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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2014 Orientering fra rådmannen om kommunens system 

for varsling.  
3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Notat fra rådmannen om kommunens system for varsling.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har tidligere besluttet å be om en orientering om hvordan kommunens system for 

varsling fungerer. Kontrollutvalget har mottatt et notat om saken, hvor kommunens varslingsplakat 

og etiske terningslinjer er vedlagt, se vedlegg 1 til saken. 

Rådmannen ved Administrasjons- og HR-sjef Erik Tangstrøm vil orientere om varslingsrutinene i 

møtet, og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens system for varsling til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



Notat til kontrollutvalgets møte 3.8.2014 angående Aurskog Hølands 

kommunes system for varsling. 

Begrepet varsling brukes på flere måter. Vi har både den mer snevre betydningen som gjerne kobles 

til ansattes varsling av ulovligheter hos arbeidsgiver (Whistleblowing) og den mer dagligdagse 

meldingen om at noe er galt som kan komme fra både ansatte, innbyggere, leverandører, pårørende, 

politikere og andre. I vår varslingsplakat, «Når sant skal sies», defineres varsling som å:  

«melde fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes straffbare forhold 

og andre lovbrudd, brudd på kommunens regler og etiske retningslinjer og brudd på allment aksepterte normer.» 

Varslingsplakaten, som er vedlagt, presiserer at det er positivt å varsle, og at dette også er en plikt. I 

tillegg trekker den frem lovhjemmelen og forbudet mot å straffe varsleren og også muligheten for å 

varsle anonymt både internt og eksternt. I tillegg er det mulig å benytte seg av tillitsmannsapparatet 

og vernetjenesten. Også kommunens etiske retningslinjer omhandler varsling. Ved siden av disse 

beskrivelsene av varsling og rutinene for hvordan de skal gjennomføres, har vi rutiner for varsling i en 

mer vid forstand. QM+ er et kvalitetssikringssystem som bl.a. gjør det mulig for ansatt å varsle om 

avvik og farlige situasjoner. Her meldes alt fra faktiske ulykker, isete soner til dørlister som er 

sprukket. Varsler/meldinger blir her håndtert og det er fast post i AMU-møtene at man ser på hvilke 

varsler som man bør se nøyere på og som man eventuelt kan lære mer av.  

Den viktigste måten å fange opp uønskede situasjoner og systemsvakheter er likevel den daglig 

kontakten ansatte har med hverandre, brukere og pårørende. Samarbeide mellom ledelsen og de 

tillitsvalgte og vernetjenesten er også en viktig kilde til å avdekke svakheter tidlig.  

Både skriftlig og muntlig kommer det inn noen klager på ulike tjenester. Det er mange rutiner knyttet 

til hvordan ulike klager håndteres. De ulike sektorene har sine ulike systemer. Klager på vei og 

gatebelysning er f.eks. også knyttet til en del av QM+. Det brukes slik at når det legges inn en klage 

på en vei/område får den som håndterer klagen en oversikt som viser hva som er gjort i området fra 

før, om reparasjon er på vei o.s.v. Dette gjør at vi får gitt rask og presis tilbakemelding uansett om 

det er teknisk drift eller servicekontoret som mottar klagen. Helsesektoren bruker et eget 

avviksmeldingssystem og har rutiner for dette, mens oppvekstsektoren har sine rutiner. Dersom det 

er ønskelig kan administrasjonen komme tilbake med detaljer for den enkelte sektors rutiner og en 

presentasjon av QM+. Dette vil imidlertid ta noe tid å presentere. 

De ulike varslene og klagene blir håndtert ulikt avhengig av hva det klages på. Rent generelt kan vi si 

at administrasjons- og HR-sjefen raskt blir koblet inn der det er alvorlige klager mot ansatte som kan 

få betydning for deres tilsetningsforhold, politiet kobles normalt inn dersom varselet krever 

etterforskning for å avdekke om det har skjedd noe kriminelt. 

Vedlegg 1 sak 29/14



Servicekontoret mener at de fleste klagene knytter seg til at de kommunale avgiftene er for høye og 

om brøyting og strøing. Postmottaket melder om at det kommer få formelle klager direkte til dem. 

Heller ikke på kommunens facebooksider er det mange klager. Ved spørsmål om det er noen som har 

fanget opp behovet for eller forespørsel om mulighetene for å tydeliggjøre ekstern varsling er det 

ingen som har bekreftet dette.  

Aurskog Høland kommune har ikke opplevd et påtrykk som skulle tilsi at behovet for ekstern varsling 

er stort. Verken servicekontoret eller postmottak oppgir at det noen gang har kommet spørsmål om 

dette. I forbindelse med dette notatet ble de som arbeider med hjemmesiden vår bedt om å lage en 

oversikt over søkene på varsling i vår kommune. De brukte analyseverktøyet Google analytics for de 

siste 13 månedene. Undersøkelsen viser de 500 mest søkte ordene som er brukt i forbindelse med 

Aurskog-Høland kommune. Varsling er ikke blant disse ordene. For eksterne varslere er det likevel 

mulig å tipse anonymt til Romerike revisjon IKS. I avtalen vi har med dem står det:  

Reglene i arbeidsmiljøloven omfatter interne varsler. Dvs. varsel fra ansatte i egen 

organisasjon. Varsel fra andre enn dette faller således utenfor arbeidsgivers lovpålagte plikt 

og også utenfor de varsel RRI plikter å håndtere etter denne avtale. Tips relatert til 

kommunale anliggender vil imidlertid på sedvanlig måte håndteres av RRI. 

Under Arbeidstilsynets kontroll sist høst la de blant annet vekt på at vi hadde gode varslingsrutiner 

og at disse var godt nok kjent. Aurskog Høland fikk meget positiv tilbakemelding på dette og måten vi 

bruker QM+ på. Arbeidstilsynet kontrollert også hvordan samarbeidet mellom ledelsen og de 

tillitsvalgte, inkludert vernetjenesten, fungerte. De hadde blant annet fokus på at vi klarte å fange 

opp uønskede hendelser tidlig. Også her fikk vi gode tilbakemeldinger. Den skriftlige 

oppsummeringen fra tilsynet er vedlagt. 

Administrasjons- og HR-sjefen vil stille i møte for å kunne belyse saken ytterligere. 

Vedlegg: Varslingsplakaten og Arbeidstilsynets rapport fra 2013. 



Når sant skal sies! 
Arbeidsmiljølovens § 2-4: Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.  Arbeidstakers fremgangsmåte ved 

varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for 

varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.  Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling 

har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

HVA ER VARSLING? 
Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. 

Med kritikkverdige forhold menes straffbare forhold og andre lovbrudd, brudd på kommunens regler og 

etiske retningslinjer og brudd på allment aksepterte normer. 

POSITIVT Å VARSLE  
Varsling er positivt for Aurskog-Høland kommune og samfunnet for øvrig, 

fordi kritikkverdige forhold da kan rettes opp. 

RETT OG PLIKT TIL Å VARSLE 
Loven gir deg rett til å varsle. Arbeidstaker har plikt til å varsle om  

kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare (aml § 2.3). 

HVORDAN KAN DU VARSLE? 
Hvordan du varsler vil avhenge av situasjonen. Du oppfordres til å ta slike saker opp med din nærmeste leder. Varslingen 

kan foretas skriftlig i QMplus. Meldingen vil gå til nærmeste leder og vil også være tilgjengelig for rådmann og 

hovedverneombud. Dersom du ikke tror at dette vil være tilstrekkelig, eller du ikke ønsker dette av  

personlige grunner, kan andre instanser som HMS-ansvarlig, hovedverneombud eller tillitsvalgt benyttes. Det er i 

kommunen lagt til rette for å varsle internt på en trygg og god måte. Samtidig har du alltid rett til  

å gå til andre offentlige tilsyn/instanser med relevante saker. 

NÅR DU HAR VARSLET 
Ledelsen har ansvar for oppfølging av saker som er varslet etter aml § 2-4, uavhengig av hvordan og til hvem du har varslet. 

1. De varslede forhold skal ryddes opp i. Varsleren skal ha beskjed innen 2 uker om videre prosess/tiltak.

2. Dersom kritikken og varslingen viser seg å være grunnløs, skal allikevel varsleren ha en ordentlig forklaring.

3. Ledelsen har ansvar for å ta vare på både varsleren og den som eventuelt er rammet av varslet eller kritikken.

FORBUD MOT Å STRAFFE VARSLEREN 
Det er forbudt å straffe eller sanksjonere mot ansatte som har varslet. 

ANONYMITET OG FORTROLIGHET 
Varsling kan skje anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre resultat for alle involverte parter.  

Varslerens identitet er uansett et forhold som skal behandles med fortrolighet av alle involverte parter, 

og ikke gjøres tilgjengelig uten varslerens samtykke. 

Å varsle anonymt gjøres ved å legge en lukket konvolutt i posthyllen til rådmann og/eller HR- og administrasjonssjef eller 

Romerike revisjon IKS. 

For mer informasjon: 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=92257 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=92257


ETISKE RETNINGSLINJER FOR 

FOLKEVALGTE OG ANSATTE I  

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Revidering vedtatt i kommunestyret 03.05.10, sak 18/10, gjeldende fra og med 04.05.10. 

Aurskog-Høland kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og 

forvalter store ressurser på vegne av alle kommunens innbyggere. Kommunen er 

gitt betydelig makt som forvalter av en rekke lover og forskrifter. Det er derfor 

av stor betydning at handlingene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler høy etisk 

bevissthet. Innbyggernes tillit er en forutsetning for et godt omdømme og for et 

godt fungerende lokaldemokrati. 

Bedriftskulturen i Aurskog-Høland kommune skal gjenspeile felles verdier. 

Folkevalgte og ledere skal gå foran og motivere til etisk refleksjon og gode valg 

med utgangspunkt i vårt verdigrunnlag 

RAUS 
- respekt 

- ansvar 

- utvikling 

- service 



1.0 Etiske holdninger 

Aurskog-Høland kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin 

virksomhet.  Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. 

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte 

medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. 

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter, reglement og vedtak som gjelder 

for Aurskog-Høland kommunes virksomhet.   

Alle har også et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får  

kjennskap til på arbeidsplassen, og som ikke er i samsvar med kommunens 

etiske retningslinjer. 

