakt (GIL) om at 
legevakten hadde plassproblemer og manglet lokaler for å ta imot flere akutt dårlige pasienter på 
samme tid. Styringsrådet for Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) ble informert. Styringsrådet er 
satt sammen av en representant fra hver av samarbeidskommunen i GIL., drøfter og tar 
bestemmelser i spørsmål knyttet til legevaktsformidling og legevaktsordningene. Legene er 
representert i styringsrådet.  
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Plassutfordringen ved GIL har jevnlig vært oppe som sak i styringsrådet etter at det første gang kom 
opp i 2010. 
 
Høsten 2017 vedtok alle kommunene med unntak av Gran og Lunner å starte prosjektering av 
legevakt på SI Gjøvik. Gran kommune utarbeidet ikke sak til politisk behandling da det var usikkert 
hvordan dette skulle finansieres, samt eierskap for kommunene.   
Det har vært jobbet med ulike løsninger i etterkant og Gjøvik kommune som vertskommune har gjort 
avklaringer mot SI, og har nå et nytt forprosjekt. Forslaget er sendt deltakerkommunen for vedtak i 
de respektive kommunestyrer. 
 
Dagens fordelingsnøkkel for husleie og drift mellom deltakerkommunene videreføres. Den enkelte 
kommune må bære sin andel av økt husleie med utgangspunkt i kalkylen i saken. Den prosentvise 
fordelingen tar hensyn til kommunens deltakelse i det interkommunale samarbeidet og er for Gran 
kommune nedjustert fordi Lunner og Gran kommuner har lokal legevakt kveld og helg. 
 
Lokalene som det investeres i eies av Sykehuset Innlandet. Gjøvik kommune og Sykehuset innlandet 
har en intensjonsavtale der det er lagt til grunn en leieavtale på 30 år, noe som gir Gjøvik kommune 
bruksrett til lokalene i samme perioden. 
Dersom Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) avvikles på nåværende lokalisering etter 15 år 
refunderes halvparten av forskuttert investering fra Sykehuset Innlandet HF. Refusjonen vil bli fordelt 
mellom kommunene. 
 
Uttreden og avvikling av samarbeidet er beskrevet i samarbeidsavtalen kommunen har med GIL. 
Oppsigelsesfrist er ett år. Ved uttreden av samarbeidet bortfaller kommunens forpliktelser til å 
betale sin andel av driftsutgiftene regnet fra og med 1.januar året etter at uttreden har skjedd. 
Dersom Gran kommune velger å tre ut av samarbeidet, uten at det interkommunalt 
legevaktsamarbeid GIL opphører, vil ikke kommunen få refundert investeringene. Utlegg eller øvrige 
utgifter som den uttredende kommune kan ha hatt gjennom samarbeidet refunderes heller ikke. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om helse og omsorgstjenester § 3-2 
 
 
Eksisterende planer 
Ikke aktuelt 
 
Gjeldende vedtak 

 Gran kommunes avtale om deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt. 

 Gjeldende budsjett og økonomiplan. 
 
Økonomi 
Den nye kommuneloven §14-16 åpner for at kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til 
investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen kommune, men bare på områder hvor 
kommunen har et lovpålagt ansvar. 
 
Oversikten viser investeringsutgifter og antatt økte driftsutgifter som følge av arealutvidelsen. 
 

Kommune Fordelings - Anslag netto Anslag netto økt Nåværende 
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 nøkkel 
 

investerings -
tilskudd* 
 

husleie** 
 

husleie 

Gjøvik  36 % kr 9 468 000 kr 193 000  

Vestre Toten 16 % kr 4 208 000 kr 86 000  

Østre Toten 18 % kr 4 734 000 kr 97 000  

Nordre Land 7 % kr 1 841 000 kr 38 000  

Søndre Land 6 % kr 1 578 000 kr 32 000  

Gran 10 % kr 2 630 000 kr 54 000  

Lunner 7 % kr 1 841 000 kr 38 000  

 
Sum 

 
100 % 

 
kr 26 300 000 

 
kr 538 000 

 
Kr 321 000 

* Anslag netto investeringskostnad er samlet prosjektkostnad fratrukket momskompensasjon på 6 
mill. kr. ** Beregning er basert på 2017-kroner, tallene kan bli indeksjustert for hvert år, her satt til 
1650 kr pr m2. 
 
