Kontrollutvalget i Nordre Land kommune
Sekretariatet

Gjøvik, 23. januar 2017.
J.nr./referanse: 01-17/NL/ks
KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE
Hans Moon, leder (Ap)
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)
Monica Andersson (Ap)
Birgit Felde Sevaldrud (H)
Ole Strand (BL)
Kopi av innkallingen er sendt:
• Ordfører og rådmann
• Innlandet Revisjon IKS

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
Etter avtale innkalles det herved til møte i kontrollutvalget:

Dato: Mandag 30. januar 2017
Tid: Kl. 0900 – ca. 1430
Sted: Formannskapssalen, rådhuset
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

Deltakelse fra andre i møtet:
•
•

Sak 02/17 (Regnskapsrevisjon): Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor
Heidi Holm Olafsen orienterer.
Sak 07/17 (Land barneverntjeneste): Rådmannen orienterer. Saken er satt opp til
behandling kl. 1200.

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

Med hilsen
For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

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

KONTROLLUTVALGET I
NORDRE LAND KOMMUNE
SAKSLISTE
FOR MØTE I NORDRE LAND RÅDHUS
Mandag 30. januar 2017 kl. 0900
(Sted: Formannskapssalen)

SAK NR. 01/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.16

SAK NR. 02/2017

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2016
Innlandet Revisjon IKS orienterer.

SAK NR. 03/2017

GJØVIK KRISESENTER IKS: ORIENTERING OM
KARTELEGGING / FORUNDERSØKELSE MV.

SAK NR. 04/2017

SAMMENLIGNING AV REVISJONSKOSTNADER 2015 MED
ANDRE KOMMUNER («BENCHMARKING»)

SAK NR. 05/2017

ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2016 FRA INNLANDET
REVISJON IKS

SAK NR. 06/2017

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017 OG
REVIDERING AV OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET
REVISJON IKS FOR 2017

SAK NR. 07/2017

LAND BARNEVERNTJENESTE: ORIENTERING OM STATUS
OG OPPFØLGING AV PÅLEGG FRA FYLKESMANNEN
Rådmannen orienterer.

SAK NR. 08/2017

REVIDERT PROSJEKTPLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«ANSETTELSESPROSEDYRER»

SAK NR. 09/2017

REFERATSAKER

Gjøvik, 20. januar 2017.
For utvalgsleder
Kjetil Solbrækken
Utvalgssekretær

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

SAK NR. 01/2017
Nordre Land kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.17
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
30.01.17

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra møte 30.11.16

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11.16 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:
Protokoll fra siste møte i kontrollutvalget legges frem til formell godkjenning.
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MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
NORDRE LAND KOMMUNE
Onsdag 30. november 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1450.
Som medlemmer møtte:
Hans Moon, leder (Ap)
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)
Ole Strand (BL)
Følgende medlem hadde meldt forfall:
Monica Andersson (Ap)
Birgit Felde Sevaldrud (H)
Følgende varamedlemmer møtte:
Ingen
Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:
Kjartan Th. Stensvold (Sv), første vara for Ap/Sv
Anne Sagstuen (Ap), andre vara for Ap/Sv
Svein Rønningsveen (Ap), tredje vara for Ap/Sv
Harald Åsødegård (KrF), første vara for Sp/H/BL/Krf
Ellers møtte:
Fra rådmannen/administrasjonen: Skolefaglig rådgiver Marianne Thorstad (sak 42).
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sakene 42-44).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.
Møteprotokollen er sendt til:
Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og
Oppland Arbeiderblad.

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Moon som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:
SAK NR. 40/2016
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 41/2016

Vedtak, enstemmig:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.09.16
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.09.16 godkjennes.

ANBUDSKONKURRANSE SEKRETÆRTJENESTER – VALG
AV LEVERANDØR
Det tas til orientering at det er besluttet å inngå kontrakt med
1

Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken som leverandør
av sekretariattjenester for kontrollutvalgene for perioden
01.01.2017 – 31.12.2020.

SAK NR. 42/2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDRE LAND-SKOLEN 2015
Fra behandlingen:
Skolefaglig rådgiver Marianne Thorstad presenterte
tilstandsrapporten og svarte på spørsmål.
Følgende områder ble særskilt gjennomgått:
• Læringsmiljø
• Læringsresultater (5. trinn og 8. trinn)
• Spesialundervisning
• Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne
• Utviklingsarbeid
• Utfordringer (læringsutbytte, IKT-dekning elev-PC,
ledelsesressurs, nye kompetansekrav, foreldreengasjement,
psykisk helse hos barn og unge)
• Skolenes satsingsområder (regning, klasseledelse, tverrfaglighet
og vurdering, vurdering for læring, organisasjonslæring/kollektiv
skole).
• Videre planer / veien videre:
 Vedlikeholde og utvikle godt samarbeid skolene i
mellom.
 Fokusere på å tenke felles mål for Nordre Land-skolen
om å drive god skoleutvikling.
 Ha felles mål om bedre læringsresultater, samtidig å
ivareta skolenes egenart.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannen v/skolefaglig rådgiver sin presentasjon av
tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2015 tas til
orientering.
2. Kontrollutvalget mener det er behov for en gjennomgang av
styringskortene innenfor skole og støtter rådmannens
initiativ til en revisjon av mål og målsettinger på området for
2017.

SAK NR. 43/2016

FORANALYSE: SKOLE / SKOLERESULTATER
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein
presenterte foranalysen.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget mener kommunen er inne i en prosess med
mye utviklingsarbeid og vil derfor avvente en
forvaltningsrevisjon på området.
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2. Saken følges opp i dialog med ny tjenesteområdeleder
Grunnskole/skolesjef i løpet av første halvår i 2017.
Kontrollutvalget vil ha særlig fokus på følgende områder:
•
•
•
•

SAK NR. 44/2016

Målstyringssystemet i skolen / styringskort
Spesialundervisning.
Tilpasset opplæring.
Kompetanseutvikling.

PROSJEKTPLAN: ANSETTELSESPROSEDYRER
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein
presenterte prosjektplanen.

Vedtak, enstemmig:

1. Forslag til prosjektplan tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS gjennomføre et
revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse/praktisering av
kommunens ansettelsesrutiner. Som minimum bes om at
følgende rutiner gjennomgås:
- Referansesjekk
- Innhenting av politiattest (inkludert å vurdere
kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles samme
krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre
kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av
tilbud til barn og unge).
3. Revisjonsprosjektet bes gjennomført innenfor en ramme på
150 timer under forutsetning av at minst halvparten av
timene/jobben gjennomføres i 2016.

SAK NR. 45/2016

Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 46/2016

FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2016 – NORDRE
LAND KOMMUNE
Fylkesmannens kommunebilde 2016 for Nordre Land
kommune tas til orientering.

FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2016
Fra behandlingen:

Vedtak, enstemmig:

1. Forbrukerrådets kommunetest for 2016 tas til orientering.
Testen er basert på en stikkprøve der Forbrukerrådet har
henvendt seg til kommunen via e‐post, telefon og søk på
kommunenes nettsider for å teste kommunens servicenivå.
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2. Kontrollutvalget har merket seg at Nordre Land kommune
er rangert som nr. 15 (av 26) i Oppland fylke og som nr.
245 (av 428) i landet.

SAK NR. 47/2016

Vedtak, enstemmig:

KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL
2017-2019
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll for perioden 2017-2019 godkjennes.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta
omprioriteringer og igangsette undersøkelser på eget
initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for
kontroll på andre områder enn det som fremgår av
planen. Kontrollutvalgets prioriteringer gjennom året
rapporteres til kommunestyret løpende og/eller i
kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret.

SAK NR. 48/2016

Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 49/2015

Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 50/2016

TERTIALRAPPORT 2/2016 FRA INNLANDET REVISJON
IKS
Tertialrapport 2/2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til
orientering.

SAMMENLINGING AV REVISJONSKOSTNADER 2015 MED
ANDRE KOMMUNER («BENCHMARKING»)
Saken utsettes til neste møte.

INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2017
Fra behandlingen:

Vedtak, enstemmig:

Tre av utvalgsmedlemmene tilbys å reise til
Kontrollutvalgskonferansen 2017 (1. – 2. februar 2017).
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SAK NR. 51/2016
Vedtak, enstemmig:

MØTEPLAN FOR 2017
Møteplan for kontrollutvalget for 2017 fastsettes slik:
•
•
•
•
•
•

SAK NR. 52/2016

Mandag 30.01.17 kl. 0900
Mandag 13.03.17 kl. 0900
Tirsdag 18.04.17 kl. 0900
Mandag 29.05.17 kl. 0900
Mandag 18.09.17 kl. 0900
Mandag 13.11.17 kl. 0900

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Særutskrift formannskapets sak 122/16 - Kontrollutvalgets
budsjett 2017
2. Notat fra kontrollutvalgets nestleder til ordfører «Hva vil vi med
kontrollutvalget?»
3. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 33/16 –
Halvårsrapport 2016 – Nordre Land kommune
4. Utlyst anbudskonkurranse – Saksbehandlingstjenester Barnevern
Land Barneverntjeneste
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Dokka, 30. november 2016.

Hans Moon
leder

RETT UTSKRIFT:
Dokka, 30. november 2016.

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

5

NESTE MØTE
Dato:
Tidspunkt:
Aktuelle saker:

MANDAG 30. JANUAR 2017
KL. 0900
•
•
•
•

Status revisjonsprosjekt / endelig prosjektplan:
Ansettelsesprosedyrer
Planlegging av forundersøkelser og aktiviteter 2017
NOU 2016:4 – Ny kommunelov
Møteplan for 2017

Saker til oppfølging senere:
• 1. halvår 2017: Forundersøkelse skole, dialog med ny skolesjef
(KU-sak 42-16)
Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):
• Revisjonsprosjekt: Ansettelsesprosedyrer
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SAK NR. 02/2017
Nordre Land kommune

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGSKAPET FOR 2016
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
30.01.17

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
1. Forskrift om kontrollutvalg
2. Veileder vedr. kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor regnskapsrevisor
(Norges Kommunerevisorforbund, 2010)
3. Inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS

Vedlagt:
Nei
Nei
Nei

FORSLAG TIL VEDTAK:

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2016 tas
til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
I tråd med avtale og fast praksis er Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor invitert til å
orientere om status og fremdrift for arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet.
Rapporteringen er den andre av tre faste rapporteringspunkter fra regnskapsrevisor til kontrollutvalget
gjennom revisjonsåret.
Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver med regnskapsrevisjonen:
Kontrollutvalgets hovedoppgave med regnskapsrevisjon er i henhold til § 6 i forskrift om
kontrollutvalg:
”å påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en
betryggende måte, herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
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dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.
For å holde seg ”løpende oppdatert” er det etablert praksis med minimum tre samtaler med revisor i
løpet av året:
1. Presentasjon av revisjonsplan/-strategi (normalt september)
2. Statusrapport (normalt februar)
3. Årsavslutning og presentasjon av revisjonsberetningen (normalt april)
Hyppighet på kommunikasjonen og innholdet i samtalene følger anbefalingen/veilederen på området,
Norges Kommunerevisorforbunds din veileder om kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor
regnskapsrevisor.
Inngått avtale med revisor:
Det er stilt krav/forventninger til statusrapporteringen i oppdragsavtalen som er inngått mellom
kontrollutvalget og revisor. Forventningene er formulert slik, jf. vedlegg 1 til avtalen:
•