2.0 Tillit, pålitelighet og omdømmebygging 

Aurskog-Høland kommune stiller strenge krav til sine medarbeideres opptreden og 

handlemåte slik at ingen skal kunne trekke i tvil ansattes rettskaffenhet og pålitelighet. 

Den enkelte medarbeider skal ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk 

forvaltningspraksis. 

Den enkelte politiker og ansatte skal være seg bevisst at man i mange 

sammenhenger oppfattes som representant for Aurskog-Høland kommune, og at  man 

gjennom sitt arbeid, sin opptreden og sine uttalelser er med og danner grunnlaget for 

hvilket omdømme kommunen får.  

Enhver ansatt eller politiker i Aurskog-Høland kommune har et selvstendig ansvar for 

å utnytte arbeidstiden effektivt. 

Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk 

forsvarlig atferd. 

3.0 Åpenhet og varsomhet 

3.1 Åpenhet 

Politikere og ansatte i Aurskog-Høland kommune må vektlegge og praktisere åpenhet 

både mot innbyggerne og innad i organisasjonen. Offentlighet og åpen diskusjon er en 

grunnlaget for demokratiet, og åpenhet er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø. 

3.2 Varsomhet 

I sin praktisering av åpenhet i det offentlige rom, må både politikere og ansatte i 

Aurskog-Høland kommune utvise varsomhet. Dette gjelder ikke minst i bruken av de 

nye sosiale nettstedene som Facebook, Twitter osv. Ansatte må ikke sette seg i en 

situasjon hvor det kan reises tvil om man er i rollen som privatperson eller ansatt.  



4.0  Habilitet, interessekonflikter m.v. 

Forvaltningslovens kap. 2, samt Kommunelovens § 40 nr. 3, gir  

bestemmelser om habilitet som gjelder for alle ansatte og folkevalgte i  

kommunen.  Alle saksbehandlere og folkevalgte i kommunen må gjøre seg  

kjent med denne loven og forholde seg i samsvar med lovens bestemmelser. 

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som  

kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette 

kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitets- 

bestemmelser. 

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for 

eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede. 

4.1 Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: 

 forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger

 lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen

 engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold

som den enkelte arbeider med i kommunen

 personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider

kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens

virksomhet

 familiære og andre nære sosiale forbindelser

4.2 Bistillinger eller biverv 

Medarbeidere i Aurskog-Høland kommune plikter å underrette arbeidsgiver om 

bistillinger eller bierverv vedkommende har eller senere påtar seg. Gjeldende arbeids-

/ansettelsesreglement inneholder ytterligere bestemmelser om dette. 

5.0  Taushetsplikt og informasjon 

Samtlige medarbeidere og politikere i Aurskog-Høland kommune er, i henhold til 

forvaltningslovens § 13, pålagt taushetsplikt. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller 

arbeidet.  Hun/han kan heller ikke utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen 

virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.  I tillegg til forvaltningslovens regler 

om taushetsplikt gjelder bestemmelser gitt i diverse særlover. 

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i 

kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. 

Aurskog-Høland kommune forventer at kommunens medarbeidere bidrar til å gi en 

korrekt og fullstendig informasjon om kommunens virksomheter og forskjellige 

tjenester. 



All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være 

korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. 

6.0 Lojalitet og varsling 

6.1 Lojalitet 

Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og det følger av arbeids- 

forholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom den enkelte medarbeider og 

kommunen som arbeidsgiver. Medarbeider plikter å opptre i samsvar med kommunens 

interesser, og arbeidsgiver skal ivareta medarbeiderens interesser så langt det er mulig. 

Når en beslutning er tatt, følger det av lojalitetsplikten at beslutningen/vedtaket følges 

opp raskt og effektivt innenfor gitte rammer, og uavhengig av den enkeltes personlige 

oppfatninger. 

6.2 Varsling 

Alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for å ta opp og varsle om kritikkverdige 

forhold. Før man vurderer å gi opplysninger om slike forhold til allmennheten, skal 

andre alternativer være forsøkt først. Tjenestevei skal normalt være første alternativ 

for varsling. Deretter brukes tillitsmannsapparatet eller offentlig kontroll- eller 

tilsynsmyndighet. 

Medarbeideren må videre vurdere motivet for varslingen, og om forholdet objektivt 

sett er alvorlig. 

7.0 Personlige fordeler, gaver m.v. 

7.1 Personlige fordeler 

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler og gaver av en art 

som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller 

vedtak. 

Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster 

og lignende.  Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander men også andre fordeler, 

for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. 

Gaver til en verdi av inntil 1% av 1G (folketrygdens grunnbeløp) pr. kalenderår kan i 

denne forbindelse mottas. 

7.2 Gaver 

Tilbud om gaver for å innta et bestemt standpunkt i enkeltsaker skal avslås og 

rapporteres via nærmeste overordnede til rådmannen og kommunerevisjonen. 

Folkevalgte rapporterer tilsvarende til ordføreren. 



Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over disse 

retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres 

avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. 

Regler for gaver ved runde år, fratredelse i stilling m.v. framgår av egne retningslinjer. 

7.3 Representasjon 

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i 

samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik  

oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker 

beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. 

Invitasjon til informasjonsmøter m.v. med tilhørende middag/lunsj 

arrangert av leverandører/potensielle leverandører tas opp med 

nærmeste overordnede. 

7.4 Reiser 

Reise-, kost- og andre utgifter i faglig, tjenestlig og forretningsmessig sammenheng 

skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt 

vedtak. 

Når det gjelder ansatte, avgjøres dette av rådmannen. I forholdet til politikere avgjøres 

dette av ordfører.  

7.5 Innkjøpsrutiner 

Aurskog-Høland kommune forholder seg til Lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser når det gjelder innkjøp. Kommunens attestasjons- og anvisningsrutiner 

skal følges i detalj. 

Dersom det i løpet av et år blir mange småoppdrag, skal det innhentes pristilbud. 

7.6 Rabattordninger 

Medarbeidere eller politikere i Aurskog-Høland kommune skal ikke benytte 

kommunen eller kommunens navn for å oppnå spesielle betingelser i forbindelse med 

personlige innkjøp hos kommunens kunder eller leverandører. 

8.0 Bruk av kjøretøyer, maskiner, utstyr m.v. 

Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr skal bare skje i samsvar med 

fastsatte retningslinjer (Regler for utlån). 

8.1 Kjøretøy og maskiner 

Kommunens kjøretøy og maskiner skal ikke tillates brukt til private eller utenom- 

 tjenestelige formål. 



Leiebiler kan tillates nyttet i forbindelse med velferdstiltak, som organiseres og ledes 

av arbeidsgiver. 

8.2 Mobiltelefoner 

Kommunale mobiltelefoner tillates vanligvis ikke nyttet til private 

formål. 

8.3 Parkering av kommunale biler hjemme 

Kommunale biler skal etter endt tjeneste parkeres på anviste steder.  Kun i spesielle 

tilfeller, når tjenesten krever det eller det er fordelaktig for kommunen, kan 

tjenestebiler medbringes hjem etter endt tjeneste. Slik hjemmeparkering avklares med 

nærmeste overordnede.   

9.0 Mobbing/upassende oppførsel 

I Aurskog-Høland skal vi ha nulltoleranse for mobbing/upassende oppførsel på 

arbeidsplassen. Dersom man blir utsatt for eller blir klar over at dette skjer på 

arbeidsplassen, skal det meldes fra til leder, eventuelt tas opp med verneombud 

/tillitsvalgt. Skulle lederen på arbeidsplassen være involvert i mobbingen, som mobber 

eller offer, skal mobbingen tas opp med dennes leder. 

Man skal ikke ta lett på episoder med mobbing på arbeidsplassen, da det kan føre til 

alvorlige problemer og helseskader. Aurskog-Høland kommune skal, som 

arbeidsgiver, ta mobbing på alvor. Leder på arbeidsplassen, eller eventuelt dennes 

leder, har ansvaret for å jobbe med dette til problemet er løst til alles tilfredsstillelse. 

Rådmannen skal, som øverste leder av kommunen, få rapporter om mobbing på 

arbeidsplassen og være kontrollorgan for at situasjonen blir løst. 

Det er uforenlig med Aurskog-Høland kommunes etiske standard å kjøpe seksuelle 

tjenester i forbindelse med arbeid eller tjenestereise. 

10.0 Oppfølging 

Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å følge opp at medarbeidere 

er kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer. 

Enhver medarbeider i Aurskog-Høland kommune skal informere og søke  

råd hos nærmeste overordnede i saker som kan ha innvirkning på 

kommunens anseelse og den tillit kommunen nyter i ulike sammenhenger. 

Folkevalgte bør henvende seg til ordfører i alle typer tvilstilfeller. 
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SENTRALADMINISTRASJON 
Rådhusveien 3
1940 BJØRKELANGEN

Tilsyn - SENTRALADMINISTRASJON

Vi viser til tilsynet hos SENTRALADMINISTRASJON den 20.08.2013.

Hensikten med tilsynet

Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og 
tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø.

Tema i tilsynet var blant annet:

 Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
og ivaretakelse av de ansattes medvirkning

 Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver
 Medvirkning og vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling
 Avvikshåndtering
 Arbeidstøy og smittevern
 Samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved: 
RÅDHUSVEIEN 3
1940 BJØRKELANGEN

Til stede fra virksomheten: Siri Hovde (rådmann), Lasse Fure (kommunalsjef helse- og 
rehabilitering), Erik Tangstrøm (administrasjons- og HR sjef), Anne Lise Wold 
(hovedverneombud og hovedtillitsvalgt ), Kristin Lang (tillitsvalgt), Ellen Karset 
(hovedtillitsvalgt NSF), Jan Ivar Jonnsen (superbruker QM+), Mette P Grimstad (IA rådgiver), 
Marit Sie Skogstad (Romerike HMS-senter) og Anne-Bente Lund (rådgiver ).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Jytte Undrum (inspektør) og Kirsten Piil (inspektør)

Tilsynet var meldt på forhånd, og ble gjennomført som et møte mellom ovennevnte 
representanter fra Aurskog-Høland kommune, Romerike HMS-senter, NAV Arbeidslivssenter og 
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Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet informerte om satsingen i helse- og sosialsektoren, der vi fører 
tilsyn med overordnet nivå, sykehjem og hjemmetjeneste.

