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

Dato:  Mandag 29. oktober 2018 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  

 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 
 Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterer i f.m. sakene 51-53.  

Sakene er satt opp til behandling fra kl. 1400.  
 

 
Fra sekretariatet deltar undertegnede og Ole Kristian Rogndokken. Sistnevnte orienterer under 
sakene 47-49. 

 
 

 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS  
Mandag 29. oktober 2018 kl. 0900 

(Sted: Formannskapssalen, rådhuset) 
 
 
SAK NR. 46/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.2018 
 
SAK NR. 47/2018 KOMMUNEBAROMETERET 2018 – SØNDRE LAND 
 
SAK NR. 48/2018 YTRINGSFRIHET OG VARSLING – VEILEDER FOR 

KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 
 
SAK NR. 49/2018 REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I 

SØNDRE LAND 
 
SAK NR. 50/2017 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2017 – SØNDRE LAND 

KOMMUNE 
 
SAK NR. 51/2018 TERTIALRAPPORT 2/2018 FRA INNLANDET REVISJON IKS 
 
SAK NR. 52/2018 INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV 

REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG 
UTVIKLING AV SELSKAPET 

 
SAK NR. 53/2018 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2019 
 
SAK NR. 54/2018 REFERATSAKER  
 

 
 

Gjøvik, 19. oktober 2018. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Ordfører, rådmannen og vararepresentanter til kontrollutvalget  
- Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 46/2018 

 
Søndre Land kommune  

     
 

 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 29.10.2018 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 10.09.2018 

 
Vedlegg 1 

 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.09.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 
 
Mandag 10. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1400. 
 
Som medlemmer møtte:  
Finn Øksne (Sp), leder 
Tom Sørhagen (SBL), nestleder 
 

 
 

Følgende hadde meldt forfall: 
Gerd Margot Michaelsen (Ap) 
 
Følgende varamedlem møtte: 
Lars Nybakke (Ap), andre vara 
 
Følgende varamedlem hadde meldt forfall: 
Torgeir Søfferud (Frp), første vara 

 
Ellers møtte: 
Ordfører: Terje Odden (sak 40). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sak 39) og 
oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund (sak 42). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
  
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 
 
 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Finn Øksne som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

Til behandling: 
 
SAK NR. 37/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.06.2018 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.06.2018 godkjennes.

 
 
 
SAK NR. 38/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.08.2018 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.08.2018 godkjennes.
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SAK NR. 39/2018 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm 
Olafsen presenterte revisjonsstrategien for 2018 og svarte på 
spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet 

revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 
2018, tas til orientering.  
 

2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet 
tas til orientering. 

 
 
 
SAK NR. 40/2018 RISIKOVURDERINGER OG 

KORRUPSJONSFOREBYGGENDE ARBEID PÅ POLITISK 
NIVÅ  

 
Fra behandlingen: 
Ordfører Terje Odden deltok i dialog med kontrollutvalget om risiko 
og forebyggende arbeid på politisk nivå.  

 
Vedtak, enstemmig: 1. Ordførers informasjon om risikovurderinger og 

antikorrupsjonsarbeidet på politisk nivå, tas til orientering. 
 

2. Ordfører oppfordres til å sette etikk på dagsorden i det 
politiske miljø. Det henvises her til følgende råd for 
etikkarbeid i kommuner (KS/Fou-rapport, 2018) rettet mot 
politisk nivå:  

 
«Kommunen bør iverksette tiltak slik at folkevalgte får en 
god forståelse for verdienes praktiske betydning og tar 
ansvar for at de etterleves, for eksempel gjennom 
dilemmatrening og medarbeidersamtaler.» 
 
«Kommunen bør jevnlig undersøke om folkevalgte 
kjenner og etterlever de etiske retningslinjene.»  
 
«Ordfører bør jevnlig gjøre rede for hvordan ulike deler 
av administrativ og politisk ledelse opprettholder en klar 
rolle- og ansvarsfordeling i praksis.»  

 
3. Rådmannen oppfordres til å orientere politikerne om sitt 

arbeid med å sikre gode etiske holdninger blant alle ansatte i 
kommunen. Det henvises her til følgende råd for etikkarbeid 
i kommuner (KS/FoU-rapport, 2018) rettet mot 
administrasjonssjefen: 
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«Administrasjonssjefen bør jevnlig redegjøre overfor 
kommunestyret om hvordan internkontroll brukes for å 
avdekke og hindre uetisk atferd og korrupsjon.» 
 
«Administrasjonssjef bør jevnlig gjøre rede for hvordan 
ulike deler av administrativ og politisk ledelse 
opprettholder en klar rolle- og ansvarsfordeling i 
praksis.» 

 
 
 
SAK NR. 41/2018 OPPFØLGING AV RÅD OM ETABLERING AV 

TIPSMOTTAK  
 

Fra behandlingen: 
Følgende råd fra Råd for etikkarbeidet i kommunesektoren (rapport 
fra KS/Oslo Economics, 2018) ble drøftet:  

 

«I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for 
innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i 
kommunen.» 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget mener det er viktig at kommunen har en 

ordning som gjør det enkelt for innbyggere som har 
mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen å 
kunne varsle. 
 

2. Kontrollutvalget ønsker å følge med på hvordan andre 
kommuner tilpasser seg rådet fra KS om å etablere 
tipsmottak for innbyggere, før det vurderes nærmere hvordan 
kommunen kan innrette seg.  

 
3. Saken følges opp som ny drøftingssak i løpet av første halvår 

2019. 
 

 
 
SAK NR. 42/2018 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: TIDLIG INNSATS 

OG TILPASSET OPPLÆRING 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors 
Lund presenterte rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Særlig drøfting av en av anbefalingene i rapporten:  
Innlandet Revisjon IKS konkluderer i rapporten med at det foreligger 
svakheter i kommunens læreplanarbeid. Som følge av dette gis 
følgende anbefaling i rapporten:  

 Kommunen bør få fastlagt tydeligere rammer for det 
lokale læreplanarbeidet. 