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

•

Statusrapporteringen bør omfatte:
 Vesentlige revisjonsaktiviteter og resultatet av disse, herunder status i
«Risikofaktorer til oppfølging»
 Revisjon av internkontrollen, herunder kartlegging, testing og vurdering av
rutiner og prosesser
 Oppfølging av evt. nummerert brev
 Eventuelle endringer i revisjonsplan/-strategi, herunder endring i risikoforhold
 Fremdrift i revisjonsarbeidet
 Informasjon om kommunikasjon mellom revisor og kommunen

Faser i revisjonsarbeidet:
Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:
1. I planleggingsfasen (ca. mai - september) vurderes de største regnskapspostene ut fra risikoog vesentlighetsforhold basert på revisors kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar
revisor stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å kunne bekrefte at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også hvordan den økonomiske
internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes. I tillegg til den rent økonomiske
virkningen av eventuelle feil, søker man også å ta hensyn til allmennhetens behov for
informasjon knyttet kommunens årsplan og årsbudsjett. Revisjonsplan/-strategi presenteres for
kontrollutvalget.
2. I gjennomføringsfasen (ca. september - februar) kartlegges og vurderes normalt
internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder bekreftelse av regnskapsposter, gjøres
gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med regnskapsavslutningen.
Kontrollutvalget informeres om arbeidet (statusrapportering).
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3. I avslutningsfasen (ca. februar - april) utføres kontroller rettet mot årsavslutningen og det
konkluderes det på utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig revisjon.
Revisjonsberetning avlegges (frist 15/4). Ofte lages det også et årsavslutningsbrev til
rådmannen. Revisor deltar i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet og
presenterer revisjonsberetningen og de avsluttende konklusjonene.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015:
Nedenfor følger kontrollutvalgets kommentarer til siste årsregnskap og årsmeldingen:
• Kommunens økonomiske situasjon
Hovedinntrykket er at kommunen har en tilfredsstillende finansiell stilling og økonomisk
handlefrihet. Kontrollutvalget begrunner dette med:
 Positivt netto driftsresultat (ca 3,9 millioner = 0,7 % av driftsresultatet, korrigert for
premieavvik 16,3 millioner = 2,8 % av driftsresultatet).
 Lånegjeld: Moderat/lav netto lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på samme
størrelse.
 Likviditet: Tilfredsstillende likviditet.
Når det gjelder frie fond (disposisjonsfond) har kontrollutvalget merket seg at
disposisjonsfondet er betydelig redusert gjennom 2015, og at saldo pr. 31/12-15 er kr. 16,5
millioner. Av dette har kommunestyret «øremerket» ca. 7,7 millioner til ulike formål, dvs. at
kun 8,6 millioner av disposisjonsfondet er udisponert (2014: 12,4 millioner).
Kommunens disposisjonsfond ligger under kommunens egen målsetting om minimum 3 % av
driftsinntektene.
• Mindre etterslep på gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter:
Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet i 2014 at det forelå et betydelig etterslep
på gjennomføringen av vedtatte investeringer. Kontrollutvalget registrer at situasjonen er
vesentlig forbedret i 2015.
• Fortsatt positiv utvikling i sykefraværet:
Kontrollutvalget har merket seg at sykefraværer viser en nedadgående tendens og at fraværet i
2015 var på
9,0 % (nedgang fra 9,5 % i 2014).
• Noteopplysninger til årsregnskapet – innspill til forbedringer:
Kontrollutvalget har gjennomgått noter til årsregnskapet for 2015 og mener det foreligger et
forbedringspotensial mht. leservennlighet. Kontrollutvalget vil peke på følgende som
rådmann/fagsjef for regnskap oppfordres til å se på ved neste årsavslutning:
 Notehenvisninger i regnskapsoppstillingene:
Kontrollutvalget har ved flere anledninger etterlyst henvisninger til noter i
årsregnskapet. Som kjent skal notehenvisningene gi utfyllende informasjon til
regnskapsposter i årsregnskapet, og henvisninger vil lette leservennligheten
betydelig.
 Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger:
Noten inneholder mye interessant/viktig informasjon, men omfanget av tabeller er
utfordrende for forståelse og leservennlighet. Kontrollutvalget peker på at noten er
på 12 sider, og ber om at man vurderer forenkling.
 Note 12 Interkommunalt samarbeid etter KL § 27:
3

Under denne noten er omtalt ett samarbeid (forsikringer). Kontrollutvalget stiller
spørsmål om noteopplysningen er fullstendig, og ber om at man ser nærmere på
dette.
 Note 13 Anvendte regnskapsprinsipper/ vurderingsregler:
Noten har et godt innhold med viktige opplysninger for flere regnskapsposter, og er
en note som gir generell informasjon. Noten bør vurderes satt opp som note nr. 1.
 Note 16 Anleggsmidler og note 20 Langsiktig gjeld og avdrag på lån:
Beregning av lovbestemt minimumsavdrag fremgår av note 16, mens oversikt over
betalte avdrag på lån fremgår av note 20. Det bør vurderes å samle all informasjon
omkring avdrag i samme note, dvs. at informasjon om minimumsavdrag bør fremgå
av note 20 i stedet for note 16.
For å øke forståelse og leservennligheten ytterligere bør det også vurderes å legge
inn noe informasjon i noten om kravene til minimumsavdrag i kommunelovens § 50
nr. 7.
 Note 23 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor:
Under noten fremgår beskrivelse av tiltak for bedre likestilling. Rådmannen redegjør
for likestilling i eget kapittel i årsrapporten for 2015, og det ligger også et eget
vedlegg til årsrapporten om temaet. Kontrollutvalget stiller spørsmål om
nødvendigheten av å omtale likestilling i note til årsregnskapet.
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SAK NR. 03/2017
Nordre Land kommune

GJØVIK KRISESENTER IKS: ORIENTERING OM
KARTELEGGING / FORUNDERSØKELSE MV.
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
30.01.17

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Selskapsavtale Gjøvik Krisesenter IKS
2. Presentasjon i kontrollutvalget i Gjøvik kommune 19/1-16
3. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
4. Veileder til krisesenterlova

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Ikke vedlagt
Ikke vedlagt

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Nordre Land kommune støtter kontrollutvalget i Gjøvik kommune
sin igansetting av forundersøkelse i Gjøvik Krisesenter IKS og stiller seg positiv til å
delta i et samarbeidsprosjekt om nærmere undersøkelser/kontroller.
2. Det delegeres til kontrollutvalget i Gjøvik kommune å gjennomføre videre
undersøkelser og igangsette eventuelle nødvendige kontroller. Alle de samarbeidende
kontrollutvalgene holdes løpende orientert og eventuelle rapporter legges frem til
behandling i alle kontrollutvalgene.
3. Det forutsettes at utgiftene til videre arbeid med kontroll med Gjøvik Krisesenter
IKS deles mellom samarbeidskommunene basert på kommunenes andeler i selskapet
(Nordre Land kommune: 9,7 %).

SAKSOPPLYSNINGER:

1

Alle kontrollutvalgene i kommunene i Gjøvikregionen har prioritert Gjøvik Krisesenter IKS i sin
plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019.
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune har, med bakgrunn i konkrete bekymringsmeldinger mottatt
høsten 2016, startet en forundersøkelse omkring Gjøvik Krisesenter IKS. I møte den 19/1-17 i
kontrollutvalget i Gjøvik kommune ble det gjennomført en samtale med styreleder og daglig leder.
Kontrollutvalget i Gjøvik vurderer det slik at det er behov for å gjøre noen nærmere undersøkelser
og har engasjert Innlandet Revisjon IKS til å bistå med planlegging av dette.
I og med at Gjøvik Krisesenter IKS er et selskap eid av de fem kommunene i Gjøvikregionen, og at
kontrollutvalgene har prioritert selskapet i sine planer for forvaltningsrevisjon, er det naturlig at
alle de fem kontrollutvalgene involveres i det videre arbeidet gjennom et samarbeid. Dette ble også
nedfelt i kontrollutvalgets vedtak i Gjøvik den 19/1-17:
Kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene gjøres kjent med kontrollutvalget i Gjøvik
kommune sin aktivitet rettet mot Gjøvik Krisesenter IKS. De øvrige kontrollutvalgene
inviteres til samarbeid om en eventuell videre oppfølging overfor selskapet.
I og med at kontrollutvalget i Gjøvik kommune er godt i gang kan en mulighet være at
kontrollutvalget i Gjøvik tar det praktiske arbeidet med å igangsette og følge opp videre
undersøkelser.
En konsekvens av å formalisere et samarbeid er at alle kontrollutvalgene har eierskap til det som
gjennomføres og at det rapporteres til alle kontrollutvalgene. En deltakelse i en felles undersøkelse
er også at man deler på utgiftene. Som i tidligere samarbeidsprosjekter foreslås å dele med
utgangspunkt i kommunenes andeler i selskapet:
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten
Nordre Land
Søndre Land
Sum

42,0 %
21,2 %
18,6 %
9,7 %
8,5 %
100 %

Utvalgssekretær vil orientere nærmere om saken i møtet.
Nedenfor følger utdrag fra møteprotokollen i kontrollutvalget i Gjøvik kommune den 19/1-17 slik
at man er kjent med behandlingen i møtet og vedtaket:

SAK NR. 02/2017

PRESENTASJON AV GJØVIK KRISESENTER IKS OG
VURDERING AV SELSKAPSKONTROLL
Fra behandlingen:
Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:
• Selskapsavtale for Gjøvik Krisesenter IKS (vedtatt av
kommunene i Gjøvikregionen høsten 2011).
• Årsrapport 2015 for Gjøvik Krisesenter IKS.
• Årsoppgjør 2015 for Gjøvik Krisesenter (årsregnskap,
styrets årsberetning og revisjonsberetning).
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Under første del av saken ga daglig leder Heidi Olden Eng en
presentasjon av Gjøvik Krisesenter IKS med utgangspunkt i
Krisesenterets årsrapport for 2015.
Under andre del av saken orienterte styreleder Odd Inge Sanden
om rammeverket for selskapet (lovverk, selskapsavtale mv.),
styrets ansvar og dialogen mellom selskapet og eierkommunene
(eierstyring). Styreleder orienterte deretter om varslingssak og
styrets arbeid med oppfølging av denne fra 2012 til d.d.
Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet under
gjennomgangen av varslingssaken, jf. kommunelovens § 31, jf.
offentlighetslovens § 13.
Vedtak, enstemmig:

1. Daglig leders presentasjon av Gjøvik Krisesenter IKS tas
til orientering. Kontrollutvalgets inntrykk er en krevende
tjeneste som preges av stadig tyngre saker, økende behov
og begrensede ressurser.
2. Styreleders orientering om styrets rolle/ansvar og dialog
med eierne tas til orientering.
3. Styreleders redegjørelse om styrets oppfølging av en
konkret varslingssak tas til orientering, herunder at styret
anser seg ferdig med saken. Styreleders informasjon om
at arbeidsmiljøet ved Gjøvik Krisesenter IKS oppfattes
som godt og at de ansatte trives, tas til orientering.
4. Kontrollutvalget følger opp saken slik:
a) Leder av representantskapet (ordfører i Gjøvik
kommune) inviteres til neste møte for å orientere om
representantskapets arbeid med fokus på
kommunenes oppfølging og dialog med selskapet
(eierstyring).
b) Kontrollutvalget ber om få oversendt aktuelle
dokumenter som underbygger styrets oppfølging av
varslingssaken.
c) Innlandet Revisjon IKS bes om å utarbeide et forslag
til opplegg for gjennomføring av en
medarbeiderundersøkelse ved Gjøvik Krisesenter
IKS der de ansattes anonymitet ivaretas fullt ut.
Forslag til opplegg bes fremlagt på neste møte.
d) Kontrollutvalget har notert seg at styret har vedtatt å
gjennomføre en brukerundersøkelse
(spørreundersøkelse rettet mot nåværende og
tidligere beboere ved senteret) og at undersøkelsen
skal gjennomføres av utenforstående for å sikre
3

uavhengighet. Kontrollutvalget ber om å bli orientert
om resultatene fra brukerundersøkelsen når den er
gjennomført.
5. Kontrollutvalget oppfordrer Gjøvik Krisesenter IKS til å
gjøre informasjon om selskapet mer tilgjengelig. Det
oppfordres til å benytte hjemmesiden til å legge ut
informasjon om eksempelvis representantskap og styre,
selskapsavtale, lovverk/veileder, årsregnskap, årsrapport
mv.
6. Med bakgrunn i gjennomgangen i møtet har
kontrollutvalget notert seg følgende tema/områder som
tas med i senere diskusjoner om eventuell
oppfølging/kontroll med Gjøvik Krisesenteret IKS:
-

