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Kopi av innkallingen er sendt: 
 Ordfører og rådmann  
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

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

Dato:  Onsdag 6. februar 2019 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1500 
Sted:  Møterom «Utsikten», rådhuset  
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS 995 77 903, eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no 
 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

 Rådmannen/administrasjonen deltar fra kl. 0900 i f.m. følgende saker: 
 

 Sak 06 – Oppfølging av saker vedr. skole 
 Sak 07 – Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold 
 Sak 08 – Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak 

 
 Innlandet Revisjon IKS er invitert kl. 1200 i f.m. følgende sak: 

 

 Sak 09 – Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet 
 

 

 
Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 
 

KONTROLLUTVALGET I  
LUNNER KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I LUNNER RÅDHUS 
Onsdag 6. februar 2019 kl. 0830 

(Sted: Møterom «Utsikten», rådhuset) 
 
 

 
SAK NR. 04/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.01.2019 
 
SAK NR. 05/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

OPPFØLGING AV KOMMUNENS ARBEID MED Å 
FOREBYGGE OVERGEP MOT BARN OG UNGE 

 
SAK NR. 06/2019 OPPFØLGING AV SAKER OM KRENKENDE ATFERD 

OVERFOR ELEVER I LUNNERSKOLEN  
 
SAK NR. 07/2019 RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD 

I LUNNER KOMMUNE 
 
SAK NR. 08/2019 OPPFØLGING AV RÅD OM ETABLERING AV TIPSMOTTAK  
 
SAK NR. 09/2019 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 
 
SAK NR. 10/2019 JUSTERT MØTEPLAN 2019 
 
SAK NR. 12/2019 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 
SAK NR. 12/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
SAK NR. 13/2019 ÅRSRAPPORT 2018 FOR SKATTEOPPKREVEREN PÅ 

HADELAND 
 
 

Roa, 28. januar 2019. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Rådmannen 
- Vararepresentanter til kontrollutvalget 
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SAK NR. 04/2019 

 
Lunner kommune  

     
 

 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.01.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 06.02.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 06.02.2019 Vedlegg 1 

 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 06.02.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 

 
KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 
 

 
Mandag 14. januar 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 1230 – 1610. 

 
Som medlemmer møtte: 
Tove Brorson, leder (V) 
Synnøve Lohne-Knutsen (H) 
Terje Vestby (Ap)  
Hege Heiberg (Sp)  
 

Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Kai Roar Dahl, nestleder (H)  
 
Følgende varamedlem møtte: 
Jarle Krakk (H), første vara 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Harald Tyrdal (sak 02/19). 
Fra administrasjonen: Rådmann Dag Flacké (sak 02/19) og kommunalsjef Oppvekst May Birgit 
Kjeverud (sak 02/19). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Ordfører, varaordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, Innlandet 
Revisjon IKS og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad. 
 
 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 1230 med Tove Brorson som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 01/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.12.2018 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.12.2018 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 02/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET – MISTANKE 

OM KRENKENEDE ATFERD AV LÆRER I LUNNERSKOLEN 
 
Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, jf. 
kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13. 
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Under første del av saken ble mottatt henvendelse gjennomgått og 
drøftet.  
 
Under andre del av saken orienterte rådmann Dag Flacké og 
kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud om sin kjennskap til 
saken og hvordan saken er fulgt opp administrativt. Spørsmål fra 
kontrollutvalget ble besvart. 
 
Etter ønske fra kontrollutvalget orienterte rådmannen også om en annen 
pågående sak der en lærer er suspendert fra sin stilling.   
 
Ordfører Harald Tyrdal deltok under behandlingen av saken. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Rådmannens redegjørelse om administrasjonens oppfølging og 
håndtering av følgende to personalsaker tas til orientering:  
 
a) Varsling om lærer med krenkende atferd overfor elever. 
b) Sak der lærer er suspendert fra sin stilling. 

 
2. Kontrollutvalget har følgende kommentarer til den administrative 

oppfølgingen av varslingssak mot lærer med krenkende atferd 
overfor elever (henvendelsen til kontrollutvalget): 
 
a) Rådmannen opplyser overfor kontrollutvalget at saken første 

gang ble tatt opp med læreren i januar 2017, og at det da ble 
gjort konkret avtale om endring av atferd på flere områder. 
Kontrollutvalget stiller seg kritisk til at det ikke lar seg 
dokumentere at det er foretatt oppfølging av læreren etter 
samtalen i januar 2017.  
 

b) Rådmannen opplyser at saken kom opp på ny i november 
2018, etter nye klager på lærerens atferd. Med bakgrunn i 
rådmannens orientering i møtet har kontrollutvalget inntrykk 
av at saken etter dette er fulgt opp på en aktiv måte av 
skoleledelsen. Kontrollutvalget tar til orientering at saken 
håndteres som en personalsak, og har tillit til at rådmannen 
vil følge opp saken på tilfredsstillende måte i tiden fremover. 

 
3. Med bakgrunn gjennomgangen i møtet har kontrollutvalget 

notert seg følgende tema til nærmere vurdering innenfor sitt 
arbeid med forvaltningsrevisjon i kommunen: 
 
a) Arbeidet med etikk og holdninger i Lunnerskolen. 
b) Rutiner og gjennomføring av referansesjekk ved ansettelser. 
c) Rutiner og praksis for oppfølging og håndtering av 

varslinger/tips av alvorlig karakter.  
d) Rutiner og praksis for bruk av skriftlige advarsler til ansatte 

der det kan være grunnlag for det. 
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SAK NR. 03/2019 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017 – analyse fra Senter 

for økonomisk forskning (SØF) 
2. Etablering av NAV Innlandet  
3. Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 
4. Invitasjon til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS 
5. Diverse avisartikler 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roa, 14. januar 2019. 
 