 
I rådmannens tilsvar til revisjonsrapporten (tatt inn i rapporten – 
vedlegg 1), fremgår at kommunen har rutiner for utarbeiding av 
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læreplaner, og at det er igangsatt et utviklingsarbeid i kommunen 
som bl.a. vil berøre læreplaner. 
 
Kontrollutvalget mener rådmannens svar på revisjonsrapporten på 
dette punktet, gir liten grunn til å gi noen ytterligere anbefaling på 
området. Revisjons anbefaling i rapporten ble derfor ikke videreført i 
kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. 

 
Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

1. Kommunestyret har merket seg at revisjonsrapporten gir 
grunnlag for å konkludere med at kommunen har mye på 
plass, men at det mangler et tilstrekkelig kvalitetssystem 
innenfor opplæringsområdet, jf. krav i opplæringsloven § 13.
 

2. Med bakgrunn i revisjonsrapportens anbefalinger ber 
kommunestyret rådmannen om å:  
 

 Få på plass et kvalitetssystem som inneholder 
nødvendige og oppdaterte rutiner i samsvar med 
opplæringsloven § 13-10. Herunder tilstrekkelig 
rapportering som sikrer at skoleeier har tilstrekkelig 
oversikt med at skolene oppfyller kravene som følger 
av opplæringsloven. 

 
 Innarbeide i rutinen om kartleggingsprøver, at hvis 

det avdekkes utfordringer så skal tiltak iverksettes så 
snart som mulig. 

 
 
 
SAK NR. 43/2018 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2019  
 
Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

Budsjett for kontrollutvalget for 2019 (ansvar 70030, tjeneste 1100) 
fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 157 000, med 
utgangspunkt i følgende fordeling:  
 

 Konto                      Budsjett 
2019

10801 Møtegodtgjørelse       50 000
10802 Tapt arb.fortjeneste 4 000
10990 Arb.giveravgift              6 000
11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur              9 000
11151 Bevertning møter 4 000
11500 Kursutgifter 20 000
11600 Kjøregodtgjørelse 1 000
13709 Kjøp av tjenester fra private (sekretærtjenester)  232 000
13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS 831 000
14290 Momskompensasjon (utgift) 58 000
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 58 000

Totalt  1 157 000
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SAK NR. 44/2018 TERTIALRAPPORT 1/2018 FRA INNLANDET REVISJON 

IKS  
 
Vedtak, enstemmig: Tertialrapport 1/2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 

orientering. 
 

 
 
SAK NR. 45/2018 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Orientering om brev til kontrollutvalget – UNNTATT OFF. 

- Brev 1: Brev av 11.06.2018  
- Brev 2: Brev av 07.08.2018  
- Brev 3: Brev av 08.08.2018  
- Brev 4: Brev av 10.09.2018  

2. Diverse avisartikler 
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Referatsak nr. 1 inneholdt fire brev som alle var unntatt fra 
offentlighet, jf. offentlighetslovens §13, jf. forvaltningslovens § 13. 
Møtet ble lukket under behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 
31 nr. 2. 

 
Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hov, 10. september 2018. 
 
 
 
Finn Øksne   
nestleder 
 

 
 

RETT UTSKRIFT: 
Hov, 10. september 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 
Dato: MANDAG 29. OKTOBER 2018  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

 Kommunebarometeret 2018 (inkl. oppfølging barnehager, jf. KU-sak 
04/18)  

 Ny kommunelov 
 Tema: Varsling: 

 Veileder: Ytringsfrihet og varsling (utsatt sak 22/3-18) 
 NOU 2018:6: Varsling – verdier og vern 

 Tertialrapport 2. tertial 2018 for Søndre Land kommune 
 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2019 
 Benchmarking/sammenligning av revisjonskostnader 
 Vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen (utsatt sak fra 

møte 23/8-18) 
Saker til senere oppfølging: 
 Misligheter og korrupsjon – konkrete risikovurderinger (KU-sak 28/18) 
 Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 29/18) 
 Digitalisering (KU-sak 11/18) 
 Tomtesalg og markedsføringsavtale (KU-sak 02/18) 
 NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne (KU-sak 

03/18) 
 Nye Hovli omsorgssenter (fokus på styring, etterlevelse av rutiner, 

oppfølging av politiske vedtak og kommunikasjon/rapportering), jf. KU-
sak 49/16. Sosial dumping - Kontraktsvilkår og kontraktsoppfølging, jf. 
KU-sak 12/17) 

 Revidert tilsynsstrategi - byggesak (KU-sak 31/17) 
2019: 
 Internkontroll: Risikovurderinger og avviksrapportering – implementering 

av kvalitetssystemet (KU-sak 27/18, oppfølging første halvår 2019) 
 Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 41/18, første 

halvår 2019) 
Årlige saker: 
 Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging – årlig sak (KU-sak 56/17) 
 Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 42/17) 
 Regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap (tas fortrinnsvis i samme 

møte som behandlingen av årsregnskapet) 
Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:   
 Foranalyse – Horisont Miljøpark IKS (vedtak i fellesmøte 23/8-18)  

 
Kontrollutvalgets møteplan 2018: 

 Torsdag 15.02. 2018 kl. 0900  
 Torsdag 22.03. 2018 kl. 0900  
 Mandag 16.04. 2018 kl. 0900  
 Mandag 04.06. 2018 kl. 0900  
 Torsdag 23.08.2018 kl. 0900 – ekstra møte (fellesmøte kontrollutvalg Gjøvikregionen) 
 Mandag 10.09. 2018 kl. 0900 
 Mandag 29.10. 2018 kl. 0900 
 Mandag 10.12. 2018 kl. 0900 
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SAK NR. 47/2018 

 
Søndre Land kommune  

 
 
 
 

 

KOMMUNEBAROMETERET 2018 – SØNDRE LAND  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 29.10.2018 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Kommunebarometeret 2018 – Søndre Land kommune (rapport 
utarbeidet av Kommunal Rapport) 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Kontrollutvalget tar Kommunebarometeret 2018 til orientering, og har merket seg at 
kommunen er rangert som nr. 87 av landets kommuner, justert for inntektsnivå. 
 