Eierkommunens ansvar med å sikre etterlevelse av
Krisesenterloven.
Samhandling og samarbeidet mellom kommunen og
Krisesenteret IKS.
Tilbudet til kvinner med rus-/psykiatri.
Kommunenes ansvar for å utarbeide individuelle
planer.
Arbeidet med fokus på vold mot eldre.
Selskapets overordnet styringssystem (målstyring:
fastsetting av mål og rapportering av måloppnåelse)

7. Kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene gjøres
kjent med kontrollutvalget i Gjøvik kommune sin
aktivitet rettet mot Gjøvik Krisesenter IKS. De øvrige
kontrollutvalgene inviteres til samarbeid om en eventuell
videre oppfølging overfor selskapet.
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Selskapsavtale Gjøvik Krisesenter IKS

§1.

Selskapets navn
Selskapets navn er Gjøvik Krisesenter IKS.

§2.

Angivelse av deltakere
Ved etablering av senteret, har følgende kommuner gjennom kommunestyrevedtak gitt
forpliktende tilsagn om deltagelse i Gjøvik Krisesenter IKS: Gjøvik kommune, Rådhuset, Pb
630, 2810 Gjøvik. organisasjons nummer 940155223, Østre Toten kommune Rådhusgt 20,
2850 Lena ,organisasjons nummer 964949859 , Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830
Raufoss, organisasjons nummer 971028300 , Søndre Land kommune , Rådhuset, 2860 Hov,
organisasjons nummer 974643340 og Nordre Land kommune Postboks173, 2882 Dokka,
organisasjons nummer 861381722. Ved utvidelse av selskapet ansees selskapsavtalen
gyldig, med de forpliktelser som følger av avtalen, for de som til en hver tid har gyldig
kommunestyrevedtak om deltagelse i selskapet. Nye deltagerkommuner varsles til
foretaksregisteret som supplering av avtalen.

§3.

Senterets formål
Krisesenteret formål er å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Lov om kommunale
krisesentertilbod av 19.06.2009 jfr. Lovens §1:
Formålet med denne lova er å sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod til kvinner, menn
og barn som er utsete for vald eller trusler om vald i nære relasjoner.

§4.

Selskapets hovedkontor
Selskapet har pt. Sitt hovedkontor i Gjøvik Kommune

§5.

Styret
Styret har ansvar for:
 Krisesenteret og at det utarbeidet strategier og arbeidsplaner for senteret.
 Ansettelse av daglig leder og utarbeidelse av stillingsinstruks for denne
 At det utarbeides forslag til budsjett og regnskap, som fremlegges for
Representantskapet til godkjenning.
 Innkalle til Representantskapsmøte og samrådningsmøte i samsvar med
selskapsavtalen.
 Fortløpende å vurdere selskapets økonomi og resultatmål, samt ha overordnet
driftsansvar for foretaket.
 Å ivareta selskapets interesser utad i samarbeid med daglig leder.
Daglig leder er sekretær for styret. Denne har ikke stemmerett, men uttale- og
forslagsrett.

De ansatte velger en observatør til styret – ansattes representant. Denne har ikke
stemmerett, men uttale- og forslagsrett.

§6.

Deltagernes innskuddsplikt og plikt til å foreta ytelser overfor selskapet
Deltagerkommune betaler et årlig innskudd, basert på folketallet første januar, ved
innmeldingstindspunktet. Pr.01.01.11 er årlig innskudd:
Folketall
Prosentandel
Beregnet tilskudd pr.
pr.
01.01.12
01.01.11
Gjøvik
28.974
42,0 %
Kr. 1.980.000
Østre Toten

14.604

21,2 %

Kr. 998.000

Vestre Toten

12.803

18,6 %

Kr. 878.000

Nordre Land

6.716

9,7%

Kr. 459.000

Søndre Land

5.811

8,5 %

Kr. 400.000

Sum

68.908

100 %

Kr. 4.715.000

Beregningsgrunnlaget justeres siden etter kommunens offisielle folketall hvert 3.år,
første gang pr 01.01.2015. Beløpet justeres årlig i samsvar med kommunal indeks.
Økning av kommunebeløpet utover dette skal begrunnes særskilt, og godkjennes i
Representantselskapet.
Ved å signere selskapsavtalen samtykker deltagerne også til registrering i
foretaksregistret.

§7.

Den enkelte deltakerkommunens eierandel i selskapet
Deltakerkommunene har lik eierandel i selskapet, delt på det antall deltakere tilsluttet det
interkommunale selskapet, gjennom lokalt kommunestyrevedtak. I hht lov om
interkommunale selskaper hefter den enkelte deltaker ubegrenset for sin andel i selskapet.

§8.

Representantskap
Representantskapet består av en representant fra hver deltagende kommune.
Representantskapet holder normalt 2 møter pr år, ett innen utgangen av mars og ett i
oktober/november. Styret innkaller til representantskapets ordinære møter med minst 4
ukers varsel. Deltakerkommunen kan kreve ekstraordinært representantskapsmøte dersom
grunnlaget for Selskapsavtalen og deltageransvar endres.
Representantskapets oppgaver er å:
 Behandle budsjett, årsmelding og reviderte regnskap samt årlig vedta
økonomiplan.
 Velge styreleder med funksjonstid på 2 år
 Velge 4 styremedlemmer med personlige varamedlemmer med
funksjonstid på 2 år
 Velge valgkomite på 3 medlemmer
 Behandle saker som styret har lagt frem til behandling
 Ekkers behandle saker som følge av Lov 1999-01-29 nr 06: Lov om
Interkommunale Selskaper .

I representantskapet har hver representant en stemme. Deltakere kan stemme på vegne
av annen deltaker, dersom det foreligger skriftlig fullmakt.

§9.

Kontaktmøter
Det skal avholdes et kontaktsmøte minst en gang i året. Styret innkaller til møte med minst 2
ukers varsel. Formålet med kontaktmøtene er å opprettholde et godt og løpende samarbeide
mellom aktører i faglige og økonomiske spørsmål.
I møte skal følgende kunne delta:
Kontaktperson fra hver deltagende kommune
Daglig leder for Krisesenteret
Styrets leder
I tillegg inviteres:
Øvrige medlemmer av styret
Leder av representantskapet

§10. Regnskap/ Revisjon
Regnskap avlegges etter regnskapsloven. Vertskommunen har sammen med styret ansvar for
at regnskap føres og revisjon utføres iht gjeldene lovverk i samarbeid med senterets ledelse.

§11. Deltakerforpliktelse ved uttreden fra IKS
Deltakerkommuner forplikter seg ved deltakelse for 3 – tre år fra avtaleinngåelse.
Forlengelse av avtale i nye 3 år skjer automatisk med mindre avtalen sies opp i samsvar med
neste ledd. Den enkelte deltaker kan, innen ny treårs periode starter, skriftlig si opp sitt
deltakerforhold i selskapet med 1 – ett års oppsigelsesfrist, første gang 01.01.2014 med
virkning fra 01.01.2015.

§12. Endring av selskapsavtale
Endringer av selskapsavtalen kan kun skje med et flertall i representantskapet og med minst
2/3 av representantskapet til stede. Endringsforslag skal foreligge seneste ved innkalling og
utsending av saksliste. Endringer i selskapsavtalen skal godkjennes av deltagerkommunenes
kommunestyre. Endret, godkjent selskapsavtale skal sendes folkeregistret.

§13. Oppløsning av selskapet
Oppløsning av selskapet kan vedtas av representantskapet med ¾ flertall av
representantskapets medlemmer. Blir det ikke flertall for oppløsning kan saken kreves
behandlet på nytt representantskapsmøte der det kreves ¾ flertall blant de fremmøtte
representanter. Ved oppløsning kan selskapets midler etter vedtak i representantskapet
tilfalle lokal forankret organisasjon som prioriterer arbeide med samme målgruppe.

§14. Ikraftsettelse
Selskapsavtalen vedtas av den enkelte deltagers kommunestyre, og er gyldig når vedtak
foreligger og selskapsavtalen er signer av deltagerkommunene og dagens krisesenter er
vedtatt avviklet.

Signaturliste for selskapsavtalen - Gjøvik Krisesenter IKS

……………………………..
Gjøvik Kommune (vertskommune)

……………………………..
Vestre Toten Kommune

……………………………..
Østre Toten Kommune

……………………………..
Nordre Land Kommune

……………………………..
Søndre Land Kommune

Dato for gyldig selskapsavtale: ____________

Årsmelding 2015

Om virksomheten og formålet med
krisesenteret
Selskapets formål er å drive Gjøvik Krisesenter
IKS. Senteret skal inneholde et midlertidig
botilbud og rådgivning for kvinner, menn og
deres barn som er utsatt for vold eller trusler
om vold i nære relasjoner. Ellers skal senteret
fylle de kravene som følger av lov om
kommunale krisesentertilbud
(Krisesenterloven).

Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Formålet med loven er å sikre at kvinner, menn og barn som
er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, får
et godt og helhetlig krisesentertilbud. Det ligger også i dette
at det er et formål å fremme likestilling mellom kjønnene
ved å verne kvinner mot vold utøvd av menn. Selv om også
voldsutsatte menn har behov for et krisesentertilbud, er det
viktig at det ikke tar fokuset bort fra at vold i nære
relasjoner i det alt vesentlige rammer kvinner.

Lovforslaget konkretiserer hva et krisesentertilbud betyr. Brukerne
skal få støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av
tjenesteapparatet. Tilbudet skal omfatte både døgnåpen
telefonvakt, et botilbud, et dagtilbud og oppfølging i
reetableringsfasen. Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk
adskilt. Krisesentertilbudet skal, som i dag, være et lavterskeltilbud,
slik at personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner
kan henvende seg direkte. Det skal fortsatt være gratis.

Menns vold mot kvinner og vold i nære
relasjoner er en klar indikator på
manglende likestilling i et samfunn.
En studie bekrefter at likestilling i
hjemmet er meget viktig for
kvinners livskvalitet. Likestilling virker
også noe positivt inn på menns livskvalitet.
Likestilling i hjemmet reduserer faren for vold mot barn med nesten to
tredjedeler og det er en klar sammenheng mellom nivået av likestilling og
frekvensen av vold i en familie.
(Kilde Øystein Gullvåg)

Krisesenterets mandat
• Krisesenteret er et lavterskeltilbud – dvs. direkte hjelp uten
henvisning, venting og lang saksbehandling. Tilgjengelig for alle.
Høy grad av brukerinnflytelse. Gratis
• Krisesenteret skal ivareta mennesker som er utsatt for vold i nære
relasjoner.
• Beboernes egne erfaringer med vold står sentral i hjelpen vi gir
• Hjelp til selvhjelp:
- Mobilisering av styrke og kraft
- Ta kontroll over eget liv
- Ta tak i egne muligheter
- Oppnå en bedre hverdag uten vold
- Menneskesyn: Troen på menneskets uante endringsmuligheter

Akutt/Krisearbeid
•
•
•
•
•
•

Kvinner og barn skal trygges.
Omsorg - samtale – sikkerhet.
Hovedkontakt kvinne og barn.
Barn(a) eget fokus.
Individuell tilnærming.
Praktisk arbeid- følging.