Innledningsvis vil vi takke for innsendt dokumentasjon i forkant, samt den informative 
presentasjonen vi fikk ved oppstart av tilsynet. Tilsynsrapporten vil i korte trekk formidle 
tilbakemeldinger knyttet til temaene som var oppgitt i Melding om tilsyn. Informasjon og 
dokumentasjon som ikke nevnes spesifikt, inngår som et bakteppe for rapporten.

Aurskog-Høland kommunen er organisert i en tre-nivå modell med rådmann, kommunalsjefer og 
tjenesteledere. Staben som er knyttet til rådmann og ledergruppen er inndelt i tre områder. Et av 
disse områdene er stab for administrasjon og HR.

Kommunen står overfor vesentlige utfordringer og er i gang med en omstillingsprosess for å 
redusere med totalt 20 millioner. Det er i den forbindelse nedsatt flere arbeidsgrupper på 
virksomhetsnivå som skal komme med innspill til administrasjonen i forbindelse med 
nedskjæringene. Arbeidet koordineres av en partssammensatt gruppe med representanter fra 
tillitsvalgte, politikere og administrasjonen.

Kommuneområde helse- og rehabilitering ledes av kommunalsjef. Kommunalsjefen leder fire 
virksomhetsområder med en rekke enheter. De aktuelle virksomhetsområdene for tilsynene 
er sykehjemstjenester, samt tjenester til hjemmeboende og rehabilitering.

Det er ca 200 ansatte som arbeider i sykehjem og hjemmetjenesten i kommunen. Kommunen har 
en del utfordringer når det gjelder uønsket deltid, og det foretas løpende drøftinger med 
tillitsvalgte for å finne maksimalt gode løsninger for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Høsten 
2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe for å se nærmere på utfordringene med uønsket deltid. 
Flere av tiltakene arbeidsgruppen fremmet er innarbeidet i kommunens felles 
kompetanseutviklingsplan for å sikre tilstrekkelig og kompetent personale. Et av tiltakene er 
permisjoner i forbindelse med grunn,- og videreutdanninger. Det opplyses at administrasjons- og 
HR sjef for tiden skriver en masteroppgave om gevinsten av å ansette i heltidsstillinger. 
Kommunen forventer å kunne nyttiggjøre seg funnene og konklusjonene i oppgaven.

Aurskog-Høland har sammen med fem andre kommuner i Nedre Romerike, inngått en 
interkommunal rammeavtale/innkjøpsordning for bruk av vikarer fra Vacant Helse. Det er 
fortrinnsvis for sykepleiere innleiebehovet er størst. Det opplyses at bruken av vikarer drøftes 
årlig med tillitsvalgte. Siste drøfting fant sted våren 2012.

I forbindelse med samhandlingsreformen opplyses det at Aurskog-Høland kommune deltar i to 
prosjekter i Nedre Romerike. Videre er det utarbeidet et forslag om å inngå samarbeid med 
Rømskog om lokalt medisinsk senter. Dette er på dato for tilsynet ikke vedtatt. For øvrig har 
kommunen god sykepleierdekning, og godt med sykehjemsplasser. Hjemmebaserte tjenester 
er styrket noe for å møte samhandlingsreformen.

Kommunen bruker det elektroniske systemet QM+ som hovedverktøy for styring av sitt HMS-
arbeid, der ulike HMS-aktiviteter er innarbeidet i et årshjul. I dokumenter som ble gjennomgått i 
tilsynet går det fram at HMS- ansvar, roller og oppgaver er klart beskrevet i styringsdokumentet. 
Systemet inneholder oppdatert lovverk, personalport for alle ansatte, rutiner og skjema for 
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melding av avvik, vernerunder, risikoanalyser etc. Det opplyses at personalavdelingen har vært 
på alle enheter i 2011/2012 for å gi generell opplæring til ansatte i QM+ og i bruk av 
avvikssystemet. Hovedverneombudet forteller at det arbeides med å endre kultur og senke 
terskelen for øke antall avviksmeldinger på HMS. Hun mener det har vært en liten øking i det 
senere, men at det fortsatt er et stort forbedringspotensial. Det fremgår at kommunens ledelse har 
god oversikt over registrerte avvik gjennom det elektroniske systemet, og at avviksmeldinger er 
fast agenda i AMU.

Kartlegginger av arbeidsmiljøet foregår blant annet gjennom årlige vernerunder 
og medarbeidersamtaler. I tillegg bruker kommunen et elektroniske kartleggingsverktøy fra KS 
for å måle medarbeidertilfredshet hvert annet år. Resultater fra de ulike kartleggingene 
bearbeides og legges frem for AMU.

Det gjennomføres ca seks AMU møter pr år. Det føres protokoll og utarbeides årsrapport for 
AMU. Foruten avvik behandler AMU bla årsrapport og rammeplan plan for BHT, 
sykefraværsoppfølging, endringer i styringsdokumenter, arbeidsmiljøundersøkelser etc. I AMU 
protokollen for møter i 2013 går det frem at hovedverneombudet har bedt om innspill og 
synspunkter fra alle på om AMU arbeider og fungerer etter intensjoner og formål med et 
velfungerende AMU.

Kommunens hovedverneombud er frikjøpt i 50 % stilling for å utøve vervet. Hun innehar også 
vervet som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og deltar på møter med kommunens ledelse i 
hovedtillitsvalgtrollen. Dobbeltrollen som hovedverneombud og hovedtillitsvalgt, kan i gitte 
situasjoner by på utfordringer, men det opplyses fra hovedverneombudet at hun håndterer 
dobbeltrollen greit, samt at det gir noen fordeler å inneha begge vervene i forhold til enkelte 
saker.

Hovedverneombudet er ofte ute på virksomhetene og har jevnlig kontakt med kommunens øvrige 
verneombud. To ganger pr år arrangerer hovedverneombudet fellessamlinger for alle 
verneombudene. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet opplyser å ha et godt samarbeid der 
de er lett tilgjengelige for hverandre og tar tak i problemer og utfordringer etter hvert som de 
kommer.

Rådmannen har fastlagte møtestrukturer med sin ledergruppe. I tillegg avholdes det fra 
rådmannsnivå medbestemmelsesmøter med hovedtillitsvalgte ca hver fjerde uke. Kommunens 
personalsjef og/eller andre representanter for ledelsen deltar avhengig av behovet. I tillegg 
innkaller rådmannen representanter for alle organisasjonenen til medbestemmelsesmøter 
minimum to ganger i året. Agenda på disse møtene er større og viktige saker som 
budsjettbehandling, omorganiseringer/endringer etc.

Kommunen har utarbeidet et dokument som beskriver medbestemmelse for ansatte gjennom sine 
tillitsvalgte, jf Hovedavtalen. Hovedverneombudet er formelt sett ikke med på disse møtene, men 
da hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte for Fagforbundet for tiden er samme person, er 
vernetjenesten uformelt representert på møtene.

Arbeidstilsynet anbefaler at kommunen formaliserer og beskriver denne gode praksisen som 
allerede eksisterer for samarbeid mellom ledelse og hovedtillitsvalgte, til også å 
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inkludere hovedverneombudet. Vår generelle anbefalinger er at hovedverneombudet bør tas med 
i de faste samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte, slik at kommuneledelsen sikrer at alle 
arbeidstakere representeres, ikke bare de med fagforeningstilhørighet. De fleste saker som 
behandles i slike samarbeidsmøter vil kunne påvirke arbeidsmiljøet for majoriteten av ansatte. 
Av den grunn vil det være naturlig at hovedverneombudet også trekkes med i prosesser så tidlig 
som mulig for å kunne ivareta alle ansatte, samt de forpliktelsene hovedverneombudsrollen 
innebærer. Rutiner som ikke er beskrevet blir lett personavhengige og sårbare for utskiftninger av 
ledelse, omorganisering og lignende.

Det opplyses i tilsynet at både verneombudene, ledere og AMU- medlemmer har gjennomført 40 
timers HMS-kurs, og at det med jevne mellomrom holdes oppfriskningskurs i HMS. I tillegg gis 
det årlige tilbud om kompetansetiltak på HMS-området.

Kommunen har inngått rammeavtale med Romerike HMS-senter som for 2013 utgjør 640 timer. 
I tillegg til den overordnede rammeplanen utarbeides det sektorvise planer for bistand fra BHT i 
samarbeid med HVO og kommunens HMS- rådgiver. Det opplyses at rammeplanen bygger på 
årsrapporter fra året før, samt innspill fra enhetene angående behov og ønsker. Årsrapport legges 
frem for rådmannens ledergruppe og AMU der BHT også er representert.

Aurskog-Høland har opprettet et Tilretteleggingsutvalg som gir råd og veiledning i saker som 
omhandler oppfølging, tilrettelegging og omplassering av sykemeldte arbeidstakere. Utvalget 
består av IA- kontakten, HTV og rådgiver for personalavdelingen. IA-kontakten formidler i 
tilsynet at det er et bra samarbeid på overordnet nivå med administrasjonen og HR- avdelingen, 
men at det er et ønske å få til faste treffpunkter med kommunalsjefene, samt delta på noen av de 
samme møtearenaene som BHT for å bli integrert i det helhetlige samarbeidet.

På bakgrunn av dokumentasjon, informasjon og opplysninger som ble formidlet i forkant av 
tilsynet, samt i selve tilsynet vurderer Arbeidstilsynet at det ikke er grunn til å gi dere varsel om 
pålegg for de temaene vi gjennomgikk i tilsynet.

Gi en kopi av dette brevet til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har derfor lagt ved en kopi av dette brevet som arbeidsgiver 
skal gi videre til verneombudet.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no, 
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber 
vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2013/24385 hvis dere tar kontakt.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Mette Bakkerud Lundeland
fung. tilsynsleder
(sign.)

Jytte Undrum
inspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Hovedtillitsvalgte
Hovedverneombudet 
NAV Arbeidslivssenter: erik.keilland@nav.no
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 

byggesak. 