Samarbeidskommunen skal utbetale investeringstilskuddet med 50% av angitt beløp ved oppstart, og 
resterende beløp når sluttoppgjøret for prosjektet er kjent.  
 
Økt driftsutgift i 2017 kroner: Renter vil utgjøre kr 59.175 i år 1 med budsjettrente på 2,25 % og 
avdrag kr 87.667pr år pga låne opptak og økt husleie på kr 54 000,- pr år. Summene innarbeides i 
kommunens budsjett og økonomi plan for 2020-2023. Dette gir økte driftsutgifter til GIL totalt på ca 
kr 200.000 pr år. 
 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er positivt at det nå foreligger et forprosjekt som tilfredsstiller legevaktens behov og at det 
likevel har vist seg mulig å få til et nytt tilbud innenfor sykehusets lokaler.  
 
Løsningen som nå skisseres gir avklaring med tanke på kommunenes økonomiske ansvar ved 
utbygging. Kommunen har fått et anslag på investerings tilskudd til de nye lokalene samt en årlig økt 
driftsutgift ved økt husleie. Investeringstilskuddet kan dekkes gjennom lånefinansiering. 
 
Alternativ finansiering av investeringstilskuddet til nye legevaktslokaler ved GIL, er å hente midler fra 
kommunens disposisjonsfond. 
 
For å slippe investeringskostnader kan en alternative løsning være å be om en økt husleie istedenfor 
å tilføre investeringsmidler.  Løsningen har ikke vært tatt opp med Gjøvik kommune som er 
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vertskommune for GIL, da det ikke har vært lagt som alternativ fra Gjøvik sin side samt på bakgrunn 
av størrelsen på investeringskostnaden som foreligger. 
 
Et annet alternativ kan være å etablere legevakt 24/ 7 og legevaktsformidling på Hadeland ved 
Lunner og Gran legevakt. Det har vært diskutert ulike driftsmodeller relatert til 24/7 drift i 
vertskommune samarbeidet Lunner og Gran legevakt. Der kom en fram til at det ikke er ønskelig å 
foreslå endring av dagens ordning. Dagens ordning med vertskommune samarbeidet Lunner og Gran 
legevakt og tilknytning til GIL er forsvarlig og tilfredsstillende.  Det fyller kommunenes krav til en 
forsvarlig legevakt. En 24/7 løsning lokalt på Hadeland vil gi betydelig økte driftsutgifter. Et anslag for 
24/7 løsning lokalt, viser at årlig økte driftsutgifter vil være rundt 3 millioner høyere (1,8 mill for Gran 
og 1,2 mill for Lunner) enn dagens løsning for Lunner og Gran. Utfra kommuneoverlegenes 
vurderinger og kjennskapet til dagens legekapasitet er det vurdert at en 24/7 løsning lokalt på 
Hadeland vil være svært vanskelig å drifte. Det gjelder både med tanke på legene lokalt og vikarer. 
Vikarer som fyller kompetansekravene til akuttmedisinforskriften vil være vanskelig å rekruttere.  
Investeringsutgifter i lokalene på Nødetatsbygget for en utvidet og endret drift ville også måtte 
påregnes. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak oversendes vertskommunen 
 

 
Dato: 3. oktober 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Legevakt - 

godkjenning av nytt forprosjekt (528068)
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20/19 Plan for universell utforming 2019 til 2028 
 
Arkivsak-dok.  17/02088-29 
Arkivkode.  614  
Saksbehandler  Gard Olsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

07.10.2019 20/19 

Eldrerådet 07.10.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar at tiltak for universell 

utforming skal følge forslag til prioriteringer utført i regi av ressursgruppe for universell 
utforming, jfr. vedlagte rapporter. 

2. Tiltak for å ivareta universell utforming ved kommunale formålsbygg utføres koordinert og 
samtidig med andre nødvendige tiltak ved det enkelte bygg og følger samme prioritering. 