Tilrettelegging
• Bokollektiv med ansvar for egen husholdning og
fellesarealer
• Felles måltid i helger og helligdager
• Veiledende samtaler
• Dagligdags støtte og omsorg
• Barnefaglig ansvarlig
• Alderstilpasset og kontinuerlig informasjon om deres
situasjonen til barn som er på senteret
• Foreldreveiledning
• Aktiviteter for barn som er på senteret
• Tilrettelagt for voldsutsatte med minoritetsbakgrunn –
kulturforskjeller, kommunikasjon og tolk

Styrets sammensetning
• Odd Inge Sanden, leder
• Lise Hammerud, nestleder
• Rune Selj, styremedlem

• Torild Kristiansen, styremedlem

• Observatør til styret fra de ansatte, Kjellaug Strandvik.

Ansatte
• Krisesenteret er bemannet 24 timer i døgnet
• Krisesenteret har 9 faste ansatte som utgjør 6,2 årsverk
• 3 hele stillinger i 100% , daglig leder, barnefaglig
ansvarlig med nestlederfunksjon og miljøarbeider
• 2,4 stillinger fordelt på ulike stillingsbrøker som jobber
netter og helger og med barn. De ansatte jobber også
som vikarer ved sykdom og ferieavvikling
• 0,80 stilling som bakvakt. En erfaren ansatt er
tilgjengelig på telefon, og utrykning ved evt. behov, på
ettermiddag, natt, helg og helligdager.

Krisesenteret i Gjøvik krisesenter IKS

SIKKERHETSINSTRUKSER

Fysisk sikkerhet
Brann
Avviksskjema
Risikovurdering
Vi skiller mellom rutiner for generelt HMS-arbeid blant ansatte, som står omtalt i
Personalhåndboken, og rutiner for fysisk sikkerhet for beboerne på krisesenteret, som omtales i
Faglige rutiner.
I denne Sikkerhetspermen ligger kortfattede sikkerhetsinstrukser, sjekklister, avviksskjema og
skjema for risikovurdering.
I denne permen skal også utfylte avviksskjema, skjema for gjennomførte sikkerhetsrunder,
utrykningsrapporter og vernerunder ligge.

Sikkerhet
• Taushetsplikt

Gjøvik krisesenter har tilholdssted på hemmelig adresse. Alle beboere og
brukere, besøkende og ansatte er pliktige å skrive under og forholde seg til
taushetsplikt rundt adresse og opplysninger om beboere.

• Politiattest

Alle som jobber ved krisesenteret, dette gjelder også vikarer og studenter,
må fremlegge politiattest for å kunne ha kontakt med beboere.

Regnskapet 2015
• Kommunene bevilger til sammen ca 5,67 millioner
kroner. Denne summen går i all hovedsak til
personalkostnader, som utgjør 79 prosent av
regnskapet for 2014.
Gaver
• Gjensidigestiftelsen, 25 000 krone

Samarbeidsinstanser
•
•
•
•
•
•
•
•

NAV
Barnevernstjenesten
Advokater
Politiet
ROSA-prosjektet
Familievernkontor
Helsetjenester
Andre krisesentre

Helhetlig tiltakskjede
hvor krisesenteret inngår
som en del av tilbudet

barnevern

Husbanken

Udi
mottak

advokat

nav

Imdi

Barnehuset

politi
Frivillige
org

Familie
kontoret

Krisesenter
kommune

Kultur
etaten

skole
Tannlege

Rosa
prosjekter

SYKEHUSET

DPS

barnehage

helsesøster

HELSE OG
OMSORG

Smiso
FASTLEGER

Voksen
opplæring

Hva innebærer det å gi hjelp i både i akuttfasen og i
reetableringsfasen
Samordning av tjenester
Krisesenterlovens § 4 gjelder samordning av tjenester. Her
pålegges kommunen å sørge for helhetlig oppfølging av
brukerne gjennom samordning av krisesentertilbudet og andre
deler av tjenesteapparatet.
I annet ledd fremgår det at krisesentertilbudet kan inngå i
individuelle planer utarbeidet etter andre deler av lovverket.

Implementering av krisesenterloven
Tabellen viser hvilke instanser krisesentertilbudene samarbeider med og
hvordan samarbeidet er organisert.
Alle krisesentertilbudene samarbeider med NAV og barneverntjenesten
i kommunen.
Alle unntatt ett senter har også samarbeid med politiet.
Det vanligste er å samarbeide om enkeltsaker, og det er relativt få senter som har
skriftlige samarbeidsavtaler med de ulike instansene. (Sentio Research AS, 2013)

•

Et godt samarbeid med ulike hjelpeinstanser betinger at hjelperne deler
referanserammer og snakker samme språk. I tillegg må grensene mellom de ulike
aktører bli kjent med hverandres ansvars-, arbeids- og myndighetsområder.

•

Skal kvaliteten på arbeidet for å bistå voldsutsatte kvinner og barn, er det
nødvendig at aktørene i hjelpeapparatet har kunnskap om vold i familien,
konsekvenser, kvinner og barns reaksjoner, voldsutøvers reaksjoner,
sikkerhetsaspekter, og ikke minst den flerkulturelle kompetansen.

•

Uten denne kunnskapen er det fare for feilvurderinger og feil attribusjon. Først og
fremst er et godt samarbeid mellom instanser avhengig av at rammene rundt
samarbeidsinstansene legger til rette for samhandling og samordning. I tillegg bør
samarbeidet være formalisert og forankret på ledernivå for at dette skal fungere
permanent .

Utfordringer i henhold til loven
• § 2: Krav til krisesentertilbudet
• 3. ledd: Avstand til tilbud
• 4. ledd: Fysiske lokaler
§ 4: Samordning av tjenester
§5 – Taushetsplikt
§6 – Opplysningsplikt til barneverntjenesten

§ 2: Krav til krisesentertilbudet
• Krisesenteret har gitt kommentarer til § 4 som berører
samordning av tjenester, og utfordringer som berører
tverrfaglig samarbeid.
• Tilrettelegging menn: Mer personalressurser til å følge opp
mannlige beboere.

•

Rus/psykiatri: Det kommunens ansvar at alle voldsutsatte
får et tilbud. Vi ser imidlertid at krisesentermodellen ikke
passer for alle. Vi gir likevel alle et tilbud. Krisesenteret har
kunnskap om vold og kan tilby dagsamtaler og deltagelse i
annet tverrfaglig samarbeid rundt disse brukergruppene. Vi
må også ta hensyn til andre brukere ved inntak – deres
behov for trygghet

.

4. ledd: Fysiske lokaler

• Samtalerom som ivaretar taushetsplikten (§ 5). Nødvendig med samtalerom uten
gjennomgang og hvor andre ikke kan overhøre samtaler.
• Rom og uteareal tilrettelagt for barn
• Krav om individuell tilrettelegging for barn (§ 3) forutsetter egnede leke- og aktivitetsrom,
rom for å ta imot venner og trygt uteareal. § 3 andre ledd sier at kommunen skal ivareta
barn i krisesentertilbudet tilpasset deres særlige behov. Krisesenterloven gir barn status
som selvstendige brukere (§ 1).

§ 4: Samordning av tjenester

• Reetablering
• En målsetning for arbeidet på krisesentrene er at den voldsutsatte skal bli i stand til å
reetablere seg. Kravet til oppfølging i reetableringsfasen er viktig fordi mange av
brukerne møter store utfordringer i denne fasen
• Krisesenterlovens formål (§ 1), som omhandler kravet om helthetlig oppfølging av våre
brukere, beskriver tydelig at kommunens ansvar går utover selve krisesentertilbudet.
Samordning med andre deler av tjenesteapparatet er viktig. Når det gjelder reetablering
og ny bolig, er dette et gjennomgående vanskelig tema. NAV er den etaten som gjennom
sitt mandat og lovgrunnlag har ansvar for økonomisk støtte, bolig og kvalifiseringstiltak.

Fremtidsperspektiv
• Tettere samarbeid med det kommunale
tjenesteapparatet
• Bidra til økt kunnskap og økt bevissthet rundt
vold i nære relasjoner
• Ny bolig
• Økt bemanningsnorm

Likestillingenslandets bedrag
•

Årstall

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totalt

Opphold kvinner/menn
2.754
2.557
2.979
2.355
2.478
2.500
2.229
2.436
2.654
2.348
2.509
2.505
2.358
2.287
2.387
2.234
2.257
2 368
2.527
2.449
2.462 + 117 menn
2.493 + 111 menn
54 237

Antall barn
2.016
1.713
1.936
1.624
1.836
1.860
1.656
1.794
1.866
1.814
2.024
1.959
1.827
1.753
1.899
1.800
1.800
1.734
1.994
1.725
1.763
1.746
39 845

Overnattingsdøgn
75.487
74.384
68.915
73.849
77.652
80.560
80.225
80.352
78.816
79.883
86.412
89.971
89.655
92.081
103.164
110.834
116.167
121.880
136.492
128.510
144.604
133.041
2 122 934

Statistikk
• Antall beboere i 2015: 34 kvinner, menn 1 og 36 barn
• Antall døgn:
• Kvinner 1061 døgn.
• Barn: 1296 døgn
• Menn 20

• Antall dagbrukere: kvinner 53
• Antall dagbruker: menn 0
• 557 registrerte telefonhenvendelser, samt 155
krisetelefoner.

Bemannings norm

Tar man utgangspunkt NKVS- rapport for 2008,som er bemanningsnormen
for krisesentrene, viser denne et behov for en grunnbemanning på 4 årsverk,
når det er 15 voksne som oppsøker krisesenteret pr år. Øker beboertallet
utover 15 voksne personer må bemanningen øke tilsvarende. Rapporten
foreslår da at hver 5 nye bruker tilsvarer en bemanningsøkning på et årsverk.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser

I desember 2012 kom rapporten fra Vista Analyse som viser at den samfunnsøkonomiske kostnaden av
vold i nære relasjoner ligger i området 4,5 mrd til 6 mrd kroner årlig. Vista analyse har konsentrert seg om
de som i gruppa kvinner og barn er hardest ramma.
Tap av inntekstmuligheter er den største utgiften, og er stipulert til 1,8-3,3 mrd kroner årlig. De største
enkeltkategoriene for å forhindre vold og bistå de utsatte utgjør 2 mrd til 2, 4 mrd, og krisesentrene og
barnevernet står for disse kostnadene.
I Norge bor det ca 5 millioner innbyggere. Dette tilsier at volden koster ca kr. 1200, - pr innbygger pr år (6
milliarder: 5 millioner)
I Vista Analyse sin rapport konkluderer de med at det kan ligge potensielle besparelser i å lykkes
bedre med å forebygge vold mot kvinner og barn, fange opp flere av de utsatte og å øke andelen
av de som lykkes på vei tilbake til arbeids- og yrkesliv.