 
_________________________  
Tove Brorson   
Utvalgsleder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Roa, 14. januar 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NESTE MØTE 
 
Dato: ONSDAG 6. FEBRUAR 2018  
Tidspunkt: KL. 0830 
Aktuelle saker:  

 Revisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland  
 Varslingsordningen i Lunner kommune (KU-sak 51/18) 
 Oppfølging av råd om tipsmottak (KU-sak 51/18, jf. 36-18) 
 Kontrollutvalgskonferansen 2019 
 Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet 2018 
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Saker/tema til senere oppfølging:  
 Brukerundersøkelse – barneverntjenesten (KU-sak 50/18) 
 Kommunens arbeid mot korrupsjon og misligheter (KU-sak 40/17)  
 Byggesak – etterlevelse av PLB § 25-1 (KU-sak 08/17) 
 Vurdering av fellesprosjekt: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk  
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om off. anskaffelser» 

(KU-sak 26/17, gjennomføres 2018/2019) 
 Tema til vurdering mht. undersøkelser/forvaltningsrevisjon: 

 Vedlikehold av kommunale bygg (KU-sak 40/18) 
 Boliger til vanskeligstilte (KU-sak 40/18) 
 Kontraktsoppfølging (KU-sak 06/18) 

 Sykefraværsarbeidet og utvikling av HR-funksjonen (KU-sak 40/18, vår/høst 
2019) 

 Rusomsorg og psykiatri: Presentasjon av tjenestene og oppfølging av 
Fylkesmannens tilsyn fra 2018 (KU-sak 28/18, jf. KU-sak 43/18) – høst 2019 

 Mål om forbedret samhandling med innbyggerne, herunder digitalisering, 
kommunikasjon og servicetorgets funksjon (KU-sak 33/18).  

 Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18) 
 Digitalisering i Lunner kommune (KU-sak 12/18) 
 Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultater og oppfølging (KU-sak 26/18, 

første halvår 2020) 
Årlige saker: 
 Oppfølging av politiske vedtak (KU-sak 35/17, årlig sak) 
 Eksterne tilsyn – oversikt (KU-sak 46/17, årlig sak) 
Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS:  
 Prosjektplan: Barnehage – bemanningsnorm (KU-sak 42/18) – 

gjennomføres høsten 2019 
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Interkommunalt samarbeid på Hadeland  
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SAK NR. 05/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 
OPPFØLGING AV KOMMUNENS ARBEID MED Å 
FOREBYGGE OVERGEP MOT BARN OG UNGE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                     
Kontrollutvalget 06.02.2019  Kjetil Solbrækken Vedlegg – delvis unntatt 

offentlighet, jf. off. 
loven § 13. 

         
Saksdokumenter:   
1. E-post av 18.01.2019 til kontrollutvalget, e-post av 

18.01.2018 til rådmannen og e-post av 14.11.2018 til 
rådmannen 

Ikke vedlagt (delvis unntatt 
offentlighet, jf. off. loven § 13). 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kontrollutvalget mottok den 18.01.2019 en henvendelse der utvalget bes om å følge opp kommunens 
arbeid med å forhindre overgrep mot barn og unge i Lunner kommune.  
 
Bakgrunnen for henvendelsen til kontrollutvalget er manglende svar på e-post til rådmannen av 
14.11.2018 om saken. Foreløpig svar fra rådmannen ble gitt den 21.11.2018, uten at dette ble fulgt opp 
med endelig svar. Nytt foreløpig svar fra rådmannen til avsender av e-posten er gitt den 24.01.2018 
med lovnad om at det vil bli gitt et svar. 
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I henvendelsen til rådmannen er saken oppsummert slik: 
 

Vi mener det er behov for en forbedring/revidering i handlingsplanen som konkret viser hvem 
og hvordan det tenkes at barn og pårørende i slike saker skal bli fulgt opp av 
skolen/barnehagen/ kommunen, samt en konkretisering og ansvarliggjøring i fht hvordan 
private barnehager (evt andre institusjoner), skal forholde seg til kommunens handlingsplaner 
mot overgrep. Vi ber om et svar på dette, eller en henvisning til konkrete planer på området 
hvis dere mener at dette allerede finnes. 

 
 
Uavhengig av svar fra rådmannen legges spørsmålet om behovet for oppfølging av kommunens arbeid 
på området frem til drøfting.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken har nær tilknytning til sak i kontrollutvalgets møte den 21/3-18 der temaet var kommunens 
tilsyn/kontroll med private barnehager, forebygging og oppfølging av mistanke mot ansatte mht. vold 
og overgrep mot barn i barnehager.  
 
Ut fra gjennomgangen den gangen fikk kontrollutvalget inntrykk av at temaet var tatt på alvor i 
administrasjonen, og at det også ville bli jobbet videre med saken. Utdrag fra møteprotokollen fra den 
21/3-18 er tatt inn under: 
 
 

SAK NR. 17/2018             VOLD OG OVERGREP MOT BARN I BARNEHAGER – 
RISIKOVURDERING, TILTAK, RUTINER OG OPPFØLGING AV 
PRIVATE BARNEHAGER  

 
Fra behandlingen: 
Under første del av møtet orienterte virksomhetsleder Barnehage 
Mette Grønmyr om følgende tema: 
 Samarbeid med politiet 
 Lovverket (kommunen som myndighetsutøver, taushetsplikt, 

opplysningsplikt, personvern, samarbeid på tvers) 
 Risikovurderinger 
 Tiltak for å redusere risiko for vold og overgrep i kommunale 

barnehager 
 Rutiner og prosedyrer på området 

 
Under andre del av saken informerte virksomhetsleder om den 
konkrete henvendelse/klagesak oversendt kontrollutvalget, jf. 
kontrollutvalgets vedtak i sak 13/2018.  Møtet ble enstemmig lukket 
under denne delen saken, jf. kommunelovens § 31, jf. 
offentlighetslovens § 13. 
 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein 
og forvaltningsrevisor/jurist Birgitte Bue Mathisen deltok under 
behandlingen av saken. Revisor har møterett i alle saker i 
kontrollutvalget, jf. kommunelovens § 77 nr. 8. 
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Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet og fremlagte 
rutiner/prosedyrer har kontrollutvalget inntrykk av at kommunen 
har etablert gode rutiner for å håndtere situasjoner der ansatte blir 
mistenkt for vold og overgrep mot barn i de kommunale 
barnehagene.  

 
2. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen har gjort avtale 

med de private barnehagene om at kommunen informeres 
umiddelbart dersom det oppstår mistanke knyttet til ansatte i 
private barnehager. Kontrollutvalget støtter rådmannens arbeid 
med veiledning overfor de private barnehagene når det gjelder 
risikovurderinger og tiltak for å redusere risikoen for vold og 
overgrep utført av ansatte. 
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SAK NR. 06/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
OPPFØLGING AV SAKER OM KRENKENDE ATFERD 
OVERFOR ELEVER I LUNNERSKOLEN 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                      
Kontrollutvalget 06.02.2019  Kjetil Solbrækken Delvis unntatt off. jf. 

off.loven § 13.
         