 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kostnadsoversikt – akseptabelt nivå på Universell Utforming 
UU-Rapporter med avvikslister for gjennomgåtte bygg 

Ja 
Ja 

  
 
 

Oppsummering 
I Norge er universell utforming en strategi for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Et sentralt mål 
er å forhindre diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne gjennom økt tilgjengelighet og 
løsninger som er likestilte i bruk. Både offentlig og privat virksomhet er pålagt å ha universell 
utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.  
 
Nasjonale myndigheter har vedtatt visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025: 
Norge universelt utformet 2025.  
 
Ressursgruppe for universell utforming har gjennomgått det vesentlige av kommunens formålsbygg 
og det foreligger i dag rapporter fra 16 bygg og en kostnadsoversikt som omfatter alle 33 
formålsbyggene. 
 
For å få utført mest mulig for tilgjengelige budsjett de neste årene, så bør tiltak for å oppnå universell 
utforming utføres koordinert og samtidig med andre nødvendige tiltak. En vil da oppnå både 
redusert totalkostnad og redusert belastning for brukerne av lokalene. 
 
 
 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
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Saken var oppe i rådet for funksjonshemmede og det ble etablert en ressursgruppe for dette 
arbeidet. Gruppen består av ressurspersoner innad i kommunen, innleid ekspertise og i fra råd for 
personer med funksjonshemninger. Ressursgruppen prioriterer tiltak for utførelse innen type bygg og 
type funksjonshemning. 
 
Ved gjennomgang av formålsbyggene er det valgt å benytte dataprogrammet Byggforalle, utviklet av 
Statsbygg. Systematikken i registrering og hvordan vurderinger er foretatt fremgår av rapportene. 
For 16 formålsbygg foreligger det en rapport hvor utførelseskostnaden er vurdert for alle beskrevne 
tiltak. I tillegg så foreligger det en oversikt for byggene over avvik som godkjennes da de har mindre 
betydning, vil medføre ekstra høye kostnader eller er for strengt i forhold til det spesifikke 
eksisterende bygget. 
 
Kostnadsoversikten viser en oppsummering av alle byggenes forventede kostnader for å få universell 
utforming opp på et akseptabelt nivå. Totalt for formålsbyggene er det beregnet en 
utførelseskostnad på i underkant av 30 mill. kr. eks MVA. og en total prosjektkostnad på i underkant 
av 40 mill. kr. inkl. MVA. 
 
Det foreligger ikke et eget plandokument, men vedlagt ligger en kartlegging av alle aktuelle bygg og 
en oppsummering av kostandene i vedlegget «kostnadsoversikt – akseptabelt nivå på universell 
utforming». 
 
Det pågår generelt et prosjekt for å oppgradere kommunens formålsbygg i løpet av noen år hvor 
følgende er lagt til grunn i prioritert rekkefølge: 

1. Tilfredsstille lovpålagte krav etter forskrift om brannforebygging, krav til universell utforming 
og krav ved miljørettet helsevern. 

2. Sikre kommunens verdier i bygg ved å hindre ytterligere forfall. 
3. Nødvendige ombygginger for å ivareta endret behov hos brukerne. 

 
Byggearbeider ved i bygg i drift medfører påkjenninger og ulemper for brukerne av bygget. Det blir 
derfor prioritert å utføre flere rettinger av mangler når en allikevel er i bygget. Ved å utføre flere 
tiltak samtidig så reduseres også rigg/driftskostnadene og dermed den totale kostnad. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
LOV-2013-06-21-61: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  
Hvor det fremgår i § 13. Universell utforming 
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 
virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten. 
 
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hoved løsningen i de fysiske 
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 
 
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming 
av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for 
virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en 
uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 
funksjons hemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de 
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nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og 
vernehensyn. 
 
Eksisterende planer 

- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 18. 6.2015 sak 50/15 
 
- Kommuneplanens arealdel, bestemmelser og retningslinjer, vedtatt av Gran kommunestyre 

20.6.2019 sak 63/19 
 
- Likestillingsplan 2012, vedtatt av Gran kommunestyre 12.4.2012 sak 42/12 

 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret vedtok 13.12.2018 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019–2022 hvor det i 
investeringsoversikten er avsatte1 mill. kr. pr. år frem 2022 og deretter 2 mill. kr. i 2023 og 2024 til 
universell utforming. Det er i tillegg avsatt midler til generelt vedlikehold/oppgradering. 
 