Økonomisk situasjon 2015
• Årsregnskapet for 2015 viser et overskudd på
189 611.• Egenkapital i 2015 kr 253 276,• Kortsiktig levradørgjeld på kr 64 460 ,-

NKVS-rapport 2008
Wenche Jonassen
• Angående bemanningsnormen for krisesentrene,
viser et behov for en grunnbemanning på 4
årsverk
• Når det er 15 voksne som oppsøker krisesenteret
pr år.

– Øker beboertallet utover 15 voksne personer må
bemanningen øke tilsvarende. Rapporten foreslår da
at hver 5 nye bruker tilsvarer en bemanningsøkning på
et årsverk. Legger man bemanningsnormen til grunn,
tilsier det 9,8 årsverk ut fra statistikken for 2010.

•

Regjeringens satsingsområder som
påvirker oss
• Stortingsmelding om vold i nære relasjoner (Meld.
St. 15 (2012-2013))
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (20142017)
• Handlingsplan mot tvangsekteskap,
kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av
unges frihet (2013-2016)
• Strategiplan om vold og overgrep mot barn (20132017)

SAK NR. 04/2017
Nordre Land kommune

SAMMENLIGNING AV REVISJONSKOSTNADER 2015
(«BENCHMARKING»)
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
30.11.16 (utsatt)
30.01.17

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
(ingen)

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2015 med andre kommuner tas til
orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre
kommuner på samme størrelse.

SAKSOPPLYSNINGER:
Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS,
der det bl.a. er avtalt at det skal gjennomføres årlig sammenligning (”benchmarking”) av kommunens
revisjonskostnader mot andre kommuner. Det vises her til avtales pkt. 1 som sier følgende:
”Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking.
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen.”
Sammenligning/benchmarking av regnskapstall fra 2014 ble presentert for kontrollutvalget i møte den
24/9-15, der det ble fattet slikt vedtak i saken:
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1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2014 med andre kommuner tas til
orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre
kommuner på samme størrelse.
Kort om sammenligningen:
På oppfordring fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) oppgir en rekke revisjonsdistrikter
kostnadene knyttet til revisjon av ”sine” kommuner. NKRF lager nøkkeltall for hver kommune
(utgifter til revisjon i forhold til kommunens driftsinntekter) og distribuerer disse tilbake til
revisjonsdistriktene for eventuell videre analyse mv.
Sammenligningen har størst relevans for kommunenes kostnader til regnskapsrevisjonen, dvs.
kostnader knyttet til bekreftelse av regnskapet (revisjonsberetningen). Dette skyldes at alle
revisjonsdistriktene og revisorene har samme krav til gjennomføring og dokumentasjon av jobben. Det
må forventes at betydelige forskjeller mellom kommuner på samme størrelse forklares, eller
sannsynliggjøres for denne tjenesten.
Omfang av forvaltningsrevisjon vil variere fra år til år, og sammenligning mellom kommuner viser
store avvik det enkelte år. På dette området er det mest aktuelt og å se på nivået i egen kommune over
tid (trend).
Sammenligning 2015:
Nedenfor følger oversikt over hvor de ulike kommunene befinner seg når det gjelder utgifter til
regnskapsrevisjon sammenlignet med andre kommuner.
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SAK NR. 05/2017
Nordre Land kommune

ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2016 FRA INNLANDET
REVISJON IKS
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
30.01.17

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Årsrapport 2016 fra Innlandet Revisjon IKS
2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2016

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1
Vedlegg 2

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsrapport 2016 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2016 fra Innlandet
Revisjon IKS tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
I tråd med avtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS fremlegges herved:
• Årsrapport 2016 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer)
• Avregning for 2016 (økonomisk oppgjør for fjoråret, avregning av faktisk tidsbruk mot
budsjettert/a-konto)
Den vedlagte årsrapporten (se vedlegg 1) viser at det for fjoråret er benyttet/fakturert totalt 773
timer. Dette er 187 timer mindre enn budsjett/oppdragsavtale. Avviket skyldes bl.a. besparelse
innenfor regnskapsrevisjon (34 timer besparelse) og mindre bestillinger av forvaltningsrevisjon
mv. enn budsjettert (141 timer besparelse).
Årsrapport og avregning legges frem til orientering.
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SAK NR. 06/2016
Nordre Land kommune

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017 OG
REVIDERING AV OPPDRAGSAVTALE MED
INNLANDET REVISJON IKS FOR 2017
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
30.01.17

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Revider oppdragsavtale 2017

Unntatt off.
Nei

Vedlagt:
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunestyret har vedtatt en budsjettramme
for kontrollutvalgets virksomhet for 2017 på totalt kr.1 055 000. Dette er kr. 175 000
kroner mindre enn kontrollutvalgets innstilling til eget budsjett.
2. Som følge av kommunestyrets vedtak justeres tidligere inngått oppdragsavtale med
Innlandet Revisjon IKS for 2016 slik:
• Bestilte revisjonstjenester / forvaltningsrevisjon reduseres med 153 000 kroner,
fra kr. 306 000 til kr. 153 000. Dette innebærer at oppdragsavtalen totalt sett
reduseres fra kr. 908 000 til kr. 755 000.

SAKSOPPLYSNINGER:
Fakta:
Kontrollutvalget fremmet høsten 2016 forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg § 18. Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret
en total ramme på kr. 1 230 000.
1

Kontrollutvalgets forslag ble behandlet som egen sak i kommunestyret i møte den 20/12-16 som sak
92/16. Nedenfor følger utdrag fra kommunestyrets møteprotokoll:
SAK NR.: 92/16
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017
Behandling:
Forslag fra AP og SV:
Kontrollutvalgets budsjett 2017 reduseres med kr. 53.000,Avstemning:
I. Formannskapets innstilling punkt 1 satt opp mot AP/SV forslag.
Formannskapets innstilling punkt 1 vedtatt med 17 mot 10 stemmer.
II. Formannskapets innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ramme til forvaltningsrevisjon halveres for 2017, og settes for 2017 til kr.
153.000,-.
2. Ramme til kursutgifter i kontrollutvalget reduseres til kr. 22.000,-

Vedtaket i saken må forstås slik at reduksjonene det henvises til er i forhold til opprinnelig
budsjettforslag fra kontrollutvalget, dvs. at rammen er vedtatt redusert med totalt kr. 175 000
(153 000 + 22 000), dvs. en reduksjon fra foreslått ramme på kr. 1 230 000 til kr. 1 055 000.
Nedenfor følger en helhetlig oversikt over justert/endelig budsjett for 2017:
Konto
10800
10801
10802
10990
11001
11151
11205
11501
11600
12 700
13709
13750
14290
17290

Fast godtgjørelse
Møtegodtgjørelse
Tapt arb.fortjeneste
Arb.giveravgift
Aviser/tidsskrifter/faglitteratur
Bevertning møter
Tjenestefrikjøp
Opplæring/kurs
Kjøregodtgjørelse
Konsulenttjenester ordinær drift
(sekretærtjenester)
Kjøp av andre tjenester
Kjøp av tjenester fra interkommunalt
selskap (Innlandet Revisjon IKS)
Momskompensasjon (utgift)
Momskompensasjon (inntekt)
Totalt

Opprinnelig Endring
forslag
(k.styret)
23 000
12 000
25 000
7 000
12 000
3 000
10 000
32 000
- 22 000
2 000
196 000
3 000
908 000

Endelig
budsjett
23 000
12 000
25 000
7 000
12 000
3 000
10 000
12 000
2 000
196 000

- 153 000

3 000
755 000

49 000
- 49 000
1 230 000 - 175 000

49 000
- 49 000
1 055 000

Reduksjon i kjøp av forvaltningsrevisjonstjenester rammer Innlandet Revisjon IKS direkte.
Kontrollutvalget inngikk høsten 2016 en oppdragsavtale med revisjonen basert på opprinnelig
forslag til budsjett. Etter kommunestyrets vedtak er det behov for å revidere oppdragsavtalen i tråd
med kommunestyrets vedtak.
Vedlagt saken følger revidert oppdragsavtale der totalsummen for kjøp av tjenester er redusert til kr.
755 000.
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OPPDRAGSAVTALE
MELLOM

KONTROLLUTVALGET
I NORDRE LAND KOMMUNE
OG
INNLANDET REVISJON IKS

2017

Korrigert etter vedtak i kommunestyret 20.12.16

Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS

1

GENERELT
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet
Revisjon IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til
selvkost. Det skal inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige
leder jf. selskapsavtalen § 3.
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være
til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være
kompetent og kundeorientert. Oppdragsansvarlig revisor for både regnskaps- og
forvaltningsrevisjon skal oppfylle kravene til utdanning og praksis. Revisjonsteamene skal
ha tilfredsstillende kompetanse og være uavhengige.
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og
god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til
standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor skal rapportere resultatene av sin
revisjon og kontroll til kontrollutvalget jf. pkt. 4.
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking.
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen.
Utvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av oppdragsavtalen
med vedlegg. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med kvalitet
menes blant annet revisors kvalifikasjoner og faglig utførelse samt kommunikasjon mellom
revisor og kontrollutvalg.
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KONTRAKTSPERIODEN
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01. – 31.12.17.
Oppdragsavtalen for 2018 forhandles høsten 2017.

3

ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og
budsjett:
Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2017 med forbehold om godkjennelse i
representantskapet:
• Regnskapsrevisjon kr 930
• Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.020
o Forvaltningsrevisjon revisor kr. 930
o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.110

Kontrollutvalget
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I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt pris, mens avregningene gjøres på
grunnlag av benyttet kompetanse.

Tjeneste
Regnskapsrevisjon
Revisjon av kommunens
1 årsregnskap
2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser
3
4 Veiledning/bistand
SUM 1-5
Bestilte revisjonstjenester
5 Bestilte andre tjenester
6 Forvaltningsrevisjon
7 Selskapskontroll
SUM

Timer

Timepris

Kroner

425
110
0
30

930
930
930
930

395250
102300
0
27900

565

930

525 450

25
150
0

1020
1020
1020

25500
153000
0

175

1020

178 500

50

1020

51000

Annet
Møter i kontrollutvalg og
8 kommunestyre

790

SUM

754 950

Kommentarer:
•

Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale.

•

Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling av kontrollutvalget.

•

Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5. Selskapet skal
fakturere sine tjenester ut fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte oppdrag.
Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og veiledning m.v. skal forhåndsavtales
med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale. Deltagerne skal innbetale 1/3 av
forhåndsavtalt pris i 3 terminer, henholdsvis pr. 15.01., 15.05. og 15.09.

• Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid innenfor revisjon av tjeneste 1 (revisjon
av årsregnskapet) og tjeneste 2 (attestasjoner/revisjonsuttalelser):
o Revisjon av årsregnskapet: Det forutsettes at årsregnskapet avlegges innen
15/2 og årsberetningen innen 31/3 i samsvar med bokføringsloven,
kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning. Sammen med
årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon som
bekrefter kommunens balansetall samt avstemminger av balansen og de
sammenhenger som ellers forventes å være i regnskapet. Videre skal
Kontrolloppstilling over innberettede og registrerte beløp foreligge.

Kontrollutvalget
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o Attestasjoner/revisjonsuttalelser vedrørende kommunens
momskompensasjonskrav, spillemiddelregnskaper m.m. forutsettes framlagt
for revisor minimum 14 dager før innsendingsfristen. Det skal legges fram
nødvendig dokumentasjon i form av talloppsett, regnskapsmateriale og
eksempelvis tilsagn, ferdigattester etc. for at revisor skal kunne utføre
jobben på en effektiv måte.
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Dialog mellom revisjonen og kontrollutvalget
Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en
betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god
forståelse av revisjonsmandatet, planlagte og gjennomførte revisjonshandlinger.
Innenfor bestilte revisjons tjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og
revisjonen har en lik forventinger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med,
rammene for og forventa nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene skal
gjennomføres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende veileder.
Revisjonen skal informere om vesentlige endringer i premissene for bestillingene.
Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester.