Saksdokumenter:   
(ingen)  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 14.01.2019 sak i Lunnerskolen som gjaldt mistanke om 
krenkende atferd av en lærer i Lunnerskolen. I forbindelse med saken orienterte rådmann Dag Flacké 
og kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud kontrollutvalget om sin kjennskap til saken og 
hvordan saken er fulgt opp administrativt. I tilknytning til saken ble det også orientert om en annen 
sak i Lunnerskolen, der en lærer var suspendert.  
 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets ønske om å følge med på utviklingen i de to sakene, er saken satt 
opp på sakslista og rådmannen invitert til å orientere.  
 
Saken legges frem til informasjon og drøfting, uten forslag til vedtak. 
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Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken i sitt møte den 14.01.2019 (sak 02/2019):  
 
 
SAK NR. 02/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET – MISTANKE OM 

KRENKENEDE ATFERD AV LÆRER I LUNNERSKOLEN 
 

Vedtak: 
 

1. Rådmannens redegjørelse om administrasjonens oppfølging og håndtering av følgende to 
personalsaker tas til orientering:  
 
a) Varsling om lærer med krenkende atferd overfor elever. 
b) Sak der lærer er suspendert fra sin stilling. 

 
2. Kontrollutvalget har følgende kommentarer til den administrative oppfølgingen av 

varslingssak mot lærer med krenkende atferd overfor elever (henvendelsen til 
kontrollutvalget): 
 
a) Rådmannen opplyser overfor kontrollutvalget at saken første gang ble tatt opp med 

læreren i januar 2017, og at det da ble gjort konkret avtale om endring av atferd på 
flere områder. Kontrollutvalget stiller seg kritisk til at det ikke lar seg dokumentere at 
det er foretatt oppfølging av læreren etter samtalen i januar 2017.  
 

b) Rådmannen opplyser at saken kom opp på ny i november 2018, etter nye klager på 
lærerens atferd. Med bakgrunn i rådmannens orientering i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at saken etter dette er fulgt opp på en aktiv måte av skoleledelsen. 
Kontrollutvalget tar til orientering at saken håndteres som en personalsak, og har tillit 
til at rådmannen vil følge opp saken på tilfredsstillende måte i tiden fremover. 

 
3. Med bakgrunn gjennomgangen i møtet har kontrollutvalget notert seg følgende tema til 

nærmere vurdering innenfor sitt arbeid med forvaltningsrevisjon i kommunen: 
 
a) Arbeidet med etikk og holdninger i Lunnerskolen. 
b) Rutiner og gjennomføring av referansesjekk ved ansettelser. 
c) Rutiner og praksis for oppfølging og håndtering av varslinger/tips av alvorlig 

karakter.  
d) Rutiner og praksis for bruk av skriftlige advarsler til ansatte der det kan være 

grunnlag for det. 
 

 
 
 
 



 
 

1

 
SAK NR. 07/2019 

 
Lunner kommune  

     
 

 
 

 
RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE 
FORHOLD I LUNNER KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 06.02.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold – Lunner 
kommune 
 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Rådmannens presentasjon av kommunens varslingsrutiner tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn / oppsummering: 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 6/12-17 i f.m. sak/gjennomgang av 
KS-veilederen «Ytringsfrihet og varsling»:  

 

Med bakgrunn i veilederen inviteres rådmannen til å orientere om: 
 

 Kommunens varslingssystem og praktiseringen av dette. 
 Kommunens forhold til de ansattes ytringsfrihet. 

 
Bestillingen ble gjentatt i kontrollutvalgets møte den 5/12-18 i sak 51/18: 

 

Rådmannen inviteres til å presentere kommunens varslingsordning, herunder 
praktiseringen av denne.  
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Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Lunner kommune ble vedtatt av k.styret 14/9-17, og 
følger vedlagt saken (se vedlegg 1).  
 
Rådmannen er invitert til å presentere varslingsordningen og kommunene paktisering.  
 
 
Nye regler om varsling fra 1. juli 2017 
Kilde: Sands.no 
 
Nye regler for varsling i arbeidslivet trådte i kraft 01.07.17, og er nedfelt i Arbeidsmiljølovens nye 
kapittel 2A. Det som er nytt er at alle virksomheter med 5 ansatte eller mer skal ha skriftlige 
varslingsrutiner, og at innleide ressurser også omfattes av regelverket. Arbeidsgivers plikter etter 
dagens regler videreføres for øvrig i dette nye kapittelet. 
 
Varslingsrutine 
For bedrifter med 5 ansatte eller mer er det nå krav til en skriftlig varslingsrutine, mot tidligere plikt 
til kun å legge til rette for varsling av kritikkverdige forhold og behovsvurdering. I tillegg til å være 
skriftlig nedfelt skal rutinene inneholde en oppfordring om å varsle om kritikkverdige forhold, vise 
fremgangsmåte for varsling, arbeidsgivers fremgangsmåte for mottak, samt hvordan varselet følges 
opp. Varslingsrutinen skal også ligge lett tilgjengelig og være kjent for alle ansatte. 
 
Innleide 
Loven utvides til også å omfatte innleide ressurser. Disse har også samme lovfestede vern mot 
gjengjeldelse fra både egen arbeidsgiver og fra innleier. 
 
Anonymitetsbeskyttelse for varslere 
Det innføres en regel i loven om anonymitetsvern for varsling som skjer til offentlig myndighet. 
Dette innebærer at myndighetene vil ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem. Taushetsplikten 
gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. Det er antatt fra lovgivers side at 
anonymitet vil bidra til at flere arbeidstakere vil våge å varsle offentlig myndighet om kritikkverdige 
forhold.  
 
HVA ER VARSLING? 
(kilde: Arbeidstilsynets hjemmeside, http://www.arbeidstilsynet.no) 

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 regulerer arbeidstakers rett til å varsle. 
Bestemmelsene skal bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i et ansettelsesforhold. 

Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om 
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som arbeidstakeren blir kjent med gjennom 
arbeidsforholdet og som er eller kan være i strid med: 

 Lover og regler. 
 Virksomhetens retningslinjer. 
 Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. 

 
Arbeidstakers rett til å varsle 

Arbeidstaker har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.  
I noen tilfeller har imidlertid arbeidstaker også en plikt til melde fra. 
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Forsvarlig fremgangsmåte ved varsling 

Det følger av loven at arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. 