3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Oppfølging av kommunestyresak 72/13 – forvaltningsrevisjonsrapporten, notat fra

rådmannen av 20.8.2014.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om byggesak i møtet 13.11.2013, og 

oversendte saken til kommunestyret med følgende innstilling:  

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger herunder

sikre at:

a. behandlingen av bygge- og delesaker blir tilstrekkelig dokumentert og at svar på

søknad om tiltak og svar på søknader om dispensasjon tilfredsstiller krav til

saksbehandling i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven når det gjelder

utredningsplikt, krav til innhold i begrunnelser og etterprøvbarhet.

b. delesakene behandles i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Herunder vurdere å legge hele saksområdet til samme forvaltningsnivå.

c. internkontrollen i forbindelse med utstedelse av gebyrer i dele- og

oppmålingssaker er tilfredsstillende.

d. avgjørelsesmyndighet er delegert slik at saksbehandling er mest mulig effektiv jf.

rapportens side 35, siste avsnitt.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan

anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014.

Kommunestyret vedtok innstillingen i sak 72/13. 

Kontrollutvalget har mottatt en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen på arbeidet med oppfølging 

av rapporten, se vedlegg 1. Kommunen har langt på vei implementert rapportens anbefalinger. Når 

det gjelder anbefalingen om å sikre at avgjørelsesmyndighet er delegert slik at saksbehandling er 

mest mulig effektiv, er det uklart hva som faktisk er delegert til hvem. 

Rådmannen ved Kommunalsjef teknisk drift og kultur Per Ole Rønning vil være tilstede i møtet for 

å gjøre rede for oppfølgingsarbeidet, og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon på byggesak til foreløpig 

etterretning, og ber om ytterligere informasjon om delegasjon av avgjørelsesmyndighet. 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Notat 

Fra:  AHK  

Til:  Kontrollutvalget 

Dato: 20. august  2014

Oppfølging av kommunestyresak 72/13 – forvaltningsrevisjonsrapporten 

Notat er en tilbakemelding til kontrollutvalget på de fire delpunktene under punkt b i 

kommunestyrets vedtak i sak 72/13.  

Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger herunder 

sikre at: 

b. i

Behandling av bygge- og delesaker blir tilstrekkelig dokumentert og at svar på søknad om 

tiltak og svar på søknader om dispensasjon tilfredsstiller krav til saksbehandling i 

forvaltningsloven og plan- og bygningsloven når det gjelder utredningsplikt, krav til innhold 

i begrunnelser og etterprøvbarhet: 

 Kommunen er av den oppfatning at dagens behandling av bygge- og delesaker blir
tilstrekkelig dokumentert og oppfyller krav til saksbehandling i forvaltningsloven og
plan- og bygningsloven når det gjelder søknad om tiltak og dispensasjoner. Dette
gjelder i forhold til utredningsplikt, innhold i begrunnelser og etterprøvbarhet

 For byggesaker og saker om opprettelse av matrikkelenheter (delesaker) er det i

virksomhet Forvaltning fra ca 1. mars 2014 tatt i bruk nye saksbehandlingsmaler. I

malene ligger det nå at mer av vurderingene som gjøres blir dokumentert.

Rapportens anbefalinger ble forsøkt etterfulgt også før de nye malene ble tatt i bruk,

men på en mer strukturert måte i det de nye malene ble tatt i bruk.

 For dispensasjonssaker ble det i rapporten angitt at den mal virksomhet Forvaltning

benytter var tilfredsstillende. Det benyttes fortsatt samme mal, og den er under

kontinuerlig videreutvikling på lik linje med alle maler.

b. ii

Delesaker behandles i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Herunder 

vurdere å legge hele saksområdet til samme forvaltningsnivå: 

 Kommunen behandler ulike typer delesaker som ikke bare omfattes av plan- og

bygningsloven men også av jordloven. Som beskrevet i rapporten er delesakene

svært forskjellige da fradeling i LNF-området forutsetter at det forut for behandling

etter plan- og bygningsloven foreligger et samtykke etter jordloven. Dette innebærer

at landbrukskontoret må vurdere saken etter jordloven før en fradeling etter plan- og

bygningsloven kan vurderes.

Vedlegg 1 sak 30/14



 For saker om opprettelse av matrikkelenhet (delingssaker) er det i virksomhet

Forvaltning fra ca 1. mars 2014 tatt i bruk nye saksbehandlingsmaler. I malene ligger

det at mer av vurderingene som gjøres blir dokumentert. Rapportens anbefalinger

ble forsøkt etterfulgt også før de nye malene ble tatt i bruk, men på en mer

strukturert måte i det de nye malene ble tatt i bruk.

 Vurdering av hvor saksområdene skal organisatorisk plasseres må sees i

sammenheng med helheten i kommunens tjenester.

b. iii

Internkontrollen i forbindelse med utstedelse av gebyrer i dele- og oppmålingssaker er 

tilfredsstillende: 

 Det er innført samme kontrollrutine for utstedelse av saksbehandlingsgebyr i

oppmålingssaker som for byggesaker. Det vil si fakturagrunnlag ligger i saksmappe og

kontrolleres av leder når brev om sluttføring av saksbehandling går ut til rekvirent.

b. iv

Avgjørelsesmyndighet er delegert slik at saksbehandling er mest mulig effektiv jf. 

Rapportens side 35, siste avsnitt: 

 I etterkant av forvaltningsrevisjonen har de berørte enheter i kommunen
gjennomgått sine rutiner og tydeliggjort grenser for delegert myndighet. Kommunen
introduserte i 2013 verktøyet Bedre kommune som har en egen delegasjonsmodul
der delegering av myndighet er tydeliggjort og dokumentert. Dette har blitt fulgt opp
av politiske vedtak som sikrer at gjeldende delegasjon har den nødvendige politiske
forankring.
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Sak nr. Sak Møtedato 

31/2014 Oppsummeringsbrev regnskap 2013 – Aurskog-

Høland kommune. 

3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Oppsummeringsbrev fra Østre Romerike revisjonsdistrikt, datert 16.6.14.

2. Svar fra rådmannen, datert 24.7.14.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet i aprilmøtet regnskap og årsberetning for 2013. Østre Romerike 

revisjonsdistrikt har laget et oppsummeringsbrev som nå settes opp til behandling.  

Revisjonen har noen bemerkninger til regnskapet. Rådmannens tilbakemelding på hva som er gjort 

og hva som vil bli gjort for å rette opp de forholdene som er omtalt i oppsummeringsbrevet er gitt i 

vedlegg 2 til saken. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2013 for Nes kommune og rådmannens svar

til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er omtalt i oppsummeringsbrevet er brakt

i orden ved neste regnskapsavslutning.

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 sak 31/14





Vedlegg 2 sak 31/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

32/2014 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Forslag til budsjett 2015 ROKUS IKS (behandles i representantskapet 23. september 2014)

2. Forslag til budsjett 2015 Romerike Revisjon IKS (behandles i representantskapet 25.

september 2014)

3. Regnskap kontroll og tilsyn 2013 og første halvår 2014.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 18: 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 

revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen og revisjon. 

Budsjettet består av følgende poster:  

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, kurs og reisegodtgjørelse. 

Det er lagt til grunn samme antall møter som for 2014, det vil si 8 møter. Arbeidsgiveravgift er 

beregnet særskilt. 

Under Andre utgifter er det lagt inn den summen som må påregnes ved at alle utvalgsmedlemmene 

deltar på kontrollutvalgskonferansen.  

Sekretærfunksjonen 

Representantskapet i ROKUS behandler budsjettet den 23. september 2014. Forslaget her er styrets 

innstilling til representantskapet. 

Budsjettet har en total ramme på kr. 2 863 000,-. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør samlet 

kr. 2 642 500,-. I budsjettforslaget er betalingen fra kommunene fordelt med 60% etter folketall og 

40% er fordelt likt. 40 %-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. I forslag til revisjon av 

selskapsavtalen som ble vedtatt av representantskapet den 22. april 2014 er det foreslått 40 % på 

folketall og 60 % på medgått tid. Dette er til behandling i eierkommunene. Aurskog-Høland 

kommunes andel ut i fra ovennevnte fordeling utgjør kr. 174 210,-. 

Revisjonen 

Representantskapet i Romerike Revisjon behandler budsjettet den 25. september 2014. 
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I følge eieravtalen skal kommunene innbetale et årlig tilskudd og et ekstra driftstilskudd 

(oppstartstilskudd) de 4 første årene. Det årlige tilskuddet består av en fast og en variabel del. Den 

faste delen er beregnet ut i fra intervaller knyttet til den enkelte kommunes totale innbyggertall i 

dag. Det skal gjøres en vurdering av den faste delen hvert 4. år basert på endringer i innbyggertallet. 

Den variable delen beregnes ut fra folketallet i kommunen. Denne del justeres hvert 4. år der 

innbyggertallet legges til grunn. 

Budsjettet har en total ramme på kr. 24 175 436,-. Tilskudd fra kommunene utgjør kr. 22 845 340,-. 

Aurskog-Hølands årlige tilskudd utgjør kr. 1 346 400,- og oppstartstilskuddet kr. 59 000,- i 2015. 

Samlet tilskudd blir kr. 1 405 400,-. 

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS og Romerike Revisjon i forbindelse 

med representantskapsbehandlingen, vil kommunene bli informert om dette. 

Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 

Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2015 

Møtegodtgjørelse 152 000 90 000 

Arbeidsgiveravgift 13 000 

Andre utgifter 35 000 35 000 

Selskapskontroll 50 000 

Sum kontrollutvalget 237 000  138 000 

Sekretærfunksjonen      166 000      174 000 

Revisjon   1 414 000   1 405 000 

Sum kontroll og tilsyn 1 817 000  1 717 000 

Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Aurskog-Høland

kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for

2015. 

Poster Budsjett 2015 

Kontrollutvalget Møtegodtgjørelse 90 000 

Arbeidsgiveravgift 13 000 

Andre utgifter 35 000 

Sum  138 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten      174 000 

Revisjonen Ramme for virksomheten   1 405 000 

Kontroll og tilsyn 1 717 000 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for

Aurskog-Høland kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



________________________________________________________________________________ 

BUDSJETT 2015 

ROUKUS IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene 

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker kommuner. I tillegg selger selskapet 

sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

Tjenesten er lovpålagt iht. kommuneloven § 77 nr. 10. Selskapet er opprettet i henhold til lov 

om interkommunale selskaper. Regnskapet skal imidlertid føres etter kommunale 

regnskapsprinsipper, og budsjettet er bygd opp etter dette. 