4

RAPPORTERING
4.1 Formålet med rapporteringen
Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig
informasjon for å kunne påse at;
• Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
• Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
• Det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon)
• Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser
i selskaper m.m. (selskapskontroll)

4.2 Rapportering av revisjonsordningen
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til
uavhengighet.
Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget at
• Nytilsatte revisorer oppfyller kravet til vandel
• Nye oppdragsansvarlige revisorer oppfyller kravet til utdanning og praksis
Kontrollutvalget
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4.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen
Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om
revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir
revidert på en betryggende måte.
Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til
kontrollutvalget slik (minimumskrav):
• Plan/revisjonsstrategi (høst)
• Statusrapport (vinter)
• Årsavslutning (vår)
Krav og forventninger til innholdet i rapporteringen av regnskapsrevisjonen er utdypet i
vedlegg 1.

4.4 Rapportering av bestilte tjenester
Formålet med rapportering av tilleggstjenester, forvaltningsrevisjonsprosjekter og
selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget:
• Får levert de prosjektene som er bestilt
• Prosjektene er i henhold til bestilling
• Gjennomføring og rapportering skjer i henhold til kommunal revisjonsskikk og etablert
og anerkjente standarder på området
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig
sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal
gjennomføres og rapporteres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon RSK 001.

4.5 Økonomirapportering
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i
tillegg til en årsrapport (31/12).
Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget
senest en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne
eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere
kontrollutvalget om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.

Kontrollutvalget
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ANDRE FORHOLD
Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon
samt tilgang til nødvendig data.
Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert
kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av
kvalitetskontrollene.
Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med
Innlandet Revisjon IKS.
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VEDLEGG TIL AVTALEN
Avtalen har følgende vedlegg:
• Vedlegg 1: Regnskapsrevisjon: Tjenesteleveranser - forventninger og krav

_________________ 2016

__________________________________
Hans Moon
Kontrollutvalgsleder

________________________________
Bjørg Hagen
Daglig leder

Nordre Land kommune

Innlandet Revisjon IKS
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SAK NR. 07/2017
Nordre Land kommune

LAND BARNEVERNTJENESTE: ORIENTERING OM
STATUS OG OPPFØLGING AV PÅLEGG FRA
FYLKESMANNEN
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
30.01.17

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Pålegg etter kommuneloven § 60 – Retting av brudd på lov om
barneverntjenester – Land barneverntjeneste – Nordre Land
kommune (brev av 21.12.16 fra Fylkesmannen i Oppland Til
Nordre Land kommune)
2. Diverse avisartikler

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1

Vedlegg 2

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Fylkesmannens pålegg om retting av brudd på lov om barneverntjenester – Land
barneverntjeneste – Nordre Land kommune, tas til orientering.
2. Rådmannens informasjon om status ved Land barneverntjeneste og kommunens
oppfølging av Fylkesmannens pålegg tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
Fylkesmannen i Oppland ga i brev av 21.12.16 pålegg til Nordre Land kommune om å rette brudd på
lov om barneverntjenester (se vedlegg 1). Pålegget betyr at Fylkesmannen mener kommunen ikke
utfører sine oppgaver i tråd med loven med den konsekvens at barn ikke får nødvendig hjelp og
omsorg til rett tid.
1

Fylkesmannen vurderer at svikten i tjenesten blant annet skyldes manglende og ustabile ressurser i
barneverntjenesten i kombinasjon med manglende styring og internkontroll i kommunen.
Fylkesmannen har tidligere påpekt at kommunen har betydelige utfordringer med å organisere og drive
barneverntjenesten innenfor lovens rammer.
Pålegget innebærer at kommunen instrueres om å gjennomgå 66 enkeltsaker for å sikre rettsikkerheten
til de barna sakene omhandler. Det er gitt ulike tidsfrister avhengig av alvorlighetsgraden i de ulike
sakene. Fylkesmannen har bedt kommunen om fortløpende å få tilbakemeldinger på arbeidet i
enkeltsakene.
Selv om Fylkesmannen følger opp saken er det naturlig at også kontrollutvalget blir holdt orientert, jf.
kontrollutvalgets prioritering av Land barneverntjeneste i sin Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.
Rådmannen er invitert til å orientere om status for Land barneverntjeneste og oppfølgingen av pålegget
fra Fylkesmannen.
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Nordre Land kommune
Postboks 173
2882 Dokka

Deres referanse
Vår referanse
Saksbehandler

Dato

21.12.2016

2016/7842-21 620 EBJ
Espen Bjorli, tlf. 61 26 60 34

Pålegg etter kommuneloven § 60 d - Retting av brudd på lov om
barneverntjenester - Land barneverntjeneste - Nordre Land
kommune
Fylkesmannen viser til forhåndsvarsel om pålegg om retting av brudd på lov om
barneverntjenester i Nordre Land kommune av 7.12.16.
Bakgrunn for saken:
Land barneverntjeneste er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Nordre Land kommune,
der Nordre Land er vertskommune.
Fylkesmannen innkalte den 28.10.16 kommunens ledelse til møte hos Fylkesmannen den 5.12.16,
grunnet alvorlige fristbrudd i undersøkelsessaker i kommunene.
Den 09.11.16 ble Fylkesmannen oppringt av tjenesteområdeleder i kommunen som var bekymret for
situasjonen i kommunen. På bakgrunn av dette, samt vår øvrige kjennskap til barneverntjenesten,
besluttet Fylkesmannen å iverksette et stikkprøvetilsyn i form av gjennomgang av saksmapper i Land
barneverntjeneste. Stikkprøvene avdekket flere betydelige mangler, og Fylkesmannen besluttet å
foreta en gjennomgang av samtlige saksmapper i barneverntjenesten.
Den 30.11.16 ga Fylkesmannen kommunen muntlig tilbakemelding om straks å sikre forsvarlighet i 13
saker. Kommunen ble videre varslet om at de også må sikre forsvarligheten i en stor andel av de
øvrige sakene som Fylkesmannen hadde gjennomgått.
I møtet den 5.12.16 deltok representanter fra Fylkesmannen, ordfører i Nordre Land, begge
kommuners rådmenn, tjenesteområdeledere fra kommunene samt leder av Land barneverntjeneste.
Møtet hadde som hensikt å utveksle informasjon om status, få oversikt over kommunenes håndtering
av svikten, herunder hvilke tiltak kommunene hadde planlagt eller iverksatt for å avhjelpe situasjonen.
Ut fra det som framkom i møtet, vurderte Fylkesmannen at de tiltakene kommunene hadde planlagt og
iverksatt så langt ikke var tilstrekkelige. Det ble fastslått at kommunen over lang tid har vært kjent med
utfordringer i tjenesten. Videre at kommunen har hatt økende fristoversittelser over tid. Ved siste
rapportering var fristbruddene i undersøkelsessakene 61,8 % (Nordre Land) og 63,6 % (Søndre
Land).
Fylkesmannen presiserte i møtet at det viktigste å sikre først, er forsvarlige tjenester i de nevnte
enkeltsakene, men at kommunen samtidig må jobbe på et overordnet nivå for å forbedre tjenesten.
Fylkesmannen ga forhåndsvarsel om pålegg den 7.12.2016. Det vises til forhåndsvarselet.

Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Telefon: 61 26 60 00 Telefaks: 61 26 61 67 E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Org.nr: 970 350 934
www.fylkesmannen.no/oppland

Status pr. 22.12.2016
Fylkesmannen vurderer at kommunens svar på forhåndsvarsel av pålegg ikke tilfredsstiller kravet til
forsvarlige barneverntjenester. I kommunens gjennomgang av de angitte enkeltsakene har ikke
kommunen sikret en forsvarlig gjennomgang.
Oppsummering
Nordre Land kommune utfører fortsatt ikke sine oppgaver i tråd med kravene i lov om
barneverntjenester. Tjenesten er ikke tilfredsstillende og innebærer en svekkelse av rettssikkerheten
til brukere av barnevernet. Dette medfører bl.a. at barn ikke får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Fylkesmannen vurderer at dette blant annet skyldes manglende og ustabile ressurser i
barneverntjenesten i kombinasjon med manglende styring og internkontroll i kommunen. Kommunen
har som tidligere påpekt betydelige utfordringer med å organisere og drive barneverntjenester innenfor
lovens rammer.
Pålegg etter kommuneloven § 60 d
Etter kommuneloven § 60 d kan Fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med de
bestemmelsene det føres tilsyn med. Før det gis pålegg skal kommunen få en rimelig frist til å rette på
forholdene, og det skal gjøres en vurdering av hvilke virkninger pålegget kan ha for kommunens
øvrige virksomhet.
Kommunen er gitt forhåndsvarsel i brev av 7. desember 2016, og det er blitt gitt en frist på en uke til å
rette forholdene. Til tross for enkelte forbedringer vedvarer en rekke brudd på barnevernlovens krav.
Det fattes derfor følgende vedtak:
Vedtak
Med hjemmel i kommuneloven § 60d pålegges Nordre Land kommune å gjennomføre tiltak
spesifisert i vedlegget som sikrer at:


Det gjøres en faglig forsvarlig gjennomgang av de 66 sakene angitt i vedlegget.
Fylkesmannen har prioritert sakene i vedlegget med tre forskjellige tidsfrister. Fylkesmannen
ber om å få tilsendt fortløpende bekreftelser på at lovbruddene er rettet innen fristene
spesifisert i vedlegget.

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Statens Helsetilsyn. Klagefristen er tre uker.

Med hilsen

Sigurd Tremoen

Erlend T. Aasheim
avdelingsdirektør/fylkeslege

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Vedlegg unntatt etter Offl § 13: Oversikt og tilbakemeldinger i saker
Kopi til:
Søndre Land kommune

Hovsbakken 1

2860

Hov

2

SAK NR. 08/2017
Nordre Land kommune

REVIDERT PROSJEKTPLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«ANSETTELSESPROSEDYRER»
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
30.01.17

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Revidert prosjektplan – ansettelsesprosedyrer (utarbeidet
av Innlandet Revisjon IKS 20.10.2017)

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Revidert prosjektplan godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kontrollutvalget i Nordre Land kommune vedtok i møte den 12. september 2016 (sak 39/2016) å
bestille følgende fra Innlandet Revisjon:
•

Prosjektplan: Ansettelsesprosedyrer

Kommentar: Fokus på bruk av referanser, krav til politiattest, oppfølging av søkere mv.
Prosjektbeskrivelsen ble utarbeidet ved hjelp av dokumentstudier. Revisjonen avholdt også et møte
med Nordre land kommune v/kommunalsjef Inger Berit Heimdal og saksbehandler, faggruppe HR
Hege Nermoen.
1

Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i sitt møte 30.november 2016(sak 44/2016) hvor
forslaget til prosjektplan ble tatt til orientering. Kontrollutvalget ba Innlandet Revisjon om å
gjennomføre et revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse/praktisering av kommunens
ansettelsesrutiner. Det ble bedt om at følgende rutiner gjennomgås som et minimum:
-

Referansesjekk
Innhenting av politiattest (inkludert å vurdere kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles
samme krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved
tilrettelegging av tilbud til barn og unge).