Kommunestyrets vedtok 14.06.2018 i sak 47/18 Universell utforming ved Gran kommunes 
formålsbygg: 
1. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens formålsbygg og 
vurderer behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
2. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan for 
universell utforming med virkning fra 2019 til 2028. 
3. Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for prioritering av tiltak i formålsbygg. 
 
Råd for funksjonshemmede vedtok 28.4.2017 i sak 6/17: 

1. Knut Raddum velges som representant for råd for funksjonshemmede i universell utforming 
ressursgruppe. Råd for funksjonshemmede har ikke tatt stilling til rekkefølgen av bygg som 
bør prioriteres.  

2. I tillegg:  
Gran kommune har per dags dato dessverre ingen bygg tilgjengelig for alle sine innbyggere. 
Har du blant annet nedsatt hørsel eller en synshemming betyr det at du utelukkes fra å delta 
i den offentlige debatten. Råd for funksjonshemmede kan heller ikke finne dokumentasjon på 
konkret plan for universell utforming i regi av kommunen.  
Med bakgrunn i dette ønsker Råd for funksjonshemmede at det utarbeides en plan for 
universell utforming og at dette arbeidet starter så raskt som mulig. Vi foreslår at universell 
utforming ressursgruppe som nå er nedsatt i henhold til å utrede kommunale bygninger får 
mandatet til å utforme en universell utformingsplan med virkning fra 2017 til 2040. 

 
 
Økonomi 
Gjeldende Økonomiplan 2019-2022 har satt en ramme på 1 mill. kr. pr. år frem 2022 og deretter 2 
mill. kr. i 2023 og 2024 for hvilke investeringer til universell utforming som kan utføres. 
 
Behovet er totalt anslått til i underkant av 40 mill. kr for å ha et akseptabelt nivå på universell 
utforming.   Det medfører at den årlige rammen bør økes. 
 
Bemanning 
Ikke behov for økt bemanning 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det finnes ingen særlige grunner for ikke å ivareta UU utover at det ikke skal være en 
uforholdsmessig byrde.  Det er en vurdering som må foretas konkret for det enkelte bygg og det 
enkelte tiltak. 
 
Ved gjennomføring av tiltak for universell utforming kan det vurderes om enkelte typer bygg, f. eks. 
skoler, bør prioriteres. 
 
Det foreligger ikke et samlet plandokument, men vedleggene gir en oversikt over tiltakene som er 
vurdert og vedlegget «kostnadsoversikt – akseptabelt nivå på universell utforming» gire en 
oppsummering av kostnader på de tiltak man foreslår å gjennomføre. 
 
Hva som kan gjennomføres er avhengig av budsjettvedtak hvert enkelt år. Som beskrevet tidligere 
gjennomfører vi vanligvis særskilte UU tiltak sammen med andre vedlikeholdsprosjekter. Det er 
derfor prioriteringen av når vi skal gjøre vedlikeholdstiltak på det enkelte bygg som vil avgjøre 
prioriteringen av UU tiltakene. 
 
Prioriteringen av de enkelte vedlikeholdstiltak er en del av kommunestyresak 59/17 den 20.09.2017. 
Der var Bjoneroa skole, Jaren skole og Marka barnehage prioritert de første årene. Det vil komme ny 
sak til kommunestyret om vider prioritering av vedlikeholdsprosjekter på formålsbygg senere. 
 