Budsjett 
Kontrollutvalgene skal legge fram forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsordningen i 

kommunen, det vil si ramme for sekretariatsvirksomheten og revisjonsvirksomheten i tillegg til 

møtegodtgjørelse og annen drift av utvalget. Etter endringer i IKS-loven, er budsjettet for 

Rokus endelig når det er vedtatt i representantskapet. Styret fordeler rammen på et 

detaljbudsjett.  

Sekretariatets oppgaver  
Sekretariatstjenesten er lovpålagt og oppgavene er utledet av kontrollutvalgets oppgaver. I 

selskapsavtalens § 3 heter det: «Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for 

deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 

saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir 

iverksatt. Det skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes årsplaner. I tillegg 

har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  

Bemanning 
Rokus har 3 ansatte. 

GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2015 

Utgifter 
Utgiftene ligger i hovedsak på samme nivå som i 2014, kun justert for lønnsvekst og kjent 

økning i kostnader. Rokus er en kunnskapsbedrift, noe som reflekteres i at lønn utgjør den 

største utgiften i Rokus, etter kjøp av varer og tjenester. Innenfor kategorien kjøp av varer og 

tjenester er den største posten kompetansebygging etter husleie. 

Vedlegg 1 sak 32/14



Det er lagt inn en stipulert lønnsøkning på 3 % for 2015, ettersom det er et år med 

mellomoppgjør. Vi har foreløpig ikke fått noen signaler på hva sentrale myndigheter anbefaler. 

Enkelte kommuner på Romerike benytter 3 % i påslag på budsjettert lønn i 2014.   

Det er inngått avtale om medlemskap i KLP. Vi har budsjettert med en pensjonsutgift på 13 %, 

etter beregning fra KLP.  

I budsjettet for 2015 er det forutsatt at godtgjøring til styret og representantskapets leder og 

nestleder legges på samme nivå som tidligere, og at satsene for representantskapets 

medlemmer skal følge kontorkommunens satser for godtgjøring. Følgende satser er foreslått 

for styret: 

Styret i Rokus IKS 

Styrets leder: kr 60 000,- 

Nestleder: Kr 30 000,- 

Styremedlemmer: Kr 25 000,- 

Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 

For representantskapet er det foreslått følgende satser: 

Representantskapet i Rokus IKS 

Representantskapets leder: Kr 15 000,- 

Nestleder: Kr 5 000,- 

Møtegodtgjørelse til medlemmene fastsettes og dekkes av eierkommunene, og følger 

eierkommunens satser for godtgjøring. Representantskapet har imidlertid tatt initiativ til å 
anmode regionrådene om å behandle sats for møtegodtgjørelse til representantskapets 

medlemmer i interkommunale selskaper med sikte på å få lik sats for alle.  

Inntekter 
Inntektene består av betaling fra eierkommunene (overføringer), salg av tjenester til 

kontrollutvalget i Asker kommune og mva refusjon (refusjoner). 



Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunenes betaling fra 2013 til 2015. Det har vært en 

moderat økning i kommunenes betaling på rundt 5 prosent. 

Kommunens betaling for tjenesten fordeler seg slik: 

 Kommuner 2013 2014 2015 

Aurskog Høland 157 623       166 272       174 210 

Eidsvoll 195 458       206 303       217 299 

Fet 133 518       140 387       147 526 

Gjerdrum 108 313       113 944       119 020 

Hurdal 88 624         93 126         97 461 

Lørenskog 263 557       277 140       289 272 

Nannestad 137 664       144 430       151 476 

Nes 183 296       192 791       202 165 

Nittedal 194 518       205 308       215 477 

Rælingen 164 750       173 019       182 038 

Skedsmo 353 632       371 442       388 114 

Sørum 164 305       172 688       182 709 

Ullensaker 248 543       262 150       275 732 

Sum 2 393 800     2 519 000  2 642 500 



40 % av kommunenes betaling for 2015 vil i ettertid bli justert etter medgått tid ved årets 

slutt. I budsjettsammenheng er denne summen fordelt likt.  

TALLMESSIG BUDSJETT 
Vedlagt ligger driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015. Eventuelle endringer som 

framkom under styrets behandling er innarbeidet før det legges fram for representantskapet. 

Lørenskog, 3.6.14 

Mona Moengen (sign) 

sekretariatsleder  



Driftsbudsjett
B 2015 B 2014 OB 2013 JB 2013 R 2013

Driftsinntekter

Salgsinntekter 140 000       140 000       - - 190 721

Refusjoner 75 500         54 000         41 000 248 000       191 729

Overføringer 2 642 500    2 519 000    2 393 700    2 393 700    2 393 802    

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter 2 858 000    2 713 000    2 434 700    2 641 700    2 776 252    

Driftsutgifter

Lønn inkl. sosiale utgifter 2 271 500    2 221 000    2 047 200    2 117 200    2 001 171    

Kjøp av varer og tjenester 515 000       442 000       350 500       518 750       493 483       

Overføringer 75 500         54 000         41 000         248 000       191 729       

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 862 000    2 717 000    2 438 700    2 883 950    2 686 383    

Driftsresultat -4 000          -4 000          -4 000          -242 250      89 869         

Finansposter

Renteinntekter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat 1 000 1 000 1 000 -237 250      98 045         

Interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger - - 204 080       204 261       

Bruk av tidligere avsetninger - - 204 080       204 800

Bruk av fond - - 238 250       181 500

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000           1 000 1 000 1 000 181 

Regnskapsmessig resultat - 0 - - 279 903       

Ramme for virksomheten 2 863 000    2 718 000    2 439 700    2 884 950    

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)

ROKUS IKS

Budsjett 2015



1

Investeringsbudsjett

KTO Konto (t) B 2015 B 2014 B 2013 R 2013

UTGIFTER

4529 Kjøp av aksjer og andeler 1 000 1 000 1 000 181

4530 Dekning tidligere års underskudd

Sum utgifter 1 000 181

INNTEKTER

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 -181

4980 Underskudd investering

Sum inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -181

ROKUS IKS

Budsjett 2015



Vedlegg 2 sak 32/14





























Vedlegg 3 sak 32/14





KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

9 

Sak nr. Sak Møtedato 

33/2014 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt på kriterier 

for tildeling av sykehjemsplass. 

3.9.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Prosjektplan - ettersendes.

Saksopplysninger 
Under behandlingen av sak 24/14 Plan for et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt på kriterier for 

tildeling av sykehjemsplass, fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 

Revisjonen arbeider videre med et forslag til problemstillinger som legges frem på neste 

møte. 

Revisjonen legger nå frem forslag til prosjektplan til drøfting. Planen vil bli ettersendt. 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak vil bli utformet etter at prosjektplanen er mottatt. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

34/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor 3.9.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Uavhengighetserklæringer for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Aurskog-Høland

kommune.

2. Uavhengighetserklæringer for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Aurskog-Høland

kommune.

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 

en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Etter etableringen av Romerike Revisjon er endringer når det gjelder oppdragsansvarlig revisor for 

regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 sak 34/14







Vedlegg 2 sak 34/14 
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Sak nr. Sak Møtedato 

35/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står på 

sakslisten. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

36/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 32/14- 42/14.

2. Årshjul 2014, oppdatert august 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2014, redigert 22.8.14.

4. Gebyrer i innsynssaker, saksfremlegg til F-sak 131/14

5. Utskrift av kommunestyrets behandling av sak 40/14 Fremdrift i arbeidet med oppfølging av

Digerneset.

6. Utskrift av kommunestyrets behandling av sak 41/14 Forvaltningsrevisjonsrapport –

politiattester.

7. Utskrift av kommunestyrets behandling av sak 42/14 Digerneset – informasjon til

kommunestyret.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene. 

Til vedlegg 4:  

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling i sak 18/2014, hvor rådmannen ble om å legge 

frem en sak for kommunestyret innen rimelig tid hvor behovet for å innføre betalingsplikt for 

innsynsbegjæringer er vurdert også i forhold til hensynet til innbyggerne rett til innsyn og 

kommunes utgifter ved en slik ordning. Formannskapet behandlet sak om gebyrer i innsynssaker 

25.8.15, sak 131/14. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

32 22.05.2014 22.05.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, Østre romerike 

revisjonsdistrikt, Protokoll 411.5.4

33 22.05.2014 22.05.2014 x Ordfører og rådmann Særutskrift Sak 22 og 23 14 411.5.5

34 22.05.2014 22.05.2014 x Revisjonen Særutskrift Sak  24 14 411.5.5

35 22.05.2014 22.05.2014 x Rådmannen

Anmodning om oversendelse av sak om 

gebyrer ved kommunestyrebehandling 411.5.5

36 20.05.2014 20.05.2014 x Rådmannen Svar på henvendelse Digerneset 411.5.1

37 20.05.2014 20.05.2014 x Rådmannen Svar på henvendelse Digerneset 411.5.1

37 04.08.2014 04.08.2014 x RRi Uavhengighetserklæring FR 411.3.1

38 x RRi Uavhengighetserklæring regnskap 411.3.1

39 19.08.2014 19.08.2014 x Rådmannen Notat om varsling 411.5.1

40 20.08.2014 20.08.2014 x Rådmannen Regnskapsrapport 411.5.1

41 20.08.2014 20.08.2014 x Rådmannen Notat om oppflging av FR byggesak 411.9.3

42 26.08.2014 26.08.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, Østre romerike 

revisjonsdistrikt, Innkalling 411.5.1

Referert i møtet 3.9.2014

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland

Vedlegg 1 sak 36/14
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Oppdatert 22.8.14 

Årshjul for kontrollutvalget i Aurskog-Høland 2014 

Møte Saker 

Følgende 

rapportering sendes 

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

I hvert møte eller 

når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert

under hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak

og oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

22.januar 2014  Rådmannen orienterer om internkontroll melding 2013.

 Kontrollutvalgets årsmelding 2013.

 Vurdering av prioriteringer i Plan for forvaltningsrevisjon 2013 –

2015. 

 Vurdering av prioriteringer og fremdriftsplan i Plan for

selskapskontroll 2013 – 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.

 Eventuelt

26. februar 2014  Selskapskontroll Norasonde.

 Selskapskontroll Krisesenteret.