Det ble bedt om at prosjektet skulle gjennomføres innen en ramme på 150 timer under forutsetning
av at minst halvparten av timene/jobben ble gjennomført i 2016.
Da Innlandet Revisjon ikke hadde kapasitet til å få gjennomført halve jobben i desember som
forutsatt i kontrollutvalget, har sekretær hatt dialog med revisjonen for å avklare rammen for
prosjektet i 2017.
For å få til en forsvarlig gjennomføring av prosjektet er det anslått at det må avsettes inntil 120
timer i 2017. Med utgangspunkt i dette var det behov for å revidere prosjektplan.
Vedlagt følger revidert prosjektplan.
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INNLEDNING

ansettelsesprosedyrer

Kontrollutvalget i Nordre Land kommune vedtok i møte den 12. september 2016 (sak 39/2016) å
bestille følgende fra Innlandet Revisjon:
•

Prosjektplan: Ansettelsesprosedyrer
Kommentar: Fokus på bruk av referanser, krav til politiattest, oppfølging av søkere mv.

Prosjektbeskrivelsen ble utarbeidet ved hjelp av dokumentstudier. Revisjonen avholdt også et møte
med Nordre land kommune v/kommunalsjef Inger Berit Heimdal og saksbehandler, faggruppe HR
Hege Nermoen.
Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i sitt møte 30.november 2016(sak 44/2016) hvor forslaget
til prosjektplan ble tatt til orientering. Kontrollutvalget ba Innlandet Revisjon om å gjennomføre et
revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse/praktisering av kommunens ansettelsesrutiner. Det ble bedt
om at følgende rutiner gjennomgås som et minimum:
- Referansesjekk
- Innhenting av politiattest (inkludert å vurdere kommunens ansvar/rolle for å sikre at det
stilles samme krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har
samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge).
Det ble bedt om at prosjektet skulle gjennomføres innen en ramme på 150 timer under forutsetning
av at minst halvparten av timene/jobben ble gjennomført i 2016.
Da Innlandet Revisjon ikke hadde kapasitet til å få gjennomført halve jobben i desember som
forutsatt i kontrollutvalget, kontaktet vi kontrollutvalgssekretær primo januar 2017 for å avklare
hvilke rammer for prosjektet i 2017. Ut fra dette ble det fastsatt en ramme på 120 timer i 2017. Med
utgangspunkt i rammen og vedtaket i kontrollutvalget 30.november, var det behov for å revidere
prosjektplan.
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2.1

FAKTABESKRIVELSE

RELEVANT LOV- OG REGELVERK

KS Hovedavtalen
Del B, § 3-1, pkt. d lyder: «Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, informere, drøfte og ta de berørte
tillitsvalgte med på råd om:
• ledige og nyopprettede stillinger
• prosedyrer ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og
Innlandet Revisjon IKS
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intervju av aktuelle kandidater»

ansettelsesprosedyrer

Ifølge § 3-2, pkt. g har tillitsvalgt rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og
forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen.
KS Hovedtariffavtalen
Kapittel 1. § 2.2: «Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes
kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen).
Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn
er underrepresentert. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som
har lengst tjeneste i kommunen.»
Kapittel 1. § 2.3: «Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte
med mindre det er åpenbart unødvendig.
Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere
sammenslåing av deltidsstillinger.
Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning i kommunen/virksomheten tilbys utvidelse av
sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.»
Arbeidsmiljøloven
§ 14-1 a sier at arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten.
Ifølge § 14-2 har arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold fortrinnsrett til ny
ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert
for. Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn av
virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse.
§ 14-3: Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse
i virksomheten. «Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at
utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.»
Opplæringsloven
§ 10-4 har følgende regel om utlysning av stillinger i skolen: «Undervisningsstillingar og
rektorstillingar skal lysast ut offentleg. Kravet om slik utlysing gjeld ikkje for stillingar som er ledige
for eit kortare tidsrom enn seks månader, eller når arbeidsgivaren skal tilby stillinga til ein
arbeidstakar eller tidlegare arbeidstakar i verksemda med heimel i arbeidsmiljøloven § 14-2 om
førerett til ny tilsetjing, § 14-3 om førerett for tilsette som arbeider deltid eller § 15-7 om
oppseiingsvern.»
Flere lover skal blant annet hindre at det skjer diskriminering i ansettelsessaker:
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•

Lov 21. juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering).

•

Lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).

•

Lov 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og
livssyn. (Diskrimineringsloven om etnisitet)

•

Lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
(Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Forvaltningsloven
Det følger av forvaltningsloven § 2, 2. ledd at en avgjørelse om ansettelse er et enkeltvedtak. Det
betyr at lovens saksbehandlingsregler kommer til anvendelse i saker om tilsetting i offentlig
forvaltning. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra forvaltningslovens regler om begrunnelse, klage
og omgjøring (jf. § 3).

2.2

RUTINER OG PRAKSIS I NORDRE LAND KOMMUNE

Administrativt delegeringsreglement i Nordre Land
Ifølge pkt. 3.1 er enhetsleder delegert rådmannens myndighet på personalområdet innenfor egen
enhet i henhold til gjeldende retningslinjer og reglementer. «Den delegerte myndighet utøves
innenfor de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, lover, forskrifter og retningslinjer på
personalområdet.»
Tilsettingsprosedyre i Nordre Land kommune
Nordre Land kommune har nedfelt rutiner for ansettelser i en skriftlig tilsettingsprosedyre. Siste
versjon av denne er fra mars 2015. Vi får opplyst at prosedyren er blitt revidert flere ganger, primært
grunnet endring i regelverket knyttet til ansettelser. Prosedyren skal benyttes i ansettelse i alle faste
stillinger (uavhengig av stillingsprosent), vikariater over 3 mnd. og ved utvidelse av stillinger.
Kommunen har laget et flytskjema for tilsettinger. Skjemaet omhandler alle steg i
tilsettingsprosessen (i alt 15 steg), der det er angitt hvem som er ansvarlig under hvert steg. Der det
er relevant viser skjemaet til hva tilsettingsprosedyren sier.
Nedenfor refereres hva vi oppfatter som sentrale deler av prosedyren, der vi supplerer med
opplysninger knyttet til kommunens praksis.
Pkt. 2 omhandler rekrutteringsmåter. Her framgår at ledige stillinger kan besettes på følgende måter:
 Offentlig utlysing
 Omplassering av overtallige
 Omplassering som ledd i intern attføring
 Tilbud til personer med fortrinnsrett
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Intern utlysing
Direkte tilsetting uten utlysing

ansettelsesprosedyrer

«Som hovedregel utlyses kommunale stillinger offentlig. Dette er ikke lovregulert, med unntak av
opplæringslovens § 10-4. ,,, Offentlig utlysing benyttes i de tilfeller det ikke er grunnlag for å benytte
en av tilsettingsprosedyrene under.
Følgende prosedyre skal følges ved rekruttering:»
a. Omplassering av overtallige: Først vurderer leder om det er et omplasseringsbehov pga.
overtallighet i egen enhet som kan løses ved hjelp av den ledige stillingen. Ved fortsatt ledig
stilling vurderes omplasseringsbehov i forhold til overtallighet i hele organisasjonen.
b. Omplassering som ledd i intern attføring. Dersom omplassering pga. overtallighet ikke er
aktuelt, vurderes behov for omplassering som ledd i intern attføring. Omplassering av
arbeidstaker går foran bestemmelsene om fortrinnsrett og intern/ekstern utlysing.
c. Tilbud til personer med fortrinnsrett. Ved fortsatt ledig stilling vurderes det om det er
personer med fortrinnsrett til stilling i kommunen som er kvalifisert til stillingen, jf. § 14-2 i
arbeidsmiljøloven.
d. Intern utlysing. Deretter vurderer leder om det er grunnlag for intern utlysing. Intern
kunngjøring av ledig stilling kan benyttes ved omgjøring av stilling innenfor eksisterende
stillingsramme eller dersom arbeidsgiverpolitiske hensyn gjør det ønskelig.
e. Tilsetting uten ny utlysing. Dersom tilsvarende stilling har vært utlyst siste 2 – 3 måneder, kan
det vurderes å benytte samme søkerliste når det er grunn til å tro at ny utlysing ikke vil
bringe søkere som er bedre kvalifisert.
f. Direkte tilsetting uten utlysing. Direkte tilsetting uten utlysing kan skje i de tilfeller hvor
vedkommende over et lengre tidsrom har fungert i den aktuelle eller tilsvarende stilling og
det må være grunn til å tro at en utlysing ikke vil bringe søkere som er bedre kvalifisert.
Pkt. 3 sier at når det er konkludert med at en stilling skal utlyses, skal ansvarlig leder fylle ut skjema
for stillingsutlysning og sender det til faggruppe HR. Skjemaet skal inneholde framdriftsplan for
tilsettingsprosessen. På bakgrunn av dette utarbeider faggruppe HR utlysningsteksten og legger inn
denne på kommunens hjemmeside og eventuelt rykker inn annonse i ønsket avis/tidsskrift.
Pkt. 4 sier at alle søkere på stillinger skal levere skriftlige søknader, fortrinnsvis elektronisk, til
faggruppe HR. Leder må vurdere sin habilitet i forhold til søkerne, jf. Lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker, kap. II, § 6.
Ifølge pkt. 5 skal det gjennomføres intervjuer med de mest aktuelle søkere til alle faste stillinger. Det
bør gjennomføres flere intervjuer enn det antall som skal innstilles, dersom det er tilstrekkelig antall
kvalifiserte søkere. Kommunen vil vurdere å legge inn i tilsettingsprosedyren en rutine som sier at
HR-seksjonen bør være med i intervjuer til lederstillinger i kommunen.
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Pkt. 6 i kommunens tilsettingsprosedyre sier at det skal innhentes referanser på aktuelle søkere,
minst to for hver kandidat; fortrinnsvis etter at intervju er gjennomført. Det bør benyttes samme mal
for alle referansesamtalene. Utfylt skjema fra samtale oversendes faggruppe HR i utfylt stand for alle
kandidater.
Vi får opplyst at det er leder som er ansvarlig for ansettelsen som skal sørge for at referanser blir
kontaktet og intervjuet. Det anses viktig å benytte skjema ved innhenting av referanser for å sikre
systematikk og fullstendig informasjon. Det opplyses av den nevnte rutinen følges i alle
ansettelsessaker.
Pkt. 7 omhandler vurdering av hvem som bør tilsettes i ledig stilling. «Ved vurderingen skal det tas
utgangspunkt i de kvalifikasjonskrav som eventuelt måtte være fastsatt i utlysingen.» Det vises til
hovedtariffavtalens § 2.2 (referert foran).
Pkt. 8 viser til hovedavtalens bestemmelser om at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere,
drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om ledige og nyopprettede stillinger, samt prosedyrer
ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater. Prosedyren
sier på dette punktet at arbeidsgiver som fast ordning skal sende intern søkerliste til tillitsvalgte, og
at tillitsvalgte kan velge å uttale seg i forbindelse med tilsetting.
I møtet med kommunen ble det opplyst at det før intervjuer av søkere til stillinger settes ned et team
som skal foreta intervjuene. I disse inngår alltid én eller to representanter for fagforeningene. Det
opplyses at de tillitsvalgte i svært få saker har vært uenige med ansvarlig leder om hvem skal
innstilles/tilsettes.
Tilsetting skal være skriftlig og begrunnet, og skrives i egen saksbehandlingsmal for tilsettingsvedtak,
jf. pkt. 9 i prosedyren. Denne malen fungerer også som en sjekkliste på at kommunens
tilsettingsprosedyre er fulgt. Prosedyren inneholder retningslinjer for hvilke ledere som skal
underskrive tilsettingsbrevet, avhengig av enhet/nivå for stillingen. I tillegg til den/de som skal
tilsettes bør det rangeres minst 2 personer, dersom så mange er funnet kvalifisert. Tilsetting skal
godkjennes av kommunalsjef HR, som da også kontrollerer at prosedyren er fulgt. Faggruppe HR
skriver tilsettingsbrev og sender ut dette, etter at ansettelsesvedtaket er mottatt og funnet i orden.
Eventuell vararepresentant til stilling får melding om vedtak. Når tilsettingsbrevet/arbeidsavtalen er
undertegnet av den som har fått stillingen og returnert til faggruppe HR, sendes det ut avslagsbrev til
de andre søkerne umiddelbart. Søknader og kopier av vitnemål og attester returneres ikke.
Innhenting av politiattest
Ifølge kommunens arbeidsreglement § 5 kreves politiattest for stillinger i barnehagene og skolene. Vi
får opplyst at også stillinger i kulturskole, barnevern og tjenester rettet mot psykisk
utviklingshemmede krever politiattest. For ulike typer stillinger hjemler ulikt lovverk krav om
politiattest, f.eks. Opplæringslova (barnehage og skole), Barnevernloven (ansatte i barnevernet),
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Helsepersonelloven (ansatte som arbeider med utviklingshemmede). Tidligere i år ble det vedtatt
endringer i Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven som innebærer at personell som
yter kommunale helse- og omsorgstjenester skal fremlegge politiattest (Prop. 94 L).
Politiet har laget en oversikt over hvilke typer stillinger som krever politiattest og hvilken type
attest. Selv om det ikke er lovpålagt så praktiserer kommunen at også vaktmestre og renholdere i
skolene skal levere politiattest.
Politiattest skal framlegges før tilsetting skjer. I saksbehandlingsmalen for tilsettingssaken skal det
krysses av om stillingen krever politiattest eller ikke.
Det er opp til den ansvarlige lederen å se til at politiattest foreligger før den ansatte begynner i
kommunens tjeneste. Faggruppe HR følger ikke opp at dette gjøres, men det legges inn i
saksbehandlingssystemet om politiattest er levert, slik at HR kan hjelpe ledere til å holde oversikt
over om de ansatte har gyldige politiattester.
Bekjentgjøring av kravet om politiattest
Dersom det oppstilles krav om vandel bør annonserte stillinger, virksomheter, aktiviteter eller andre
funksjoner bekjentgjøre slikt krav ved at det opplyses hvilken type politiattest som kreves, jf.
Politiregisterforskriften §37-1.
Oppbevaring av politiattest hos mottakeren
I følge politiregisterforskriften skal politiattesten oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
Politiattesten kan oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet med politiattesten, men ikke
utover det tidspunkt vedkommende slutter i den stillingen som ga grunnlaget for vandelskontroll.
Politiattest som ikke lenger er nødvendig for formålet skal tilintetgjøres. Offentlige mottakere skal
slette politiattesten i samsvar med § 16-2 annet ledd nr. 2.