I et godt arbeidsmiljø er det en lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Samtidig håndteres kritikk og uenighet på en saklig og ryddig måte. Åpenhet 
på arbeidsplassen viser en sunn bedriftskultur som både virksomheten og de ansatte er tjent 
med. 

Virksomheten skal ha utarbeidet rutiner for intern varsling eller sette i gang andre tiltak som 
legger forholdene til rette for intern varsling ved kritikkverdige forhold. Arbeidstaker skal 
varsle i henhold til disse rutinene, med mindre det er forhold som gjør at intern varsling ikke 
er hensiktsmessig. 

Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning både for den eller de det varsles 
om, for virksomheten og kolleger samt miljøet på arbeidsplassen.  
Mange opplever også det å varsle om kritikkverdige forhold som en belastning for seg selv. 

Det anbefales derfor at du søker rådgivning, gjerne hos Arbeidstilsynet, tillitsvalgt eller 
advokat, før du eventuelt går til det skritt å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Arbeidstaker bør spørre seg selv: 

 Har jeg grunnlag for kritikken? 
 Hvordan bør jeg gå frem? 
 Hvem bør jeg si fra til? 

Arbeidsgiver kan ikke påberope seg forsvarlighetskravet for å beskytte eller skjule straffbar, 
lovstridig, uetisk eller skadelig virksomhet. 
Etter loven er det arbeidsgiver som har bevisbyrden ved påstand om at framgangsmåten ved 
varsling ikke har vært forsvarlig. 

Det skal ikke stilles strenge krav til arbeidstakers vurderinger med hensyn til valg av 
fremgangsmåte. 

Arbeidstaker kan også si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg.  
Arbeidstaker har alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige 
myndigheter. Eksempler på slike myndigheter er Arbeidstilsynet, Økokrim, Skatteetaten, 
Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet og Klima- og forurensningsdirektoratet. 

Vern mot gjengjeldelse 

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler, eller som på andre måter gir til kjenne at han eller 
hun planlegger eller vurderer å varsle, er lovstridig.  
Arbeidstaker må likevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de 
kritikkverdige forholdene. 

Hvis fremgangsmåten ikke er forsvarlig, gjelder ikke gjengjeldelsesforbudet. Dette betyr 
imidlertid ikke at en gjengjeldelse nødvendigvis vil være lovlig. Generelt gjelder at en 
reaksjon må stå i et rimelig forhold til bruddet på forsvarlighetskravet. 
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Oppreisning og erstatning 

Arbeidstaker som blir utsatt for ulovlig gjengjeldelse i forbindelse med varsling, kan kreve 
oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Erstatning for økonomisk tap må eventuelt 
kreves gjennom rettsapparatet. Dersom arbeidstaker blir oppsagt eller avskjediget på grunn av 
varslingen kan det kreves erstatning etter de erstatningsregler som gjelder. 

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling 

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for åpenhet og god intern kommunikasjon i virksomheten. 
Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av 
virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. 

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, 
utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til 
rette for intern varsling om kritikkverdige forhold. 

Det skal vurderes om arbeidstakerne skal ha en fast rutine eller fremgangsmåte å forholde seg 
til når alvorlige kritikkverdige forhold skal tas opp. En slik rutine vil for det første gi de 
ansatte et signal om at det er ønskelig at de sier fra. Det vil dessuten gi de ansatte veiledning i 
hvordan de skal gå frem og trygghet for at de følger en akseptert fremgangsmåte. 

Med rutiner for intern varsling menes retningslinjer, instrukser, reglement med mer, som angir 
virksomhetens etiske plattform, hvem det kan varsles til, hvordan varslingsmeldinger skal 
håndteres osv. 

Se ellers brosjyren "Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen" som kan lastes ned 
i menylinjen oppe til høyre. 

Hva slags tiltak skal settes i verk? 

Loven sier ikke noe konkret om hva slags tiltak som skal settes i verk. Dette må tilpasses 
behovet og situasjonen i den enkelte bransje og virksomhet. 

Tillitsvalgte/verneombud skal trekkes inn i arbeidet med å vurdere behovet for tiltak og ved 
utarbeidelse og gjennomføring av konkrete tiltak. 

Eksempler på tiltak som kan fremme åpenhet og god kommunikasjon i virksomheten: 

 Møteplasser med tid og muligheter til å delta 
 Åpenhet rundt normer og verdier 
 Diskusjon om hvordan intern kritikk bør håndteres 
 Spørsmål knyttet til ytringsfrihet og varsling tas opp i møter, foredrag, intern avis eller 

lignende 
 Informasjon om varsling og regelverket 
 Dersom kritikkverdige forhold problematiseres eller avdekkes, må det fokuseres på 

saken og ikke på den som sier fra 
 En ledelse som er tilstedeværende, tilretteleggende og aktiv, og som viser tydelig et 

ønske og en vilje til åpenhet 
 Medvirkende og aktiv vernetjeneste/tillitsvalgte 
 Rutiner for intern varsling 
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Varsling om kritikkverdige forhold 

Formål 
Å identifisere kritikkverdige forhold  som kan være i strid med 

 Lover og forskrifter 

 Lunner kommunes regler og normer 

 Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt  

 

Grunnlag 
Arbeidsmiljøloven kap 2 
Arbeidsmiljøloven § 3-6 
Helsepersonelloven § 17 
Barnehageloven § 22 
Opplæringslova § 15 
 

Ansvar/myndighet 
Det er den enkelte ansatte hos Lunner kommune som har plikt til å melde fra om 
kritikkverdige forhold som han/hun har kunnskap om. 

Det er den leder/myndighet som får varselet som plikter å agere i forhold til varselet. 

 

Begrepsavklaring 
 

Hva er varsling? 

Ansattes ytringsfrihet er del av den alminnelige ytringsfrihet, som er nedfelt i Grunnlovens 
§ 100 og i menneskerettighetskonvensjonene. 

Varsling er etter arbeidsmiljøloven(AML), arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige 
forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold er forhold som er brudd på lov, interne 
regler/retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer.  