 Rapport fra undersøkelse om vedtakene fra kommunestyret er

mulig følge opp i ettertid.

 Revidert plan for forvaltningsrevisjon

 Revidert plan for selskapskontroll

 Henvendelse til kontrollutvalget (fra Iwona Johansen).

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

 Eventuelt

23. april 2014  Årsregnskap 2013. Rådmannen ved økonomisjefen er innkalt til å

redegjøre for årsregnskap og årsrapport. Revisjonen redegjør for

revisjonsberetningen. Kontrollutvalget skal på bakgrunn av

revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. Denne skal

avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før

formannskapet behandler regnskapet.

 Gebyrer i innsynssaker, KU-sak 16/14.

 Referater, orienteringer og diskusjoner

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

Vedlegg 2 sak 36/14
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Møte Saker 

21. mai 2014  Henvendelse til kontrollutvalget angående administrasjonens

oppfølging av Digernesetsaken.

 Forvaltningsrevisjon politiattester. ok

 Revisjonen legger frem en plan for et nytt forvaltnings-

revisjonsprosjekt på kriterier for tildeling av sykehjemsplass.

 Orientering om Romerike Revisjon ved daglig leder Nina Neset.

 Referater, orienteringer og diskusjoner

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

3. september 2014  Informasjon om rutiner for varsling.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om byggesak, ref KU-sak

46/13 og KS-sak 72/13.

 Oppsummeringsbrev regnskap 2013 og kommunens svar.

 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt -  kriterier for tildeling

av sykehjemsplass.

 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomhet 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.

 Uavhengighetserklæringer RRi.

8. oktober 2014  Besøk ASVO Bjørkelangen.

 Leveranse selskapskontroll Utbyggingsselskapet.

 Orientering om revisjonens plan for årsregnskap 2014.

 Avtale mellom kontrollutvalget og Romerike Revisjon.

 Referater, orienteringer og diskusjoner

 Rapportering fra revisjonen.

5. november 2014  Leveranse selskapskontroll Aurskog-Høland utbyggingsselskap.

 Orientering om omstillingsprosjektet jf. Behandling av

Økonomiplan 2014 – 2017.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.

3. desember 2014  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Årsplan for 2014.

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon.

 Uavhengighetserklæring

Andre saker 2014  Kommunestyret ba rådmannen om å legge frem en sak for

kommunestyret innen rimelig tid hvor behovet for å innføre
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Møte Saker 

betalingsplikt for innsynsbegjæringer er vurdert også i forhold til 

hensynet til innbyggernes rett til innsyn og kommunens utgifter ved en 

slik ordning k-sak 27/14. 

 Oppfølging av FR på anskaffelser som ble gjennomført i 2009 ca. Fått

assistanse fra pol. sekr til å finne saken.

 Selskapskontroll ASVO Bjørkelangen høst 2011. Sjekk oppfølgingen av

denne.

2015  Årsrapport 2014.



Oppfølging KU-saker Aurskog-Høland-2014 

Sist redigert 26.08.2014 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

24.1.14 01/2014 Melding om 
internkontroll, 
rådmannen orienterer. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

02/2014 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2013. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til
orientering 

Sendt kommunen 
11.2.13 

KS 18.3.13 
Sak 6/13 



03/2014 Vurdering av 
prioriteringer i Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2013 – 2015. 

Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 oppdateres, og legges frem på 
neste møte. 



04/2014 Vurdering av 
prioriteringer og 
fremdriftsplan i Plan for 
selskapskontroll 2013 - 
2015. 

Plan for selskapskontroll 2013 – 2015 oppdateres, og legges frem på 
neste møte. 



05/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

06/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 



07/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

26.2.14 08/2014 Selskapskontroll 
NORASONDE AS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger,

herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for
eierrepresentantene i NORASONDE AS.

 utarbeides eierstrategi.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 10/14 



09/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunen bør vurdere å samordne eierskapsspørsmål i

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 11/14 



Vedlegg 3 sak 36/14
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

eksisterende forum. 
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber

eierrepresentantene i representantskapet i Romerike
krisesenter IKS om å følge opp følgende anbefalinger fra
revisjonen:

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen
eierstyring inn mot representantskapsmøter
(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets
side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at
selskapet følger dette opp.

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre
sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.
Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en
effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for
selskapet.

10/2014 Undersøkelse av om 
vedtakene fra 
kommunestyret er mulig 
følge opp i ettertid. 

Kontrollutvalget anmoder kommunen om å endre praksis, og formulere 
vedtakene fullt ut slik at det ikke er tvil om hva som er innstilling og hva 
som er vedtak. 

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 

referatsak 



11/2014 Revidert Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2013 – 2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for
Aurskog-Høland kommune for perioden 2013-2015.

2. Planen sendes kommunestyret til orientering som referatsak.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 

referatsak 



12/2014 Revidert Plan for 
selskapskontroll 2013 - 
2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for selskapskontroll for
Aurskog-Høland kommune for perioden 2013-2015.

2. Planen sendes kommunestyret til orientering som referatsak.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 

referatsak 



13/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Sekretær lager utkast til svarbrev. Kopi av svarbrevet sendes 
rådmannen. 

Svar sendt 14.3.14 

14/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

15/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

16/2014 Eventuelt. Sekretariatet undersøker lovligheten av gebyrvedtaket. Notat sendt 
rådmannen for 
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behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 
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ig 

uttalelse 31.3.14 

23.4.14 17/2014 Årsregnskap og 
årsberetning 2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Aurskog-Hølands kommunes årsregnskap 
og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi 
til formannskapet. 

Særutskrift sendt 
24.4.14. 

K-styret 5.5. 

18/2014 Gebyrer i innsynssaker, 
KU-sak 16/14. 

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten og lovligheten 
å innføre betaling for innsyn, og  
sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyre ber rådmannen om å legge frem en sak for 
kommunestyret innen rimelig tid hvor behovet for å innføre 
betalingsplikt for innsynsbegjæringer er vurdert også i forhold til 
hensynet til innbyggerne rett til innsyn og kommunes utgifter ved en slik 
ordning. 

Kontrollutvalget ber om at utvalgets vedtak legges frem for 
formannskapet i forbindelse med behandlingen av sak 79/14. 

Særutskrift sendt 
24.4.14. 

K-styret 5.5 som 
fattet følgende 

vedtok KUs 
innstilling i sak 

27/14. 

Gebyrer i 

innsynssa

ker 

behandlet 

i F-skapet 

25.8 sak 

131/14 

19/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

20/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

21/2014 Eventuelt. Fra utvalgets behandling: Katrine Nærby har tatt kontakt med 
sekretariatet angående kontrollutvalgets behandling av brev datert 
2.9.13. Utvalget har i sitt svar av 9.10.13 vist til hennes brev av 29.9.13. 

Kontrollutvalget har ikke mulighet til å behandle saken. Det foreligger en 
dom i Jordskifteretten og i Tingretten. Hvis saken fortsatt oppleves som 
en konflikt, kan partene møtes i Konfliktrådet i Oslo og Akershus, og 
man kan gjøre en henvendelse dit. 

Ingen vedtak. 



21.5.14 22/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget 
angående 
administrasjonens 

1. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at utvalget fører det
løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen
på vegne av kommunestyret.

2. Kontrollutvalget vil peke på at det er behov for at rådmannens

Særutskrift sendt 
kommunestyret 
22.5.14 

Kommunestyret 
16.6 sak 40/14 
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behandles 
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ng 
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oppfølging av 
Digernesetsaken. 

orienteringer om fremdriften i arbeidet med oppfølging av 
Digernesetsaken legges frem som egen sak for kommunestyret, 
og sendes ut sammen med de øvrige sakene, slik at 
representantene eventuelt får mulighet til å stille spørsmål 
innen 3 dager før behandling i henhold til kommunestyrets 
reglement. På denne måten blir også publikum orientert. 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til
vedtak:

 Orienteringer om fremdriften i arbeidet med
oppfølging av Digernesetsaken legges frem som egen
sak for kommunestyret, og sendes ut sammen med de
øvrige sakene.

 Rådmannens svar på henvendelsen fra Simen
solbakken oversendes kommunestyret.

23/2014 Forvaltningsrevisjonsrap
port – politiattester. 

1. Kontrollutvalget har særlig merket seg revisjonens anbefalinger og
konklusjoner, og tar rapporten til etterretning.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp
rapporten. 
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om status for oppfølging av
rapporten første halvår 2015.

Særutskrift sendt 
kommunestyret 
22. 5.14

Kommunestyret 
16.6 sak 41/14 



24/2014 Plan for et nytt 
forvaltningsrevisjonspro
sjekt på kriterier for 
tildeling av 
sykehjemsplass. 

Revisjonen arbeider videre med et forslag til problemstillinger som 
legges frem på neste møte. 

Særutskrift sendt 
revisjonen 22.5.14 

25/2014 Orientering om 
Romerike Revisjon. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

26/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 
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27/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

28/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

2 til 

rest 



SAK NR.: 131/14 Utvalg: FORMANNSKAPET 

Lnr.: 11045/14 Møtedato:  25.08.2014 
Arkivsaksnr.: 14/1660 Saksbeh.:   Thomas Grønnerød-Hemmingby 
Arkivnøkkel.: 231  

Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: 
Formannskapet 25.08.2014 131/14 
Kommunestyret / 

GEBYRER I INNSYNSSAKER 

Vedlegg: 

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Særutskrift fra kontrollutvalgssak 18/2013. 

Saksopplysninger: 

Administrasjonen ønsker å innføre mulighet til å kreve betaling for innsynsbegjæringer. 

Innsynsbegjæringer reguleres av offentleglova og allmennhetens innsynsmuligheter i offentlige 
myndigheters dokumenter er en del av den kontroll privatpersoner og media kan utføre overfor 
offentlig forvaltning. Det er ikke administrasjonens ønske å redusere eller begrense innsynet i 
kommunens aktiviteter. 

I tillegg til ordinære begjæringer om innsyn i dokumenter opplever administrasjonen å motta 
innsynsbegjæringer som i realiteten er utredningsoppdrag som har ingen eller begrenset verdi for 
administrasjonen, men som kan ha økonomisk verdi for mottaker. Kommunen har plikt til å besvare 
også denne type henvendelser, men vil i realiteten da subsidiere private næringsinteresser. 