2. Kommunebarometeret 2018 følges opp slik:  
 

……………..  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 
Kommunebarometeret er en måling fra Kommunal Rapport, som rangerer kommunene på tvers av 
ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data. Målingen publiseres i en foreløpig versjon i 
mars/april, og i en endelig versjon om sommeren når de endelige Kostra-tallene foreligger fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapporten for 2018 baserer seg på Kostra-tall fra 2017.  
 
Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune 
presterer målt mot resten av Kommune-Norge.  
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For kontrollutvalget er Kommunebarometeret en kilde til informasjon om egen kommune, og er godt 
egnet som innspill i kontrollutvalgets løpende arbeid med overordnet analyse som grunnlag for 
prioritering av forvaltningsrevisjoner. Ved bruk av Kommunebarometeret som informasjonskilde er 
det viktig å ha klart for seg at dette er en rangering, og at kommunens plasseringer innenfor de ulike 
områdene kan ha en rekke forklaringer. Barometeret gir, i likhet med Kostra-tall, et godt grunnlag til 
å stille spørsmål. Normalt vil det derfor være behov for grundigere forundersøkelser før man 
eventuelt setter i gang forvaltningsrevisjoner på bakgrunn av tallene. 
 
I hvilken grad man ønsker å benytte resultatene fra Kommunebarometeret til å foreta nærmere 
undersøkelser omkring årsaker til plasseringer innenfor ulike områder, er en drøftingssak. Saken 
legges derfor frem uten fullstendig forslag til vedtak. 
 
 
Resultatene for Søndre Land kommune – oppsummering: 
 
Søndre Land havner på en 87. plass i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2018 fra 
Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. 
Nøkkeltallene er samlet sett litt bedre enn normalen i Kommune-Norge. 
 
Søndre Land er helt i toppsjiktet innen sosialtjeneste.. Kommunen har ingen andre plasseringer på 
Topp 100-lista i de ulike sektorene. 
 
Kommunen har sine svakeste plasseringer innen barnehage (400. plass), kultur (331. plass) og vann, 
avløp og renovasjon (326. plass). 
 
Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Søndre Land på en 172. 
plass. Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. 
 
 
Nærmere om Kommunebarometeret 2018: 
(kilde: Kommunal Rapport) 

 
Hva er Kommunebarometeret? 
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 152 
nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og 
tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. 
 
Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database for 2017. I tillegg har 
vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, 
Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra 
Telemarksforsking. 
 
I hovedsak gir Kommunebarometeret 2018 informasjon om driften i 2017, men noen data 
publiseres så sent på året at det er 2016-tallene som brukes i årets barometer. Praksisen har 
vært den samme siden vi startet målingen for ni år siden. 
 
Hvorfor gjør Kommunal Rapport dette? 
Vi ønsker at alle lokalpolitikere skal kunne få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan 
kommunen driver. Det er utrolig vanskelig å finne fram i talljungelen, derfor rangerer vi og 
gir karakterer – for å gjøre bildet lettere å lese. Barometeret gir mulighet for å stille spørsmål 
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og ikke minst la de mindre gode lære av de beste. Det er mulig å lage en konsentrert oversikt 
med få indikatorer som gir et bilde av hvordan kommunen ligger an. Men det blir selvsagt 
ikke perfekt. 
 
Hva forteller slike rangeringer? 
En rangering er nettopp en rangering – ikke en kvalitetskontroll. Det er naturlig at en 
kommune har noen gode og noen dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå 
vil også generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter. Likevel ser vi 
at en del kommuner klart skiller seg ut, og det er som regel store forskjeller mellom de beste 
og svakeste kommunene innen hver sektor. 
I små kommuner kan selvsagt spesielle forhold gi kraftige utslag. Det er viktig å se etter 
årsaken til at kommunen kommer godt eller dårlig ut. En dårlig karakter kan også ha en god 
forklaring. Plasseringen på Kommunebarometeret er ikke alltid fasiten. 
 
Hva er de største endringene i årets barometer? 
Hva som måles i kommunesektoren forandres over tid, og vi prøver hvert år å hente ut de 
mest interessante dataene. I år er det ikke gjort noen store endringer, men vi har lagt til noen 
nøkkeltall innen barnehage knyttet til private/andre barnehager enn kommunale. Disse har 
mindre betydning i barometeret, men det er viktig for kommunestyret å vite hvordan 
tilstanden er i alle barnehager, ikke bare de kommunen driver selv. 
Vi har også introdusert noen nøkkeltall som viser omfanget av tjenestene, korrigert for 
behovet. Dette gjelder i sosialtjenesten og barnevernet. Behovet er uttrykt i kostnadsnøklene 
fra Kommunaldepartementet. Ved å korrigere får vi et bedre bilde av om tjenesten ytes til 
mange eller få. 
 
Teller alt likt? 
Nei. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigere tjenester enn saksbehandling og kultur, for 
eksempel. Derfor har de to viktigste sektorene en vekt hver på 20 prosent, mens økonomi, 
barnevern og barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på 
bare 2,5 prosent. Kommunal Rapport står for vektingen, som skiller mellom de viktigste og 
ikke fullt så viktige nøkkeltallene. 
Vektingen har en viss betydning for hvordan en del kommuner kommer ut, men den er også 
ment som en hjelp leserne for å forstå hva redaksjonen regner som viktigst og mest 
interessant. 
 
Hvor er de største svakhetene? 
Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare 
ta med data som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen kommuner 
kan rapportere feil, og andre kommuner mangler data. De lavt vektete sektorene har til dels 
nøkkeltall hvor det mangler mange data. 
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Søndre Land
42 % av nøkkeltallene er forbedret siste år

nr. 87 justert for inntektsnivå  |  Fylke: nr. 9  |  Gruppe: nr. 6
Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. 