Rådmannen anbefaler at følger prioriteringen i de vedlagte prosjektarkene og at 
vedlikeholdsprosjektene og derved prioriteringen av gjennomføringen av UU tiltak følger 
kommunestyrets prioritering av vedlikeholdsprosjekter.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknad 
 

 
Dato: 19. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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UU-Rapport - Moen 

skole
 

UU-Rapport - 

Sanne Skole
 

UU-Rapport - 

Solheim barnehage
 

UU-Uteområder - 

Undervisningsbygg - Gran Kommune
 

UU-Vedlegg - 

Bjoneroa barnehage - Godkjente avvik
 

UU-Vedlegg - 

Bjoneroa skole - Godkjente avvik
 

UU-Vedlegg - 

Brandbu Idrettshall - Godkjente avvik
 

UU-Vedlegg - 

Brandbu skole-svømmehall - Godkjente avvik
 

UU-Vedlegg - Gran 

u-skole - Godkjente avvik
 

UU-Vedlegg - 

Grymyr skole - Godkjente avvik
 

UU-Vedlegg - 

Hjertebo - Godkjente avvik
 

UU-Vedlegg - Jaren 

skole - Godkjente avvik
 

UU-Vedlegg - 

Marka barnehage - Avvik løst av andre tiltak
 

UU-Vedlegg - 

Marka barnehage - Godkjente avvik
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UU-Vedlegg - 

Sanne Skole - Godkjente avvik
 

UU-Vedlegg - 

Solheim barnehage - Godkjente avvik
 

Kostnadsoversikt - 

akseptabelt nivå på Universell Utforming
 

UU-Rapport - 

Bjoneroa Barnehage
 

UU-Rapport - 

Bjoneroa skole
 

UU-Rapport - 

Bjørklund barnehage - med vedlegg
 

UU-Rapport - 

Brandbu barneskole svømmehall
 

UU-Rapport - 

Brandbu idrettshall (Rosendalshallen)
 

UU-Rapport - Gran 

Rådhus
 

UU-Rapport - Gran 

U-skole
 

UU-Rapport - 

Granvang
 

UU-Rapport - 

Grymyr skole
 

UU-Rapport - 

Hjertebo Aktiveitetssenter
 

UU-Rapport - 

Huset-Brandbu Kino
 



 12  

UU-Rapport - Jaren 

skole
 

UU-Rapport - 

Marka barnehage
 

 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 07.10.2019 13:30 
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen 
Arkivsak: 18/03205 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer:  
Hanne Magnussen 
Aksel Grinaker 
Elbjørg Sjøli 
Knut Raddum 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  
Hans Bjørge 

 

  
Fra administrasjonen: 
Gunn Kristin Reinli 
Janicke Breckan 
Gard Olsen 
Kjersti H. Tysland 

 

  
Protokollfører:  
Gunn Kristin Reinli 

   

  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen @ 
 
ORIENTERINGER: 

 Orientering om VTA/VTO v/Terje Gundersen 
Terje Gunders en leder for Lupro, som ivaretar VTA/VTO for Gran og Lunner 
kommuner. 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

19/19 16/00742-32 Deltakelse i finansiering av bygging av nye legevaktlokaler for Gjøvik 
Interkommunale legevakt (GIL) -  SI-Gjøvik  

20/19 17/02088-29 Plan for universell utforming 2019 til 2028  
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19/19 Deltakelse i finansiering av bygging av nye legevaktlokaler for Gjøvik 
Interkommunale legevakt (GIL) -  SI-Gjøvik 
 
Arkivsak: 16/00742 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Formannskapet 10.10.2019 36/19 
Kommunestyret 2015 - 2019 24.10.2019 89/19 
Eldrerådet 07.10.2019 22/19 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

07.10.2019 19/19 

 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om deltakelse i finansiering av 
utbygging av ny legevakt ved GIL.  

2. Utgiftene innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023.  
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 07.10.2019: 
Enhetsleder forebygging og utvikling Kjersti H. Tysland orienterte i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Hanne Magnussen,  
 
Votering 

 Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 07.10.2019: 
 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om deltakelse i finansiering av 
utbygging av ny legevakt ved GIL.  

2. Utgiftene innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
20/19 Plan for universell utforming 2019 til 2028 
 
Arkivsak: 17/02088 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

07.10.2019 20/19 

Eldrerådet 07.10.2019 21/19 
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Rådmannens innstilling: 
 

1. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar at tiltak for universell 
utforming skal følge forslag til prioriteringer utført i regi av ressursgruppe for universell 
utforming, jfr. vedlagte rapporter. 