Som eksempel på innsynsbegjæringer som kommunen har mottatt nevnes at kommunen skulle 
utarbeide en oversikt over alle byggesaker der et kjent norsk byggefirma eller dets ansatte var 
involvert som ansvarlig søker, planleggende eller utførende uavhengig av om det var for hele 
byggesaken eller et avgrenset faglig område de siste 10 årene. Kommunen har i dagens systemer 
ikke mulighet til å søke på denne type informasjon og saken ville måtte løses gjennom en manuell 
gjennomgang av alle byggesaker fra 2004 og frem til i dag. Arbeidet var estimert til å ta mellom 50 
og 100 timer. Med en selvkost på personal på NOK 500,- pr. time tilsvarer kostnaden NOK 

Vedlegg 4 sak 36/14
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25 000,- til NOK 50 000,-. Den som etterspurte informasjonen trakk innsynsbegjæringen da han 
fikk vite kostnadene ved å gjennomføre søket. 

Et annet eksempel er en innsynsbegjæring der det ble bedt om historisk informasjon om lønn, sosiale 
goder og andre tillegg for alle ansatte i kommunen. Dette er informasjon som ligger i individuelle 
avtaler, nedfelt i forskjellige systemer og som manuelt ville måtte beregnes og settes opp i 
rapportform. Med nesten 1 500 ansatte og 10 minutters tidsbruk per ansatt vil denne 
innsynsbegjæringen tatt inntil 250 timer å besvare. Kostnadene vil med ovennevnte selvkost ligge på 
NOK 125 000,-. 

Oppfølgningen av innsynsbegjæringer medfører at nesten en hel stillingshjemmel blir benyttet til å 
besvare innsynsbegjæringer. 

Det er ønskelig å redusere den økonomiske belastning som følger av den omfattende pågang 
kommunen har av svært omfattende innsynsbegjæringer fra en begrenset krets av mennesker. Ut fra 
det administrasjonen har avdekket etterspørres de samme dokumentene flere ganger.  

Gebyret for kopiering og utskrift er kun ment å ramme privatpersoner og eksterne organisasjoner. 
Dette innebærer at f.eks. kontrollutvalget som i dag vil ha fullt innsyn i alle kommunens dokumenter 
gjennom formelle henvendelser uten å måtte betale gebyrer.   

Lovgiver har gjennom offentlegforskrifta gjort det mulig å ta betalt for arbeidet med 
innsynsbegjæringer gjennom at det er åpnet for å kreve dekket faktiske kostnader til utarbeidelse av 
informasjon, samt ta betalt for kopiering av ekstraordinært store innsynsbegjæringer. 

Administrasjonen har foreslått at selvkost for post/arkivfunksjonen settes til NOK 500,- per time. 
For å sikre likebehandling foreslår administrasjonen at det settes en betalingsplikt ved 
utredningsarbeide som overstiger 5 arbeidstimer. 

Kommunen tar allerede betalt for geodatainformasjon gjennom infoland. Dette skjer også med 
hjemmel i samme forskrift. 

Relevante bestemmelser: 

Offentleglova § 16 tilsier at innsyn i offentlig dokument som hovedregel skal være gratis. Adgangen til 
å kreve betaling for innsynsbegjæringer følger av forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119. 

Vurderinger: 

Betaling for innsynsbegjæringer har vist seg nyttig til å begrense omfanget av omfattende 
innsynsbegjæringer, eller i det minste dekke deler av de kostnader kommunen har ved besvaring av 
innsynsbegjæringer. Kommunen har frem til i dag ikke krevd inn gebyr, men varslingen av gebyrer 
har medført at innsynsbegjæringer som i realiteten er utredningsarbeide har blitt avbestilt.  

Økonomiske vurderinger: 
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Forslaget vil kunne gi en tidsmessig innsparing i administrasjonen. Det antas ikke at kommunen vil få 
inntekter av betydning da innsynsbegjæringer som ville gitt inntekter av betydning trekkes. 
Alternativer og konsekvenser: 

Dersom kommunen velger å ikke ta betalt for innsynsbegjæringer vil kommunen måtte foreta verdifull 
utredningsarbeide uten inntekter og besvare innsynsbegjæringer flere ganger.  

Ressursbruken knyttet til innsynsbegjæringer medfører at andre oppgaver må bli nedprioritert. 

Konklusjon: 

Administrasjonen henstiller til at det innføres betalingsplikt for innsynsbegjæringer i henhold til 
offenlegforskriftens regelsett. 

Rådmannens innstilling: . 

1. Aurskog-Høland kommune innfører betaling for innsynsbegjæringer i samsvar med reglene i
offentlegforskriften. Utredningsarbeider faktureres der arbeidet overstiger 5 arbeidstimer. For
2014 gjelder en timepris på kr 500,-.



Side 1 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: 

KOMMUNESTYRET 16.06.2014 40/14 

Arkivsaksnr.: 14/150 Saksbeh.:   Rune A. Holter 

Arkivnøkkel.: 033  

SAK FRA KONTROLLUTVALGET - FREMDRIFTEN I ARBEIDET MED 

OPPFØLGING AV DIGERNESSAKEN  

Vedlegg: 

1. Svar fra rådmannen på spørsmål fra kommunestyremedlem Simen Solbakken

vedrørende administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 23/13 –

Digerneset.

2. Særutskrift 22/14 fra kontrollutvalgets møte 21.5.2014.

3. Svar på tilleggsspørsmål fra Simen Solbakken om inngrep i fornminner – Digerneset.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Ingen

Saksopplysninger: 

Bakgrunn for saken er spørsmål fra kommunestyrerepresentant Simen Solbakken som er blitt 

stilt direkte til kontrollutvalget om rådmannens oppfølging av kommunestyrevedtak 23/13 – 

oppfølging av digernessaken. 

Kontrollutvalget behandlet spørsmålene og rådmannens svar av 12.5.2014 (vedlegg 1) i sitt 

møte 21.5.2014. I særutskrift 22/14 fra møte (vedlegg 2) fremkommer følgende: 

1. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at utvalget fører det løpende tilsyn og kontroll

med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

2. Kontrollutvalget vil peke på at det er behov for at rådmannens orienteringer om

fremdriften i arbeidet med oppfølging av Digernessaken legges frem som egen sak for

kommunestyret, og sendes ut sammen med de øvrige sakene, slik at representantene

eventuelt får mulighet til å stille spørsmål innen 3 dager før behandling i henhold til

kommunestyrets reglement. På denne måten blir også publikum orientert.

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Orienteringer om fremdriften i arbeidet med oppfølging av Digernessaken

legges frem som egen sak for kommunestyret, og sendes ut sammen med de

øvrige sakene.

 Rådmannens svar på henvendelsen fra Simen Solbakken oversendes

kommunestyret.

Vedlegg 5 sak 36/14



Side 2 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannens svar på spørsmålene fra kommunestyrerepresentant Simen Solbakken 

fremkommer i vedlegg 1 og vedlegg 3. 

Kontrollutvalgets innstilling:       . 

 Orienteringer om fremdriften i arbeidet med oppfølging av Digernessaken legges frem

som egen sak for kommunestyret, og sendes ut sammen med de øvrige sakene.

 Rådmannens svar på henvendelsen fra Simen Solbakken oversendes kommunestyret.

Vedtak i KOMMUNESTYRET: 

 Orienteringer om fremdriften i arbeidet med oppfølging av Digernessaken legges frem

som egen sak for kommunestyret, og sendes ut sammen med de øvrige sakene.

 Rådmannens svar på henvendelsen fra Simen Solbakken oversendes kommunestyret.

Utskrift til: Rune Holter for oppfølging 

Bjørkelangen, 18.06.2014 

……………………………………… 

sekretær 



Side 1 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: 

KOMMUNESTYRET 16.06.2014 41/14 

Arkivsaksnr.: 14/150 Saksbeh.:   Rune A. Holter 

Arkivnøkkel.: 033  

SAK FRA KONTROLLUTVALGET – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – 

POLITIATTESTER   

Vedlegg: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapport – politiattester

2. Rådmannens høringssvar til rapporten

3. Særutskrift 23/14 fra kontrollutvalgets møte 21.5.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Ingen

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget bestilte i sak 33/13 en forvaltningsrevisjonsrapport på politiattester og 

beredskapsplan ved alvorlige hendelser. Rapporten er behandlet i kontrollutvalgets møte 

21.5.2014, sak 23/14, og rapporten med kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret er 

oversendt for behandling i kommunestyret. 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen oppfyller krav til politiattester 

og om kommunen har kriseplaner for håndtering av alvorlige hendelser rettet mot barn m.fl. 

Revisjonen konkluderer med at Aurskog-Høland kommune i stor grad følger opp krav om 

politiattest. Kommunen har en beredskapsplan for barnehagene, men mangler en felles plan. 

Rådmannen har i sitt høringssvar sagt at arbeidet med å iverksette forbedringstiltak har startet 

opp. Blant annet er arbeidet med en risiko- og sårbarhetsanalyse påbegynt. 

Kontrollutvalgets behandling: 

«Kontrollutvalget merket seg sammendraget i rapporten hvor det er redegjort for til dels store 

avvik. Videre har utvalget merket seg at det ikke alltid er innhentet politiattest ved ansettelse 

av ledere. 

Rådmannen bør overveie å gjennomføre stikkprøvekontroller på om lag og foreninger faktisk 

har innhentet politiattester for ledere som har kontakt med barn for de lag og foreninger som 

mottar kommunal støtte». 

Vedlegg 6 sak 36/14



Side 2 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen viser for sin del til vedlegg 2 hvor rådmannens tiltak fremkommer. 

Kontrollutvalgets innstilling:       . 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapporten.

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om status for

oppfølging av rapporten første halvår 2015.

Behandling  i KOMMUNESTYRET: 

Spørsmål fra FrP v/ Kari Mikkelrud om regler for politiattester også gjelder for kommunens 

AS og kommunale selskaper.   

Svar: 

Rådmannen / administrasjon sjekker regelverket. 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak i KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapporten.

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om status for

oppfølging av rapporten første halvår 2015.