Eksempler på kritikkverdige forhold: 

 Forhold som kan medføre fare for liv og helse 

 Mobbing og trakassering 

 Korrupsjon 

 Maktmisbruk 

 Underslag, tyveri og økonomiske misligheter 

 Brudd på taushetsplikt 

 Diskriminering  

 Bruk av rusmidler 

 Uforsvarlig saksbehandling(eks. brudd på habilitetsregler) 

Et varsel er ikke det samme som en klage på tjenester eller et avvik. Klage på utførelsen 
av tjenester behandles av den myndighet som er delegert klagebehandling innen den 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_17#KAPITTEL_17
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aktuelle tjenesten. Avvik, som brudd på rutine/prosedyre, behandles av lavest kompetente 
nivå innen den tjenesten hvor avviket er meldt. 

 

Forsvarlighet 

Arbeidstakers framgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig, men arbeidstaker har 
uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for 
varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmuligheter eller andre offentlige 
myndigheter. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at en varsling ikke er forsvarlig. 

Det er viktig at den ansatte er i aktsom god tro om at det faktisk foreligger kritikkverdige 
forhold. Det betyr at melderen har vurdert om han/hun på noe vis kan ta feil/misforstå 
situasjonen. Arbeidstaker skal ikke gå ut med grunnløse eller svakt funderte påstander. Det 
skal imidlertid ikke stilles strenge krav til arbeidstakers vurderinger og dokumentasjon. 
Spørsmålet er hva arbeidstakeren hadde rimelig grunn til å tro der og da. Det er uansett 
ikke avgjørende om arbeidstaker i etterkant viser seg å ta feil. 

 

Vern mot gjengjeldelse 

Arbeidstaker som varsler er vernet mot gjengjeldelse etter AML § 2-5. Hvis en arbeidstaker 
legger fram opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse, skal 
det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren 
sannsynliggjør noe annet.  

 

Rett og plikt til å varsle 
Arbeidsmiljøloven har regler som lovfester arbeidstakers rett til å varsle. Loven gir ansatte 
som varsler et vern mot gjengjeldelser og pålegger arbeidsgiver å legge forholdene til rette 
for varsling i virksomheten. Lovens varslingsregler gjelder alle situasjoner der en 
arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold. Det betyr at loven gjelder alt fra ordinær 
avviksrapportering til det ekstraordinære som f.eks. å fortelle media om korrupsjon. 
 
I noen tilfeller har arbeidstaker en plikt til å si ifra. Arbeidstaker skal for eksempel etter 
arbeidsmiljøloven § 2-3 si fra til arbeidsgiver og verneombudet om trakassering, 
diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse. Plikt til å 
si ifra kan også følge av andre lover (helsepersonelloven, barnehageloven og 
opplæringslova)og forskrifter eller av avtale, reglement, instruks m.v. 
Varsling i samsvar med en slik plikt vil alltid være riktig og lovlig. 

 

Varslingsgruppe 

Lunner kommune har valgt å opprette en varslingsgruppe som skal være mottaker for alle 

varsler. En slik gruppe vil sikre gode saksbehandlingsregler og kunne ivareta anonymitet. 

Varslingsgruppa vil sørge for at varselet blir behandlet i tråd med det som vil være best i 

hvert enkelt tilfelle. Det er varslingsgruppa som vurderer hver enkelt sak, og bestemmer 

om det skal behandles som en varslingssak eller om det eventuelt kan være et avvik eller 

en klage. Varslingsgruppa sørger derfor at saker som ikke vurderes som varslingssaker, blir 
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behandlet av riktig organ. Gruppa kan søke bistand og råd hos personalenheten og andre 

fagenheter ved behandling av saker.  

 

Det er Arbeidsmiljøutvalget som etablerer varslingsgruppa og utpeker deltakerne til 

gruppen. 

 

Rådmannen er overordnet alle arbeidstakere i Lunner kommune, og er derfor ansvarlig for 

en forsvarlig behandling av varsler som kommer fra arbeidstakere i kommunen. Rådmannen 

skal alltid informeres om varslingssaker som er opprettet. 

 

Dersom varselet gjelder rådmannen selv, assisterende rådmann eller folkevalgte i Lunner 

kommune, skal varslingssaken ikke behandles i varslingsgruppa, men overlates til 

kontrollutvalget, som sørger for videre behandling av saken. Det samme gjelder dersom 

varselet gjelder sak der rådmannen er inhabil.  

 

Måter å varsle på 
 
Varsling til nærmeste leder 
Som hovedregel kan man følge linjeorganisasjonen og varsle gjennom sin nærmeste leder. 
Lederen skal da formidle varselet til varslingsgruppa som avgjør videre saksbehandling. 
 
Via elektronisk skjema 
Arbeidstaker bruker Lunner kommunes elektroniske varslingssystem. Det er varslingsgruppa 
som mottar varsel som sendes på denne måten. Rådmannen vil bli orientert samtidig med 
varslingsgruppa. Den elektroniske varslingen på Lunner kommunes hjemmeside er også 
tilrettelagt for at innbyggere, leverandører eller andre eksterne kan varsle gjennom denne 
kanalen. 
 
Via tillitsvalgte 
Om det er ønskelig, kan arbeidstaker i stedet varsle til tillitsvalgt, verneombud eller 
arbeidsmiljøutvalg. De tillitsvalgte videreformidler varselet til varslingsgruppa.  
 
Til politikere 
Selv om hovedregel er å følge linjeorganisasjonen, vil det aldri være feil å varsle til 
politikere. Politikeren det varsles til må sørge for at varselet kommer fram til 
varslingsgruppa eller eventuelt kontrollutvalget, avhengig av hvem det varsles på. 
 
I brev eller pr mail 
Det vil være fullt mulig å varsle skriftlig i brev eller pr mail. Postmottaket vi i tilfelle sørge 
for at varselet sendes til varslingsgruppa. 
 
Anonymt 
Muligheten til anonym varsling ivaretas gjennom det elektroniske varslingssystemet. 
 
 
 
Uansett fremgangsmåte vil Rådmannen bli orientert om varselet samtidig som 
varslingsgruppa får informasjonen. 
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Varsling til tilsynsmyndigheter 
Arbeidstaker har alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige 
myndigheter. Eksempler på slike myndigheter er Arbeidstilsynet, Økokrim, 
Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet eller Statens forurensningstilsyn. Slik 
varsling vil alltid være riktig og lovlig. 
 

Varsling til politikere 
Arbeidstaker har alltid rett til å varsle til politikere. Slikt varsel må videreformidles til 
varslingsgruppen eller kontrollutvalget. 
 