Annonse

ANALYSE 2018 | ENDELIGE TALL
4. juli 2018

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2018 - skrevet 4.7.2018 | Av Ole Petter Pedersen | (c)2018: Kommunal Rapport | side 1 av 24
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nøkkeltallene alene 377 355 393 375 271 198 380 383 172

Totaltabellen - justert for 

økonomiske forutsetninger
293 299 371 355 180 140 323 308 87

        

Rangering inntektsnivå 317 317 335 334 352 293 391 395 403

        

Grunnskole 377 309 234 328 266 157 269 324 256

Pleie og omsorg 237 174 338 341 197 363 412 327 143

Barnevern 300 391 406 312 151 133 318 414 313

Barnehage 256 349 329 214 327 267 389 415 400

Helse 321 326 346 319 256 196 115

Sosial 400 305 181 139 20 50 71 2

Kultur 388 422 391 410 415 404 371 331

Økonomi 84 114 145 96 51 54 55 55 118

Kostnadsnivå 243 276 257 402 368 355 85 152

Miljø og ressurser 359 95 239 265 126 155 175 207

Saksbehandling 362 210 100 278 134 155

Vann, avløp og renovasjon 285 56 28 53 42 306 326

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nøkkeltallene alene 318 10 274 191 144 27 131 165 172

Totaltabellen - justert for 

økonomiske forutsetninger
217 9 214 128 89 18 63 72 87

Grunnskole 208 178 108 193 286 256

Pleie og omsorg 227 272 214 204 267 284 300 171 143

Barnevern 328 261 186 251 395 313

Barnehage 352 398 351 255 281 160 381 249 400

Helse 137 118 293 213 150 118 135 115

Sosial 239 178 150 53 41 3 6 8 2

Kultur 284 352 377 276 388 408 367 343 331

Økonomi 206 112 78 35 52 61 118

Kostnadsnivå 126 153 77 66 113 152

Miljø og ressurser 175 168 115 77 53 119 151 207

Saksbehandling 91 156 277 117 155

Vann, avløp og renovasjon 97 183 251 252 280 326

        

Plasseringer i Kommunebarometeret 2010-18

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2018-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for 

ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.

Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. 

Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har endret seg over tid.
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  Kommunebarometeret 2018 i et nøtteskall

Søndre Land havner på en 87. plass i den 

foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 

2018 fra Kommunal Rapport. Da har vi 

korrigert plasseringen med hensyn til 

økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene 

er samlet sett litt bedre enn normalen i 

Kommune-Norge. 

Søndre Land er helt i toppsjiktet innen 

sosialtjeneste.. Kommunen har ingen andre 

plasseringer på Topp 100-lista i de ulike 

sektorene.

Kommunen har sine svakeste plasseringer 

innen barnehage (400. plass), kultur (331. 

plass) og vann, avløp og renovasjon (326. plass).

Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike 

økonomiske utgangspunkt, kommer Søndre 

Land på en 172. plass. Nøkkeltallene er omtrent 

som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. 

Grunnskolen: Karakterene på 10. trinn i Søndre 

Land har vært en del under middels de siste fire 

årene, målt mot resten av Skole-Norge. 

Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå 

som snittet de siste fire årene. 24 prosent av 

elevene på 5. trinn de siste fire årene ligger på 

laveste mestringsnivå (av tre). Det er en god 

statistikk målt mot resten av landet. På 

ungdomsskolen oppfyller 62 prosent av lærerne 

i matematikk, engelsk og norsk nye krav til 

fordypning i fagene.

Pleie og omsorg: I Søndre Land har 74 prosent 

av de ansatte fagutdanning. I de beste 

kommunene er andelen minst 84 prosent. 

Andelen er omtrent uendret det siste året. Målt 

mot hvor mange over 80 som faktisk bor på 

sykehjem, har kommunen litt flere plasser 

avsatt til demente enn i normalkommunen. I 

Søndre Land tilsvarer antall plasser i skjermet 

enhet for demente 64 prosent av antallet over 

80 som faktisk bor på sykehjem. 

Barnevern: Når vi korrigerer andelen av barn 

som er i barnevernet for behovet, er andelen i 

Søndre Land på 6 prosent. Statistikken for 

saksbehandling i Søndre Land er svak. En stor 

andel av sakene tar mer enn 3 måneder å 

behandle. Vi har ikke oppdaterte tall for hvor 

stor andel av barna i barnevernet som er 

plassert i fosterhjem eller institusjon.

Barnehage: Bemanningen i barnehagene i 

Søndre Land er klart lavere enn i de beste 

kommunene. Som regel er bemanningen lavere 

jo større kommunen blir. 29 prosent av ansatte i 

kommunale barnehager har pedagogisk 

utdanning. Landsgjennomsnittet er på 36 

prosent. Andelen menn som jobber i 

barnehagene i Søndre Land er langt under 

snittet.  De beste ligger på 17 prosent menn. I 

Søndre Land går 83 prosent av barna med 

minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. 

Det er midt på treet målt mot resten av landet. 

Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og 

antall minoritetsspråklige barn er en marginal 

feilkilde.

Helse: Legedekningen i Søndre Land er på 12,4 

leger per 10.000 innbyggere. I Søndre Land er 

det ledig plass på 71 prosent av fastlegelistene. 

Dekningen av helsesøster målt mot antall 

småbarn i kommunen er middels. De beste 

ligger på 180 årsverk per 10.000 småbarn. 

Antall ansatte med videreutdanning innen 

psykisk helse er litt lavere enn i 

normalkommunen, målt mot antall innbyggere.

Sosialtjeneste: Unge mottakere går litt kortere 

tid på sosialhjelp i Søndre Land enn i 

normalkommunen. I barometeret regnes kort 

stønadstid som bra. Det må være positivt at 

sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot 

noe mer permanent. Blant de under 25 år, er 

andelen på sosialhjelp korrigert for behovet på 

2,3 prosent, mens snittet i Kommune-Norge 

ligger på  prosent. Sosialstønad gis i over 10 

måneder til 7 prosent av de som mottar støtte. 

Andelen er lav, kommunen er på 37. plass på 

denne tabellen. Andelen mottakere som har 

sosialhjelp som hovedinntekt er lav. I 

barometeret teller det positivt.

Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var 1,4 

prosent i fjor. Teknisk beregningsutvalg 

anbefaler en pluss på 1,75 %. Målt over de siste 

fire årene har driftsmarginen vært solid. 

Kommunen har større omløpsmidler og 

fordringer enn egen rentebærende gjeld, og er 

dermed i en solid posisjon. Investeringsnivået 

har vært ganske lavt i Søndre Land de fire siste 

årene.

Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen 

(korrigert for utgiftsbehovet) i Søndre Land 

ligger omtrent på normalnivået for Kommune-

Norge. Innen pleie og omsorg ligger kostnadene 

veldig lavt – få andre kommuner driver så billig 

innen sektoren. Barnehagekostnadene i 

kommunen er litt høyere enn normalen. 

Kostnadene innen barnevernet i Søndre Land 

ligger veldig høyt målt mot resten av landet. Må 

det bli slik, eller kan kommunen gjøre noe for å 

få ned utgiftene?

En årlig rangering av alle kommuner, 

foretatt av Kommunal Rapport på basis av 

offentlig tilgjengelige data fra offisielle 

kilder. 

Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges 

beste kommune. Første rangering ble 

publisert i 2010. 2018-barometeret 

inkluderer 152 ulike nøkkeltall innen 12 

forskjellige kategorier. 

Kommunal Rapport har alt ansvar for 

vekting, vurderinger og eventuelle feil i 

framstillingene. Vi har forutsatt at 

kommunene har rapportert korrekt. I noen 

få tilfeller har vi fjernet data som har 

framstått som mistenkelige. I de tilfellene 

står kommunen uten data.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av 

hvordan kommunen presterer målt mot 

resten av Kommune-Norge, for å bidra til en 

mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. 

Kommunebarometeret er ingen vurdering av 

om innbyggerne får gode nok tjenester, men 

om det ser ut til at kommunen har noe å 

lære av andre - basert på hvor nær 

kommunens målbare resultater er 

kommunene med best resultat. Barometeret 

er heller ikke en konkurranse i å drive 

billigst, uten hensyn til tjenestene.

Det er viktig å huske på at det kan finnes 

gode forklaringer bak en svak 

tabellplassering, og at tilfeldigheter vil spille 

en rolle. Viktigere enn tabellplasseringen er 

om kommunen har fått bedre eller dårligere 

nøkkeltall det siste året. Vi publiserer fra i år 

en forbedringsskår, som viser nøkkeltall 

som har blitt bedre minus nøkkeltall som 

har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor 

vekt nøkkeltallet har i barometeret.

Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå 

til denne artikkelen: kommunal-

rapport.no/kommunebarometeret/ 

2018/metode
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Kommunens forbedringsskår

Kommunens forbedringsskår målt mot Kommune-Norge

KB 11 KB 12 KB 13 KB 14 KB 15 KB 16 KB 17 KB 18

Andel forbedret 19 30 39 45 61 43 39 42

Andel forverret 27 23 22 34 22 40 51 45

Ingen endring 2 4 4 6 3 8 5 9
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Andel forverret

Ingen endring

Andelen av kommunens egne nøkkeltall 
som har blitt bedre eller dårligere det siste 
året, justert for nøkkeltallets vekt i 

barometeret. Indikatorer som ikke kan 
sammenliknes med året før regnes inn i 
«ingen endring». En typisk kommune har 

de siste årene forbedret omtrent 50 
prosent av nøkkeltallene, justert for 
indikatorenes vekt. 

KB 11 KB 12 KB 13 KB 14 KB 15 KB 16 KB 17 KB 18

Landet 3 5 4 11 4 14 10 13

Kommunen -8 7 18 12 39 3 -11 -3
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Grafikken sammenlikner kommunens 

utvikling med gjennomsnittet: Hvor stor 

andel av nøkkeltallene ble bedre i fjor? 

Andelen er vektet som vektingen i 

Kommunebarometeret, slik at beregningen 

legger mest vekt på sentrale nøkkeltall.

Ikke alle nøkkeltall kan forbedres, og noen 

nøkkeltall reflekterer en fast skala mellom 

kommunene (hvor noen får bedre resultat på 

bekostning av andre. Men i stor grad er det 

mulig å forberdre seg innen de indikatorene 

som er i bruk i Kommunebarometeret.

Det indikerer også utviklingen i Kommune-

Norge samlet: Hvert år er det en klart større 

andel av nøkkeltallene som blir bedre, enn 

dårligere.
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Grunnskole    256 .plass 40
20 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. 

trinn) siste fire år (10 %)
38,6 39,1 39,6 319 41,0 43,0 1,7 2,0 2,2

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. 

trinn) siste år (5 %)
38,8 38,4 41,1 226 41,4 44,5 1,9 1,5 3,3

FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført 

og bestått videregående innen fem år (10 %)
71 73 65 341 73 87 3,9 4,0 2,5

NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, 

snitt siste fire år (5 %)
26,3 27,6 24,0 82 24,1 19,5 4,4 3,9 4,7

NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, 

snitt siste fire år (10 %)
9,8 10,3 11,0 184 8,7 6,2 3,3 3,1 3,1

NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, 

snitt siste fire år (10 %)
3,2 4,2 5,2 119 4,9 2,9 5,5 4,6 4,0

SKOLEBIDRAG: Skoleresultater korrigert for sosiale 

faktorer på ungdomstrinnet, snitt siste to år (10 %)
3,5 3,2 3,2 327 3,5 3,7 4,3 1,8 1,8

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 

undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn (5 

%)

55 58 63 312 70 100 2,3 2,5 2,3

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 

undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn 

(5 %)

55 59 62 273 68 100 3,1 3,0 3,1

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til 

undervisning, 1.-7. trinn (2,5 %)
82 76 94 250 95 100 1,3 1,0 4,6

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til 

undervisning, 8.-10. trinn (2,5 %)
87 91 100 1 96 100 1,7 3,2 6,0

TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) 93 92 92 86 91 95 5,9 5,3 4,9

TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) 88 90 90 21 86 90 5,2 5,9 6,0

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 

spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)
4,1 4,5 4,1 64 5,2 2,8 5,7 4,9 5,1

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 

spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)
8,9 8,2 8,2 104 9,2 5,0 5,0 4,9 4,7

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 

spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år (2,5 

%)

7,4 6,7 5,7 12 10,2 6,3 6,0 5,9 6,0

LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp 

(2,5 %)
15 14 12 255 16 68 2,1 2,0 1,9

LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp 

(2,5 %)
35 38 38 135 29 82 3,1 3,3 3,3

LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har 

leksehjelp (2,5 %)
0 0 0 230 8 51 1,0 1,0 1,0

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter
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Grunnskole    256 .plass 40

 

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Karakterene på 10. trinn i Søndre Land har 

vært en del under middels de siste fire årene, 

målt mot resten av Skole-Norge.

Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt 

også det siste året, men ikke like raskt som 

før. At valgfag er med i beregningsgrunnlaget, 

har bidratt til høyere karakterer på 10. trinn.

Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå 

som snittet de siste fire årene.

Nasjonalt har andelen elever som har fullført 

videregående med bestått innen fem år, økt de 

siste årene. Snittet er nå på 73 prosent.

Andelen elever fra kommunen som har 

fullført og bestått videregående i løpet av fem 

år, er nå på 65 prosent.  Frafallet har økt 

betydelig fra kullet som startet i 2011, til de 

som begynte året etter. Nedgangen er på 7 

prosentpoeng. Er det en god forklaring på 

endringen?

24 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire 

årene ligger på laveste mestringsnivå (av tre). 

Det er en god statistikk målt mot resten av 

landet.

På 8. trinn ligger 11 prosent av elevene på det 

nederste mestringsnivået (av fem). De beste 

kommunene ligger på 6 prosent.

Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på 

laveste mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I 

Søndre Land har 5 prosent ligget på laveste 

nivå de siste årene.

Statistikk publisert i fjor indikerer at skolene i 

kommunen bidrar en del mindre til elevenes 

resultater, enn det som er normalen.

Andelen lærere som oppfyller de nye 

kompetansekravene i norsk, engelsk og 

matematikk har økt nasjonalt. 70 prosent av 

lærerne som underviser i fagene på 

barneskolen har minst 30 studiepoeng i faget. 

På ungdomsskolen er andelen nå 68 prosent.

En betydelig andel av lærerne i barneskolen 

som underviser i norsk, engelsk og matte i 

kommunen, oppfyller ikke de nye 

kompetansekravene, ifølge statistikken.

På ungdomsskolen oppfyller 62 prosent av 

lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye 

krav til fordypning i fagene.

Ifølge Elevundersøkelsen sier sier 92 prosent 

av elevene på 7. trinn at de trives godt. Snittet 

ligger på 91 prosent.

90 prosent av elevene på 10. trinn sier at de 

trives godt. I Norge er snittet 86 prosent.

Andelen elever som får spesialundervisning 

har nasjonalt økt marginalt i småskolen det 

siste året, til 5,2 prosent. Andelen er uendret 

på 5.–7. trinn (9,2 prosent) og tilnærmet lik 

på ungdomstrinnet (10,2 prosent).

Andelen elever i småskolen i Søndre Land 

som får spesialundervisning er lav målt mot 

de fleste andre kommuner. Det teller positivt i 

barometeret. Andelen er omtrent som for ett 

år siden.

På 5.-7. trinn får 8,2 prosent av elevene 

spesialundervisning. Det er ikke særlig høyt 

målt mot mange andre kommuner. De som 

ligger lavest er på 5 prosent eller lavere.

På ungdomsskolen får 5,7 prosent av elevene 

spesialundervisning. Søndre Land er på 12. 

plass på tabellen for dette nøkkeltallet.

På landsbasis har 16 prosent av elevene i 

småskolen leksehjelp.

I småskolen er andelen som får leksehjelp litt 

lavere enn landsgjennomsnittet.

På 5.-7. trinn nasjonalt gis leksehjelp til 29 

prosent.

På dette trinnet i Søndre Land er andelen som 

får leksehjelp noe høyere enn snittet i Skole-

Norge.

8 prosent av elevene på ungdomsskolen i 

Skole-Norge får leksehjelp.

I kommunen er det ingen som får leksehjelp 

på ungdomsskolen, ifølge statistikken.
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Pleie og omsorg    143 .plass 66
20 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 %) 73 74 75 238 74 84 3,6 3,5 3,5

SYKEHJEM: Andel av beboere i institusjon totalt med 

omfattende bistandsbehov (10 %)
71 76 79 237 80 98 3,0 3,6 3,8

DEMENTE: Andel plasser til demente, mot antall over 

80 år på sykehjem (10 %)
46 62 64 70 37 86 4,0 4,7 4,8

KORTTIDSPLASSER: Andel korttidsplasser av alle totalt 

antall plasser med heldøgns omsorg (5 %)
17 17 17 237 19 58 2,9 3,0 2,5

BEMANNING: Tid med lege på sykehjem (5 %) 13 17 27 231 1 59 1,0 1,4 2,6

BEMANNING: Tid med fysioterapeut på sykehjem (5 %) 11 8 17 253 0 58 1,6 1,2 2,2

ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem 

med bad/wc (5 %)
87 100

DAGTILBUD: Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot 

andel over 80 år som ikke bor på institusjon (5 %)
12 10 16 67 10 28 3,6 2,9 3,9

REHABILITERING: Plasser avsatt til rehabilitering i 

institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år (5 %)
4 4 4 224 4 13 2,4 2,4 2,4

PROFIL: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, 

hjemmesykepleie (5 %)
1,9 2,6 1,8 413 4,8 10,5 1,0 1,3 1,0

HJEMMETJENESTE: Andel vedtak om hjemmetjenester 

som iversettes innen 15 dager (5 %)
99 99 96 313 95 100 5,7 5,6 4,4

SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for 

utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb. (5 %)
253 0 14 132 105 0 1,9 6,0 5,8

TRYGGHET: Antall trygghetsalarmer, målt som andel av 

hjemmeboende eldre over 80 år (2,5 %)
86 86 87 2 40 71 6,0 6,0 6,0

BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. 

over 80 år (2,5 %)
3,6 164 5,3 13,3 2,1

BEMANNING: Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 

innb over 80 år (2,5 %)
10,6 11,1 14,5 88 8,9 24,2 3,2 3,3 4,0

HJEMMETJENESTE: Mottakere av matombringing, 

gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon (2,5 %)
38 34 35 158 12 57 4,2 3,9 4,1

FUNKSJONSHEMMETE: Andel med 

funksjonshemminger som får bistand til å delta i arbeid 

og studier (5 %)

89 88 90 72 77 96 4,8 4,8 5,1

FUNKSJONSHEMMETE: Andel med 

funksjonshemminger som får bistand til å delta i 

organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter (5 %)

72 73 72 97 60 85 4,7 4,9 4,9

FUNKSJONSHEMMETE: Mottakere av BPA, støttekontakt 

og omsorgslønn per 1.000 innbyggere (5 %)
9 21

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter
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Pleie og omsorg    143 .plass 66Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Nasjonalt har 74 prosent av ansatte i pleie og 

omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt 

fram til 2014, men har siden vært ganske 

stabil. Én av fire mangler altså fagutdanning i 

sektoren.