3

MÅL, PROBLEMSTILLINGER OG FORVENTET NYTTE

Nytteverdien av prosjektet vil være å få en gjennomgang av kommunens prosedyrer, rutiner og
saksbehandling i tilsettingssaker for referansesjekk og innhenting av politiattest.
Vi har formulert følgende problemstillinger:
1. Har Nordre Land kommune tilfredsstillende systemer og rutiner knyttet til innhenting av
politiattest ved rekruttering av nye arbeidstakere?
2. Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved
innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved
tilrettelegging av tilbud til barn og unge?
3. Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger kommunens rutine for referansesjekk
ved ansettelse av nye arbeidstakere?
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4. Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og gjeldende
lovverk om innhenting og oppbevaring av politiattester ved ansettelser?
Første problemstilling går ut på å undersøke om kommunens rutiner for innhenting av politiattest
ved ansettelser er i samsvar med regelverket på området.
Den andre problemstillingen blir en kartlegging av kommunens ansvar/rolle. Vi vil også undersøke
hvordan kommunen finner ut om institusjoner og fosterhjem i andre kommuner er godkjent, og
hvilke krav kommunen stiller ved kjøp av tjenester/samarbeid med andre aktører.
Den tredje problemstillingen innebærer å undersøke om kommunens praksis for referanseinnhenting
er i samsvar med tilsettingsprosedyren.
For den fjerde problemstillingen vil vi undersøke om kommunens praksis for innhenting og
oppbevaring av politiattester er i samsvar med gjeldende lovverk og bestemmelse i kommunens
arbeidsreglement.
Det vil kunne oppstå behov for å endre formuleringer av problemstillingene underveis i prosjektet.
Ved endringer i selve innholdet i prosjektet vil endringene bli diskutert med sekretariatet.

4

REVISJONSKRITERIER

Innhenting av politiattester er ikke beskrevet i kommunens tilsettingsprosedyre, men det er en
bestemmelse om politiattest i kommunens arbeidsreglement § 5 hvor det er krav om politiattest for
stillinger i barnehager og skoler. Følgende lovverk stiller krav om innhenting av politiattester i
kommunen: Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, Barnehageloven § 19, Opplæringslova § 10-9,
Barnevernloven § 6-10 samt Helsepersonelloven § 20 a første ledd og Politiregisterloven § 39 første
ledd. Krav om politiattest i disse lovene vil danne revisjonskriterier for den første problemstillingen.
Andre problemstilling er en kartlegging, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier for
problemstillingen.
På grunnlag av Nordre Land kommunes tilsettingsprosedyre fra mars 2015 har vi utledet følgende
revisjonskriterier for den tredje problemstillingen:
•

Det skal innhentes referanser på aktuelle søkere, minst 2 for hver kandidat, fortrinnsvis
etter at intervju er gjennomført.

•

Innholdet i referansesamtalene skal være nedtegnet; gjerne i en faktadel og en
vurderingsdel.

•

Det bør benyttes samme mal for alle referansesamtalene, jf. eget skjema i vedlegg til
prosedyren.
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Utfylt skjema fra samtalen er oversendt faggruppe HR for alle kandidater.

For den fjerde problemstillingen har vi som revisjonskriterier lagt til grunn at det skal legges fram
politiattest ved ansettelse i faste eller midlertidige stillinger i følgende enheter:
•

•
•
•
•

Grunnskolen (inkludert renholdere og vaktmestere), Musikk- og kulturskolen,
Skolefritidsordninga, Leksehjelpsordning og Skoleliknende aktivitetstilbud (skoleeiers
regi).
Barnehagene
Barnevernstjenesten inkludert støttekontakter og tilsynsførere
Helsestasjon
Tilrettelagte tjenester for personer med utviklingshemming

Disse kravene er hjemlet i Opplæringslova § 10-9, Barnehageloven § 19, Barnevernloven § 6-10 første
ledd og Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

5

METODE OG GJENNOMFØRING

Prosjektet vil bli gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende
som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges Kommunerevisorforening.
Metode
Prosjektet vil hovedsakelig bli gjennomført ved hjelp av dokumentstudier og stikkprøvekontroll. I den
sammenheng vil det være naturlig å ta et møte med HR-seksjonen. For øvrig vil vi se an den skriftlige
dokumentasjonen vi mottar og underveis vurdere behovet for samtaler med utvalgte ledere i
kommunen med personalansvar. Vi tenker at slike samtaler eventuelt kan foregå telefonisk.
Vi vil velge ut ansettelsessaker for perioden 2015 – 2016 for å undersøke om rutinen for
referansesjekk er fulgt, og om politiattest er hentet inn for stillinger som krever dette, jf.
problemstilling 2 og 3. I utgangspunktet velger vi ut ansettelser som vi antar krever politiattest og
kontrollerer disse for foretatt referansesjekk også. Vi vil søke å kontrollere ansettelser i flere enheter.
På nåværende tidspunkt har vi ikke detaljkunnskap om kommunens systemer og hvor
arbeidskrevende det blir å fremskaffe datagrunnlaget. I utgangspunktet vil vi velge ut 30-40
tilsettingssaker fordelt på de 2 årene.
Gjennomføring
Vi hadde oppstartmøte på prosjektet i desember 2016, og regner med at gjennomføringen av
prosjektet i hovedsak vil foregå i januar/februar 2017.
Utkast til rapport skal sendes rådmannen til uttalelse med en frist på 2 uker. Revisjonen regner med
at kontrollutvalget får endelig rapport til behandling i løpet av 1. halvår 2017. Vi vil gi beskjed til
kontrollutvalget dersom denne fremdriftsplanen blir vesentlig endret.
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Kristian Lein vil være oppdragsansvarlig for prosjektarbeidet, mens Tove Grini vil være den som i
hovedsak gjennomfører prosjektet.

Innlandet Revisjon IKS

Side 11

REFERANSER

ansettelsesprosedyrer

Dokumenter fra Nordre Land kommune
Administrativt delegeringsreglement for Nordre Land kommune – siste gang revidert 19.5.2016.
Arbeidsreglement for Nordre Land kommune. Oppdatert 24.9.2010.
Flytskjema tilsetting.
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016.
Mal tilsettingsvedtak.
Omorganisering og overtallighet - retningslinjer for personalomstilling.
Skjema Innhenting av referanser.
Tilsettingsprosedyre i Nordre Land kommune. Mai 2015.
Årsrapport 2015.

Øvrige dokumenter
Arbeidsmiljøloven LOV-2005-06-17-62.
KS (2016): KS Hovedavtalen 1.1.2016–31.12.2017
KS (2016): Hovedtariffavtalen 1.5.2016 – 30.4.2018
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-1998-07-17-61.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester LOV–2011-06-24-30
Lov om barnevernstjenester LOV-1992-07-17-100
Lov om barnehager LOV-2005-06-17-64
Forskrift om fosterhjem FOR-2003-12-18-1659
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Forskrift om medvirkning og tillitsperson FOR-2014-06-01-697

Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som
plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven FOR-2003-10-27-1283
Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten(Politiregisterloven) LOV- 201005-28-16
Forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten(Politiregisterforskriften)
FOR-2013-09-20-1097
Politiet: Politiattest – Formål
Prop. 94 L (2015–2016) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven
(politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)
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SAK NR. 09/2017
Nordre Land kommune

REFERATSAKER
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
30.11.16

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:

Vedlegg:

1. Kommunestyrets møte 20.12.16 – k.sak 91/16 Kontrollutvalgets plan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 (k.sak 91/16)

Vedlegg 1

2. Brev fra departementet vedr. styrking av ansattes ytringsfrihet

Vedlegg 2

3. Sykefraværet i kommunal og privat sektor (publisert 13.12.16 av
Kommunenes Sentralforbund)

Vedlegg 3

4. Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring (Kommunal- og
regionaldepartementet, artikkel publisert 25/11-16)

Vedlegg 4

5. Effektivitet til kommunale tjenester 2014-2015 (Kommunal- og
regionaldepartementet, artikkel publisert 9/12-16)

Vedlegg 5

6. Pilotprosjekt om samarbeid mellom statlig tilsyn og kommunal
egenkontroll (Kommunal- og regionaldepartementet, artikkel publisert
12/10-16)

Vedlegg 6

7. Helsetilsynet skal gjennomgå barnevernssaker (Pressemelding fra Barneog likestillingsdepartementet, 19/4-16)

Vedlegg 7

8. Diverse avisartikler

Vedlegg 8

9. Årsrapport 2016 – Skatteoppkreveren i Nordre Land kommune

Vedlegg 9

10. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Muntlig orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
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