2. Tiltak for å ivareta universell utforming ved kommunale formålsbygg utføres koordinert og 
samtidig med andre nødvendige tiltak ved det enkelte bygg og følger samme prioritering. 

 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 07.10.2019: 
Eiendomssjef Gard Olsen orienterte om saken 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Knut Raddum, Hanne Magnussen, Aksel Grinaker. 
 
Knut Raddum la fram følgende forslag til nytt punkt 2 i innstillingen: 
 

Primært skal alle kommunale formålsbygg være godkjent i henhold til krav om universell 
utforming (UU) innen 2025. Kriteriene for gjennomføring av tiltakene skal være:  

a. Grendeskole- og barnehagestruktur skal være avklart fram i tid siden det er snakk om 
betydelige og langsiktige investeringer. 

b. I barnehager og skoler som i 2019, i henhold til vedlagte rapporter, ikke tilfredsstiller 
minimumskrav til UU, skal tiltak gjennomføres med virkning fra neste budsjettår. En 
representant for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne skal 
delta i all prioritering og planlegging av UU-tiltak. 

c. UU-tiltak i barnehager og skoler skal følge brukers og ansattes behov. Eventuelle 
vedlikeholdsbehov og andre lovpålagte behov utføres samtidig i den grad det er 
mulig og hensiktsmessig. 

d. Nye brukere som genererer særlig særskilte behov for UU, skal kartlegge så tidlig 
som mulig 

e. UU-tiltak i øvrige kommunale formålsbygg utføres parallelt med tiltakene i 
barnehager og skoler.  

 
Votering 
Enstemmig vedtatt med følgende endring i punkt 2: 
 

Primært skal alle kommunale formålsbygg være godkjent i henhold til krav om universell 
utforming (UU) innen 2025. Kriteriene for gjennomføring av tiltakene skal være:  

a. Grendeskole- og barnehagestruktur skal være avklart fram i tid siden det er snakk om 
betydelige og langsiktige investeringer. 

b. I barnehager og skoler som i 2019, i henhold til vedlagte rapporter, ikke tilfredsstiller 
minimumskrav til UU, skal tiltak gjennomføres med virkning fra neste budsjettår. En 
representant for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne skal 
delta i all prioritering og planlegging av UU-tiltak. 

c. UU-tiltak i barnehager og skoler skal følge brukers og ansattes behov. Eventuelle 
vedlikeholdsbehov og andre lovpålagte behov utføres samtidig i den grad det er 
mulig og hensiktsmessig. 

d. Nye brukere som genererer særlig særskilte behov for UU, skal kartlegge så tidlig 
som mulig 

e. UU-tiltak i øvrige kommunale formålsbygg utføres parallelt med tiltakene i 
barnehager og skoler.  



 5  

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 07.10.2019: 

1. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar at tiltak for 
universell utforming skal følge forslag til prioriteringer utført i regi av ressursgruppe for 
universell utforming, jfr. vedlagte rapporter. 

2. Primært skal alle kommunale formålsbygg være godkjent i henhold til krav om universell 
utforming (UU) innen 2025. Kriteriene for gjennomføring av tiltakene skal være:  

a. Grendeskole- og barnehagestruktur skal være avklart fram i tid siden det er 
snakk om betydelige og langsiktige investeringer. 

b. I barnehager og skoler som i 2019, i henhold til vedlagte rapporter, ikke 
tilfredsstiller minimumskrav til UU, skal tiltak gjennomføres med virkning fra 
neste budsjettår. En representant for Råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne skal delta i all prioritering og planlegging av UU-tiltak. 

c. UU-tiltak i barnehager og skoler skal følge brukers og ansattes behov. Eventuelle 
vedlikeholdsbehov og andre lovpålagte behov utføres samtidig i den grad det er 
mulig og hensiktsmessig. 

d. Nye brukere som genererer særlig særskilte behov for UU, skal kartlegge så tidlig 
som mulig 

e. UU-tiltak i øvrige kommunale formålsbygg utføres parallelt med tiltakene i 
barnehager og skoler.  

 
 
[Lagre]  
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