Utskrift til: Rune Holter for oppfølging 

Bjørkelangen, 18.06.2014 

……………………………………… 

sekretær 



Side 1 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: 

KOMMUNESTYRET 16.06.2014 42/14 

Arkivsaksnr.: 13/2163 Saksbeh.:   Thomas Grønnerød-Hemmingby 

Arkivnøkkel.: L40  

OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET INFORMASJON 

TIL KOMMUNESTYRET 

Vedlegg: 

1. Vedtak i klagesak – Aurskog-Høland kommune – Digerneset datert 27.05.2014

2. Brev fra advokatfirmaet Frøynes datert 02.06.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Referat fra kontrollutvalget 

Saksopplysninger: 

Tilbakemelding til kommunestyret vedrørende status oppfølgning av Sak 23/13 

Punkt 1: Kommunestyret ber ordfører anmode politiet om å igangsette undersøkelser 

vedrørende byggesaksbehandling av tiltakene knyttet til gnr. 147 bnr. 30 og 3. 

Orientering om fremdriften legges frem på kommunestyrets møte. 

Politiet fikk i oppgave å undersøke hvorvidt administrasjonen hadde brutt straffebud i 

forbindelse med saksbehandlingen av saker på Digerneset. Dette var både i forbindelse med 

flytting av gnr 147 bnr 30 og saksbehandlingen av byggesaker på gnr 147 bnr 30. 

Politiet henla sakene med referanse til «intet straffbart forhold bevist». 

Punkt 2: Kommunestyret beslutter at vedtak på gnr. 147 gnr. 30 anses som angripelige 

vedtak som er beheftet med så alvorlige saksbehandlingsfeil at de skal omgjøres ved at 

tillatelsene trekkes tilbake. Tidligere søker skal informeres umiddelbart. 

Fylkesmannen har kommet med endelig vedtak i saken. 

Fylkesmannen har konkludert med at administrasjonens vedtak i byggesakene på gnr 147 bnr 

30 hadde innholdsmangler da sakene skulle vært ført som dispensasjonssaker. Dette fremkom 

også av den granskning som ble gjennomført av Østre Romerike distriktsrevisjon datert 1. 

september 2011. Administrasjonen har innskjerpet praksis knyttet til behandling i og nær 100-

metersonen ved vassdrag med årssikker vannføring som en konsekvens av tilbakemeldingene. 

Vedlegg 7 sak 36/14



Side 2 

Når det gjelder kommunestyrets vedtak i sak 23/13 kommer Fylkesmannen med kritikk av 

vedtakenes innhold: 

«Kommunestyrets vedtak 4. juni 2013 mangler enhver begrunnelse for omgjøringen 
ut over konklusjonen om at vedtakene er ugyldige, og det er således ikke mulig for 
Fylkesmannen å vite om, og i tilfelle hvordan, kommunestyret har vurdert 
omgjøringsspørsmålet.» 

Fylkesmannen har konkludert med at det ikke var rettslig anledning til å omgjøre vedtakene 

på 147/30 slik kommunestyret gjorde i kommunestyresak 23/13. De opprinnelige tillatelsene 

blir dermed stående. 

«Fylkesmannen finner det utvilsomt at adgangen til å omgjøre tillatelsene til tiltak I 
til VI ikke er til stede. Omgjøringen fremstår som uforholdsmessig inngripende 
ovenfor klager, og Fylkesmannen kan under enhver omstendighet ikke se at det 
foreligger hensyn som tilsier at omgjøring bør skje til tross for at de opprinnelige 
tillatelsene ligger forholdsvis langt tilbake i tid. 

Gjennomgangen ovenfor viser snarere tvert i mot at det i tillegg til tidsforløpet 
foreligger ytterligere omstendigheter som taler imot omgjøring, herunder klagers 
innrettelse, at det ikke foreligger dokumentasjon eller andre holdepunkter for at 
feilen kan belastes klager, at feilen blant annet av den grunn i hovedsak nok skyldes 
forhold på kommunens side, at det ikke foreligger sterke offentlige interesser samt 
hensynet til likebehandling.» 

Fylkesmannen har vektlagt innrettelseshensynet og tidsaspektet tungt. Fylkesmannen har 

videre poengtert at det er intet som tyder på at hjemmelshaver selv kan lastes for 

saksbehandlingsfeilene hos administrasjonen. 

Administrasjonen vil gjøre kommunestyret oppmerksom på at det forventes fremsatt krav om 

dekking av hjemmelshavers sakskostnader til endring av vedtaket etter forvaltningslovens § 

36. Budsjettmessig dekking av eventuelle krav fremmes som egen sak.

Punkt 3: Rådmannen iverksetter ulovlighetsoppfølging av alle ulovlige tiltak på gnr. 147 

bnr. 30 med en frist til 01.09.13 med å ferdigstille komplette søknader som sikrer at alle 

tiltakene omsøkes og behandles av sektormyndigheter og kommunen. Orientering om 

fremdriften legges fortløpende frem på kommunestyrets møter. 

Dette punkt kan ikke gjennomføres da tillatelsene er endelige. 

Punkt 4: Rådmannen følger opp administrasjonens tilbakemelding av 25.10.12 og sørger 

for at tiltakshaver på gnr. 147 bnr. 3 får en frist til 01.09.13 med å ferdigstille komplette 

søknader av ulovlig utførte tiltak på gnr. 147 bnr. 3. Dette med sikte på at 

sektormyndigheter kan behandle og avslutte sakene så raskt som mulig. Orientering om 

fremdriften legges fortløpende frem på kommunestyrets møter. 



Side 3 

Ulovlighetsoppfølgning av sprengning på campingplass og bygging av molo er påklaget og er 

oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Administrasjonen arbeider fortsatt med oppfølgning av sprengningen i 100-meterssonen.. 

Administrasjonen avklarer forholdene knyttet til anlagt strand sørvest på Digerneset. 

Administrasjonen har fått tilbakemelding fra Akershus fylkeskommune om at de følger opp 

mulig brudd på fornminnevernet på stranden på 147/3. Dette er et forhold administrasjonen 

ikke kommer til å følge opp ytterligere. Tiltaket er antatt ikke å være i strid med plan og 

bygningslovens regler. 

Kommunestyrerepresentant Solbakkens oppfølgning av Kjell Tore Skedsmo tips om brudd på 

kulturminneloven på nordsiden av Digerneset blir ikke ytterligere behandlet av Akershus 

fylkeskommune da fornminneregistreringen på det angjeldende området er besluttet slettet. 

Tiltaket er antatt å ikke å være i strid med plan og bygningslovens regler. 

Punkt 5: Alle administrative vedtak av søknadsbehandling på gnr. 147 bnr.30 og 3 skal 

legges frem for formannskapet til politisk behandling. 

Fylkesmannen har bedt om at kommunestyret foretar en ny vurdering av forholdet. Det vises i 

denne sammenheng til fylkesmannens redegjørelse. Fylkesmannen skriver: 

«Fylkesmannen vil imidlertid understreke at læren om myndighetsmisbruk, herunder 
at forvaltningen ikke skal drive usaklig forskjellsbehandling, også gjelder for den type 
beslutninger som i punkt 5. Beslutningen er overhodet ikke begrunnet, og sett hen til 
saken for øvrig, kan det reises spørsmål om det her ikke foreligger usaklig 
forskjellsbehandling. Fylkesmannen vil derfor anmode kommunestyret på nytt å 
vurdere berettigelsen av punkt 5. 

Fylkesmannen vil for øvrig påpeke at saksbehandlingsfristene i og i medhold av plan- 
og bygningsloven gjelder fullt ut uavhengig av om det er administrasjonen eller 
formannskapet som skal behandle den aktuelle saken. Punktet forutsetter også at 
formannskapet i hver enkelt sak setter seg inn i aktuelle plan- og bygningsrettslige -, 
forvaltningsrettslige regler og ikke minst forvaltningspraksis når det skal behandle de 
konkrete sakene.»  

Problematikken er også belyst av advokatfirmaet Frøynes i vedlagte brev datert 02.06.2013. 

Punkt 6: Hjorts granskningsrapport offentliggjøres. Rådmannen sørger for 

offentliggjøring og anonymisering av rapporten. 

Rapporten er offentliggjort. 

Punkt 7: Vedtaket offentliggjøres. 

Vedtaket er offentlig. 



Side 4 

Relevante bestemmelser: 

Forvaltningsloven, ulovfestet forvaltningsrett. 

Vurderinger: 

Kommunestyret bør ta Fylkesmannens avgjørelse til etterretning. 

Administrasjonen stiller seg bak fylkesmannens innvendinger mot delegering av 

vedtaksmyndighet til formannskapet i vedtak nummer 5 i kommunestyresak 23/13. 

Alternativer og konsekvenser: 

Fylkesmannens vedtak er endelig slik at det foreligger ikke alternativer til å ta vedtaket til 

etterretning. 

Kommunestyret kan opprettholde delegeringen til formannskapet. For å sikre at kommunen 

ikke foretar saksbehandlingsfeil krever det betydelige ressurser i forkant av hvert vedtak å 

klargjøre de rettslige vurderingene som må foretas for de folkevalgte, samt formannskapet må 

saksbehandle innen tre uker etter at søknader innkommer. 

Folkevalgte organer må i tillegg være oppmerksom på risikoen for å bli anklaget for 

myndighetsmisbruk slik det fremkommer i brev fra advokatfirmaet Frøynes. 

Rådmannens innstilling:       . 

1. Fylkesmannens vedtak i klagesak over sak 13/2441 basert på kommunestyrevedtak 23/13

tas til etterretning.

2. Vedtak 5 i sak 23/13 oppheves. Administrasjonen behandler saker knyttet til gnr 147 bnr

3 og 30 etter samme delegeringsregler som andre eiendommer i kommunen.

Behandling  i KOMMUNESTYRET: 

Jan Rune Fjeld erklærte seg inhabil i saken. 

Vedtak i KOMMUNESTYRET: 

1. Fylkesmannens vedtak i klagesak over sak 13/2441 basert på kommunestyrevedtak

23/13 tas til etterretning.

2. Vedtak 5 i sak 23/13 oppheves. Administrasjonen behandler saker knyttet til gnr 147

bnr 3 og 30 etter samme delegeringsregler som andre eiendommer i kommunen.

Utskrift til: Thomas Grønnerød-Hemingby for oppfølging 

Bjørkelangen, 18.06.2014 

……………………………………… 

sekretær 
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