I Søndre Land har 74 prosent av de ansatte 

fagutdanning. I de beste kommunene er 

andelen minst 84 prosent. Andelen er omtrent 

uendret det siste året.

Av dem som bor på sykehjem, har 80 prosent 

omfattende pleiebehov landet sett under ett. 

Andelen øker klart over tid. Det indikerer at 

innsatsen fortsatt dreies over mot 

hjemmebasert omsorg, og at man må være 

mer pleietrengende enn før for å få 

sykehjemsplass.

Forutsatt at kommunen har gode tilbud på 

lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste 

som bor på sykehjem ha omfattende 

bistandsbehov. I Søndre Land er det 79 

prosent som er i denne kategorien.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem gamle på 

sykehjem har en grad av demens. Antallet 

plasser for demente på sykehjem nasjonalt 

ligger på omtrent halvparten av dette nivået.

Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor 

på sykehjem, har kommunen litt flere plasser 

avsatt til demente enn i normalkommunen. I 

Søndre Land tilsvarer antall plasser i skjermet 

enhet for demente 64 prosent av antallet over 

80 som faktisk bor på sykehjem. Denne 

dekningsgraden er omtrent som for ett år 

siden.

I gjennomsnitt er knapt 20 prosent av 

sykehjemsplassene i Norge nå korttidsplasser. 

Andelen har økt litt de siste årene.

Kommunen har ikke veldig mange plasser 

avsatt til korttidsopphold. De beste 

kommunene ligger på 58 prosent. Søndre 

Land ligger på 17 prosent.

For første gang på 10 år økte ikke 

legedekningen på sykehjem nasjonalt i fjor. I 

snitt er det 33 minutter med lege per beboer 

per uke.

Tjenesten økte betydelig i omfang i Søndre 

Land i fjor, mer enn i de fleste andre 

kommuner.

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med 

fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første 

gang siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per 

beboer på sykehjem er nå på 25 minutter i 

uka.

Målt per beboer er det ikke spesielt mye tid 

med fysioterapeut på sykehjem i kommunen. 

Søndre Land ligger på 17 minutter, mens de 

beste er oppe på 58 minutter.

Landet sett under ett er 87 prosent av 

plassene på sykehjem nå det som kan regnes 

som moderne enerom. Bruk av andres plasser 

kan være en feilkilde i statistikken i enkelte 

kommuner.

Andelen vedtak om hjemmetjeneste som er 

håndtert innen 15 dager har for landet gått 

ned til drøyt 95 prosent.

Nesten alle vedtak om hjemmetjeneste blir 

satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra 

Helsedirektoratet.

For landet totalt er det registrert 

trygghetsalarmer som tilsvarer 40 prosent av 

de over 80 år som bor hjemme.

Målt mot hvor mange gamle som bor hjemme, 

er andelen registrerte trygghetsalarmer høy, 

87 prosent. Det gir en 2. plass på denne 

tabellen.

De ti siste årene har det blitt langt flere 

geriatriske sykepleiere i kommunene. Andelen 

ligger nå på 8,9 årsverk per 1.000 innbyggere 

over 80 år.

I Søndre Land er det 14,5 årsverk med 

geriatrisk sykepleier per 1.000 gamle 

innbyggere.

Andelen funksjonshemmete som helt har fått 

innfridd behovet om bistand til å delta i jobb 

eller studier er nasjonalt på 76 prosent.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det 90 

prosent av de med funksjonshemninger, som 

får helt har fått innfridd behovet for bistand til 

å delta i arbeid og studier. Det er en høy andel 

målt mot de fleste andre kommuner.

Kommunene skal gi et tilbud til 

funksjonshemmete også utenom arbeid og 

studier. I Søndre Land er det 72 prosent som 

helt har fått oppfylt sitt behov. De beste ligger 

på 85 prosent.
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Barnevern    313 .plass 75
10 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for 

behovet (15 %)
4,2 4,7 6,0 259 4,3 3,2 5,1 4,8 4,2

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m 

behandlingstid under 3 mnd (15 %)
59 40 57 372 87 100 2,5 1,0 1,9

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med 

behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år (10 %)
71 63 65 340 81 94 3,5 2,4 2,5

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem (10 

%)
34 22

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem, 

snitt siste fire år (10 %)
32 23

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 

mindreårige (10 %)
6,5 5,5 6,7 69 4,8 8,8 4,6 3,1 4,1

ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per 

årsverk, f244 (5 %)
12 16 15 87 20 11 5,5 4,9 4,9

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 

(5 %)
100 83 100 1 94 100 6,0 3,0 6,0

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, 

siste fire år (5 %)
83 83 91 205 92 100 3,3 2,9 4,0

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (5 %) 41 40 100 1 85 100 1,0 1,0 6,0

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år 

(5 %)
65 59 63 283 83 99 2,8 2,0 1,8

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, 

helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år (2,5 

%)

8 658 11 919 11 694 151 9 064 20 319 2,3 3,1 3,0

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år 

(2,5 %)
0 0 0 184 0 3 1,0 1,0 1,0

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Søndre Land havner helt i bunnsjiktet på årets 

tabell i sektoren. Et nytt nøkkeltall er andelen 

barn i barnevernet, justert for behovet slik det 

er definert i kostnadsnøkkelen i 

inntektssystemet. I barometeret er det positivt 

at andelen er lav, men man kan også 

argumentere for at lav andel kan indikere at 

barnevernet ikke er nok involvert. Likevel – i 

utgangspunktet må det være positivt at barn 

ikke er omfattet av tiltak. I snitt er 4,3 prosent 

av barna omfattet av tiltak.