 

Varsling til media 
Arbeidstaker har også mulighet til å varsle media eller på andre måter å gjøre 
opplysningene tilgjengelige for offentligheten. Det er viktig at arbeidstaker kan varsle til 
media i de tilfeller der intern varsling eller varsling til tilsynsmyndighetene ikke virker 
eller ikke er hensiktsmessig. Arbeidstaker må imidlertid ta høyde for at det normalt vil 
være større risiko for at opplysningene kan skade virksomheten unødig enn ved varsling på 
andre måter. Terskelen for at en kan gå til media med en sak er derfor høyere enn den er 
ved varsling internt eller til tilsynsmyndigheter. 
 
Anonym varsling 

Lunner kommune har besluttet at vi skal ha mest mulig åpenhet. Dette vil også gjelde 

varsling. Det kan imidlertid være ulike årsaker til at den ansatte likevel ønsker å informere 

om kritikkverdige forhold uten selv å stå fram. Ansatte vil alltid ha mulighet til å varsle 

anonymt til media, ettersom journalister har et innarbeidet system for beskyttelse av sine 

kilder. Lunner kommune har oppnevnt en varslingsgruppe, bestående av ansatte med ulik 

bakgrunn, som skal håndtere anonym varsling. 

 

Varsling fra eksterne 

Lunner kommunes varslingssystem tar høyde for at innbyggere/andre kan varsle til Lunner 

kommune om det de mener er kritikkverdig hos Lunner kommune. Eksterne varslere bruker 

skjema som ligger på nettsiden. 

 

Prosedyre hos Lunner kommune 

Varsler som er sendt via Lunner kommunes elektroniske varslingssystem eller pr brev 

eller mail blir mottatt av postmottaket hos Lunner kommune. 

Ved postmottaket 

1. Postmottaket registrerer varselet som sak (ny) i ESA 

2. Leder for varslingsgruppa er behandlingsansvarlig for varselet 

3. Kopi til Rådmannen selv 

4. Varslingsgruppas leder tar initiativ til at saken behandles i tråd med de 

retningslinjer varslingsgruppa har for sin virksomhet 

Punkt 1 og 3 gjelder ikke dersom det varsles på rådmannen selv. 
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Prinsipper for håndtering av varslingssaker 

 Alle henvendelser skal tas alvorlig 
 Kompetent behandling av alle åpne og anonyme varsler 
 Forsvarlig arkivføring og dokumentbehandling 

 Alle henvendelser skal tas tak i med en gang 

 Anonymitet er mulig 

 Anonyme kilder kan være like mye verdt som åpne kilder 

 De ulike metodene for varsling skal verdsettes likt 
 Konfidensiell behandling, ivareta krav til personvern 

 Varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser. 
Gjengjeldelse mot varsler er ulovlig 

 Varsler skal få tilbakemelding innen rimelig tid 
 Den/de det varsles om har krav på rettssikkerhet 

 
En varsling bør ha med: 
 Fullt navn – hovedregel, men kan være anonym 

 Varslerens tjenestested, men kan være anonymt 
 Dato for rapportering 

 Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjonen 

 Konkret hva en har observert 
 Sted for handlingen 

 Andre vitner 
 Eventuell kjennskap til tidligere saker 
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Vedlegg 1 

Saksbehandlingsregler for varslingsgruppa 

 
1. Informasjon til varsler: 
Gi tilbakemelding til varsleren/e om at saken er mottatt og at saken vil bli fulgt 
opp i overensstemmelse med rutiner for varsling i Lunner kommune (rutiner for 
avvik og korrigerende tiltak). 

 
2. Avklaring 
Gjøre en avklaring av saken innen 1 uke. 

 
3. Sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst 
Om nødvendig, be om ytterligere skriftlig dokumentasjon eller innkalle 
varsleren(e) til samtale for å få mer informasjon før slik avklaring gjøres. 
Hvis anonymt varsel: Vurder mulige måter å opplyse saken på. I noen tilfeller 
kan saken være av en slik karakter at det må iverksettes strakstiltak. I slike 
tilfeller tar varslingsgruppa opp saken med rådmannen straks. 

 
4. Når avklaring er gjort: 
 
Saken behandles: 

Forelegge saken for rådmannen til uttalelse/behandling 

 
Alternativt: 
Oversende saken til ansvarlig leder for utredning av saken og iverksetting av 
tiltak. 
Oversende saken til politiet. I alvorlige saker kan bevisforspillelsesfaren 
medføre at forholdet må politianmeldes straks. 
Oversende saken til kontrollutvalget. 

 
Dersom saken gjelder rådmannen selv, assisterende rådmann eller folkevalgte 
skal saken forelegges leder for kontrollutvalget. 

 
Saken avvises 

Når avklaring viser at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å behandle saken, 
skal saken avvises. 

 
5. Underretning til varsleren(e) 

 
Når avklaring er gjort skal varsleren underrettes: 

 
Saken vil bli behandlet og hvilken frist det er gitt i forhold til å 
foreslå/iverksette tiltak. 
Saken er avvist. 
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Varslingsgruppa har ingen plikt til å gi opplysninger om hvilke tiltak som er/blir 
iverksatt eller begrunnelsen for disse. (Hvis taushetsbelagt eller omfattet av 
personvernregler). 

 
 

6. Oppfølging i etterkant: 

Varslingsgruppa avslutter saken når tilbakemelding om behandling/tiltak er 
mottatt fra rådmannen. Gjøres i form av et sluttnotat som arkiveres på saken. 
 

Sjekkpunkter for varslingsgruppas avklaring: 
 

a Planlegge tidsbruk i forhold til tidsfrist for avklaring på en 
uke. 

 

b Hvis anonym melding. Hvilke alternativer finnes for å 
opplyse saken tilstrekkelig? 

 

c Bør rådmannen informeres straks?  

d Er det grunn til å anta at det foreligger forhold hvor det må 
iverksettes strakstiltak for å hindre 
bevisforspillelse/konsekvenser for 3. mann/ytterligere 
økonomisk tap? 

 

e Foreligger det grunnlag for oppfølging av varslet eller skal 
saken avvises? 

 

f Hvem skal behandle saken?  

g Skal saken slettes? I tilfelle varselet ikke innehar 
tilstrekkelig bevis, eller der gruppens/ombudets egne 
undersøkelser ikke kan bekrefte varselet. 
 

 

h Avklare hvordan anonym varsler skal underrettes hvis mulig.  
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SAK NR. 08/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
OPPFØLGING AV RÅD OM ETABLERING AV 
TIPSMOTTAK 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 06.02.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Råd for etikkarbeidet i kommunesektoren (rapport fra KS/Oslo 

Economics, 2018)  
2. Eksempler fra andre kommuner 

 

Ikke vedlagt 
 
Ikke vedlagt 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 5/12-18 i f.m. råd utgitt av KS (i 
samarbeid med Oslo Economics) om etablering av tipsmottak. Bestillingen er uttrykt slik i 
kontrollutvalgets vedtak i saken (KU-sak 51/18): 
 

Rådmannen inviteres til å drøfte behovet for en utvidet varslingsordning i Lunner 
kommune, der også innbyggere og andre kan henvende seg. Det vises her til råd fra KS, 
jf. FOU-rapporten «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren»: 

 

«I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har 
mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen.» 
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I tråd med kontrollutvalgets vedtak er rådmannen invitert til saken. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Kort om Råd for etikkarbeidet i kommunesektoren: 
 
Rådene er inndelt i ni sentrale arbeidsområder. For hvert arbeidsområde gis to til fem råd om 
etikkarbeidet og oppfølgingen av dette. Rådene er utarbeidet på grunnlag av beste praksis nasjonalt og 
internasjonalt (hovedkilde OECD). En del av rådene bygger på lovkrav og/eller gir veiledning til 
hvordan lovbestemmelser kan etterleves i praksis.  
 
Rådene retter seg primært mot ledere i kommuner og fylkeskommuner. Når det i et råd står at 
«kommunen bør», betyr dette at administrasjonssjef, enhetsledere og andre ledere i administrasjonen 
og virksomhetene bør ta ansvar for at det skjer. Der politiske utvalg har ansvar for etikkarbeidet 
beskrives det eksplisitt.  
 
Nedenfor er de ni arbeidsområdene listet opp: 


1. VERDIER, HOLDNINGER OG KULTUR  
2. ETISKE RETNINGSLINJER  
3. RISIKOANALYSER FOR Å AVDEKKE SÅRBARE OMRÅDER OG PROSESSER  
4. KLAR ROLLE- OG ANSVARSFORDELING  
5. KOMMUNENS KONTROLLUTVALG  
6. INTERNKONTROLL MED FOKUS PÅ UETISK ATFERD OG KORRUPSJON  
7. VARSLINGSRUTINER FOR Å AVDEKKE KRITIKKVERDIGE FORHOLD  
8. ÅPENHET OG INNSYN FOR OFFENTLIGHETEN  
9. BRUKE MULIGHETENE I DIGITALISERING FOR Å HINDRE UETISK ATFERD OG KORRUPSJON 

 
Nærmere om rådet om tipsmottak: 
 
Rådet som det henvises til, er ett av flere råd under arbeidsområde 7 – Varslingsrutiner for å avdekke 
kritikkverdige frrohold: 
 

 Kommunen bør anerkjenne verdien av varsling og arbeide for et godt ytringsklima  
 Kommunen bør gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold  
 Varslingsrutiner bør beskrive hvordan medarbeidere kan si fra om kritikkverdige forhold til 

andre enn sin egen leder  
 Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere kjenner til varslingsrutinene og varslernes 

rettigheter  
 I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har 

mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen  

I kommentarer til rådene fra KS, fremgår følgende om rådet om tipsmottak:  
 

Varsling slik begrepet brukes i arbeidsmiljøloven, omfatter tilfeller der arbeidstakere (også 
innleide) sier fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.  
Som et supplement til varsling fra arbeidstakere, kan tips fra brukere, leverandører og 
innbyggere generelt være en viktig kilde til informasjon om kritikkverdige forhold i 
kommunen. Kommunen bør derfor innrette trygge tipsmottak også for personer som ikke er 
ansatt i kommunen. I en del tilfeller vil tips om kritikkverdige forhold i kommunen gis til 
folkevalgte. Det bør derfor finnes rutiner for hvordan folkevalgte skal håndtere tips fra 
publikum.  
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SAK NR. 09/2019 

 
Lunner kommune  
 
 

 
 
REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGSKAPET FOR 2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 
 

06.02.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Kundebrev nr. 1/2019 fra Innlandet Revisjon IKS til Lunner kommune 
2. Forskrift om kontrollutvalg 
3. Veileder vedr. kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor regnskapsrevisor 

(Norges Kommunerevisorforbund, 2010) 
4. Inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 

 

Vedlegg 1 
Nei 
Nei 
 
Nei 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
 
Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2018 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 det 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 
dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal 
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  
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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. 
 
Forventninger til statusrapporteringen: 
I vedlegg til avtalen mellom revisjonen og kontrollutvalget (oppdragsavtalen) var det frem til 2018 stilt 
formelle krav/forventninger til statusrapporteringen fra revisor. Vedlegget ble fjernet fra 
oppdragsavtalen, da man mente rapporteringspraksis var så godt innarbeidet at det ikke lenger var 
nødvendig med et eget vedlegg om dette. Nedenfor følger tidligere opplisting i oppdragsavtalen som 
fortsatt gjelder som kontrollutvalgets forventninger til rapporteringen:  
 

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

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

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

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

 
 
Faser i revisjonsarbeidet: 
Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  
 

1.  I planleggingsfasen (ca. mai - september) vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- 
og 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). 

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. 







1 
 

 
SAK NR. 10/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
JUSTERT MØTEPLAN FOR 2019  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 06.02.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Møtekalender 2019 for kommunen Vedlegg 1 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Justert møteplan for kontrollutvalget for resten av 2019 fastsettes slik: 
 
 
 

 Fredag 29.03.2018 kl. 0830 
 Onsdag 08.05.2019 kl. 0830  
 Onsdag 05.06.2019 kl. 0830  
 Onsdag 04.09.2019 kl. 0830 
 Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 
 Onsdag 04.12.2018 kl. 0830 

 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Møteplan for 2019 ble vedtatt i kontrollutvalgets møte den 5/12-19. I etterkant viste det seg 
utfordrende å få ønsket møterom på alle oppsatte datoer. Det er derfor utarbeidet justert møteplan. Det 
er avklart at møterom er tilgjengelig på de nye tidspunktene. Nedenfor følger oversikt over opprinnelig 
vedtatt møteplan og endringene som er gjort: 
 

 Onsdag 06.02.2019 kl. 0830 
 Onsdag 20.03.2019 kl. 0830 – endret til fredag 29.03.2018 kl. 0830 
 Onsdag 08.05.2019 kl. 0830  
 Onsdag 05.06.2019 kl. 0830  
 Onsdag 04.09.2019 kl. 0830 
 Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 
 Onsdag 27.11.2019 kl. 0830 - endret til onsdag 04.12.2018 kl. 0830 



 

Side 3 av 4 

 

 Møteplan 2019 
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 

Formannskapet 24.januar 14.februar 14.mars 11.april 16.mai 
6.juni 

19. og 20.juni  
plan og strategi 

 
22.august 26.september  

23. og 24.oktober  
Budsjettarbeid 

31.oktober 
21.november 

 

Kommunestyret 
31.januar 

kveld 
21.februar 
Dagmøte 

28.mars 
kveld 

25.april 
Dagmøte 

23.mai 
kveld 

13.juni 
Dagmøte   

5.september 
kveld 

9. og 10.oktober 
Dagmøte 

Konstituering og 
folkevalgtopplæring  

14.november 
Budsjettpresent. 

kveld 
 

12.desember 
Dagmøte 

Oppvekst- og 
kulturkomiteen  

6.februar 
Kl. 18.00  

3.april 
Kl. 18.00 

15.mai 
Kl. 18.00 

 
  

 
 

  
20.november 

Kl. 18.00  

Helse- og 
omsorgskomiteen  

5.februar 
Kl.18.00  

 
2.april 

Kl. 18.00 
 

14.mai 
Kl.18.00   

 
 

  
19.november 

Kl. 18.00  

Komité for Klima, 
infrastruktur,  

4.februar 
       Kl.18.00  

1.april 
Kl. 18.00 

13.mai 
Kl. 18.00   

 
 

  
18.november 

Kl. 18.00  

Trepartsorganet 
 

14.februar 
 

11.april 
   

22.august 
  

21.november 
 

Komitéledere 
Overleverings-møte 

21.januar 
kl.08:00 

 
 

18.mars 
kl.08:00 

29.april 
kl.08:00 

      
4.november 

Kl. 08:00 
 

Gruppeledermøte 
21.januar 
Kl.17.00 

  
15.april 
Kl.17.00 

      
11.november 

Kl.17.00 
 

Eldrerådet 
 

12.februar 
Kl. 10.00  

9.april 
Kl. 10.00 

14.mai 
Kl. 10.00    

24.september 
Kl. 10.00  

19.november 
Kl. 10.00  

Råd for m.n.funk. 
 

13.februar 
kl. 9.00  

10.april 
Kl. 9.00 

15.mai 
Kl. 9.00    

25.september 
Kl. 9.00  

20.november 

Kl. 9.00  

Ungdomsrådet   11.mars  6.mai     14.oktober 25.november  

Valgstyret    11.april  6.juni       

Godtgjørings- 
utvalget 

14.januar            
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SAK NR. 11/2019 

 
Lunner kommune    

 
 
 
 
ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 06.02.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Årsrapport 2018 fra Innlandet Revisjon IKS  
2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2018  
 
 

Vedlegg 1  
Vedlegg 2  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Årsrapport 2018 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2018 fra Innlandet 
Revisjon IKS tas til orientering.  
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd med avtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS fremlegges: 
 

 Årsrapport 2018 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer) 
 Avregning for 2018 (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 897 
timer. Dette er 118 timer mindre enn budsjett/oppdragsavtale. Mindreforbruket skyldes i hovedsak 
reduksjon i antall timer til regnskapsrevisjon (103 timer).  
 
Årsrapport og avregning legges frem til orientering. 
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SAK NR. 12/2019 

 
Lunner kommune  
      

 
 
 
KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 06.02.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   
1. Program for Kontrollutvalgskonferansen 2019 
 
 
 

Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2019 tas til 

orientering. 
 

2. ……….. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale er det lagt opp til en gjennomgang/presentasjon av hovedtemaene på konferansen: 
 

 Tolga-saken 
 Ny kommunelov 
 Bruk av offentlige midler 
 Boligbygg-saken 
 Personvern 

 
Hensikten med saken er refleksjon omkring temaene i forhold til kontrollarbeidet i egen kommune.  
 
Det vises til vedlagte program for detaljert oversikt over tema og innhold på konferansen.  
 



Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, 

revisorer, ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og 
kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Tolga-saken  

Ny kommunelov
Bruk av offentlige midler  

Boligbygg-saken  

Personvern   

P R O G R A M

#ku19nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport



Onsdag 30. januar
09.00

11.30

10.00
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19.30

Registrering og kaffe + noe å bite i

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, NKRF og møteleder Anne Grosvold

Åpning
u Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Slik jobbet VG med Tolgasaken
u Mona Grivi Norman, Maria Mikkelsen og Frank Haugsbø, VG

Pause / utstilling

“Tolga med TÆL — rydder med TRÆL” 
Arbeid med internkontroll
u Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

Lunsj

Kommunal egenkontroll i samspill 
med statlige tilsyn
u Rune Fjeld, assisterende fylkesmann i Hordaland

Pause / utstilling
 

Den nye kommuneloven og forskriftene 
— konsekvenser for kontrollutvalgene
u Erland Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og 
  moderniseringsdepartementet

Pause / utstilling

Samtale om bruk av offentlige midler
u Anne Grosvold
u Henning Carr Ekroll, forfatter av boka «Skattepengene som forsvant» 
  og nyhetssjef i Aftenposten
u Vegard Venli, journalist i NRK
u Anne Mette Øvrum (H), leder av kontrollutvalget i Sør-Odal kommune

Middag

15.50
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Torsdag 31. januar

09.00

11.40

10.20

10.00

13.00

11.20

12.20

  Slik avdekket Dagens Næringsliv 
Boligbygg-skandalen
u Kjetil Sæter og Knut Gjernes, Dagens Næringsliv

Pause / utstilling

Boligbygg-saken — kontrollutvalgets rolle
u Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune 

Pause / utstilling

Personvern i kommune-Norge
u Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet

Medias rolle i den kommunale egenkontrollen 
– medspillere eller motspillere? 
u Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen

Lunsj  
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 18. desember 2018. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
Konferansepriser*
• Kr 6 700  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 100)
• Kr 5 040  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 440)
• Kr 1 062 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 29. til 30. januar 2019

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  

  Norges Kommunerevisorforbund
  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no
  www.facebook.com/nkrf.no
  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/
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