Når vi korrigerer andelen av barn som er i 

barnevernet for behovet, er andelen i Søndre 

Land på 6 prosent.

Andelen saker som tar mer enn tre måneder å 

behandle, gikk litt ned også i fjor. I snitt 

overholder kommunene nå den normale 

saksbehandlingsfristen i lovverket i 87 prosent 

av sakene. Andelen fristbrudd har nasjonalt 

aldri vært lavere.

Statistikken for saksbehandling i Søndre Land 

er svak. En stor andel av sakene tar mer enn 3 

måneder å behandle.

Sett de fire siste årene under ett, ligger 

kommunen langt etter de beste.

Av barn som er i barnevernet, er 34 prosent 

plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen 

har nasjonalt vært stabil de siste årene.

Vi har ikke oppdaterte tall for hvor stor andel 

av barna i barnevernet som er plassert i 

fosterhjem eller institusjon.

Målt mot antall mindreårige har bemanningen 

i barnevernet økt med 80 prosent i 

Kommune-Norge over de siste ti årene, og har 

aldri vært høyere.

Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i 

Søndre Land er noe høyere enn i 

normalkommunen. Bemanningen ble en del 

bedre i fjor, ifølge statistikken.

Antall barn per årsverk er en alternativ måte å 

måle bemanningen på. I Søndre Land er det 

15 barn, mot et landssnitt på 20 barn per 

årsverk.

I landet samlet har 94 prosent av barna under 

omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri 

vært høyere.

Alle barn som er omplassert, har en 

omsorgsplan. Det er slik det skal være.

Målt over de siste fire årene er statistikken i 

Søndre Land ganske god.

Alle barn med tiltak har en utarbeidet plan.

Kommunene bruker mer penger på 

forebyggende helsetiltak for små barn, noe 

som i teorien kan redusere behovet for 

barnevernstiltak senere. Korrigert for lønns-

og prisvekst økte utgiftene med nær 4 prosent 

i fjor, til drøyt 9.000 kroner per barn under 5 

år.

I Søndre Land er det regnskapsført lave netto 

utgifter til forebygging.

Kommunen har oppgitt at den ikke spurt 

brukerne på minst fire år. Flere kommuner 
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Barnehage    400 .plass 10
10 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk 

i kommunale barnehager (15 %)
6,3 6,0 6,1 278 6,0 4,6 2,0 2,8 2,3

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk 

i private barnehager (5 %)
5,6 6,0 6,1 128 6,2 5,0 3,9 3,1 2,8

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med 

pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)
83 81 79 365 95 100 3,7 3,8 2,8

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med 

pedagogisk utdanning, andre barnehager (5 %)
75 100 80 245 95 100 2,3 6,0 2,5

FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale 

barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale 

barnehager (15 %)

31 32 29 354 36 48 2,8 3,2 2,2

FAGUTDANNING: Andel ansatte i andre barnehager 

med relevant utdanning (5 %)
27 45 23 256 37 46 2,0 6,0 1,7

KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager 

(7,5 %)
4,1 7,6 6,7 274 11,7 16,7 1,4 3,0 2,4

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går 

i barnehage siste år (7,5 %)
71 63 83 210 81 100 2,9 2,1 3,9

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går 

i barnehage, snitt siste fire år (5 %)
93 84 79 318 79 100 3,0 2,0 2,2

ÅPNINGSTID: Andel barnehager som har åpent minst 9 

timer hver dag (5 %)
100 100 100 1 93 100 6,0 6,0 6,0

STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %) 29 29 33 141 48 18 4,9 4,9 4,4

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i 

kommunale barnehager (5 %)
9,9 9,6 7,8 111 5,9 11,9 4,6 4,4 3,0

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i  private 

barnehager (2,5 %)
8,6 8,6 7,2 28 5,3 9,2 5,5 5,4 3,9

DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med 

barnehageplass (2,5 %)
83 87 92 148 91 100 2,2 2,9 4,0

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Søndre Land havner helt i bunnsjiktet på årets 

tabell i sektoren. Bemanningen uttrykkes nå i 

barn per årsverk, i stedet for det noe vanskelig 

tilgjengelige «oppholdstimer per årsverk». 

Bemanningen var uendret i fjor i snitt, med 6 

barn per voksen i kommunale barnehager og 

6,2 barn per voksen i private barnehager. Legg 

merke til at SSBs statistikk avviker noe fra den 

som er tilgjengelig på barnehagefakta.no.

Bemanningen i barnehagene i Søndre Land er 

klart lavere enn i de beste kommunene. Som 

regel er bemanningen lavere jo større 

kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk 

sentralbyrå var bemanningen omtrent uendret 

i Søndre Land i fjor.

Siden kommunene har det samlete ansvaret 

for å levere barnehagetjenester til 

innbyggerne, tar vi fra nå også med noen data 

for private barnehager. Blant styrere, 

pedagogiske ledere og andre ansatte er det på 

nasjonalt nivå svært liten forskjell på 

utdanningsnivået mellom kommunale og 

andre barnehager. 95 prosent av styrere og 

ledere har godkjent utdanning, mens 36 

prosent av ansatte totalt har pedagogisk 

utdanning.

En del styrere og ledere i kommunale 

barnehager i Søndre Land mangler godkjent 

utdanning. Hva gjør kommunen for å bedre på 

statistikken?

29 prosent av ansatte i kommunale 

barnehager har pedagogisk utdanning. 

Landsgjennomsnittet er på 36 prosent.

Andelen menn ansatt i barnehager økte igjen 

på landsbasis i fjor, til 12 prosent. Andelen har 

nå økt ti år i strekk.

Andelen menn som jobber i barnehagene i 

Søndre Land er langt under snittet.  De beste 

ligger på 17 prosent menn.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn 

som går i barnehage, fortsetter å øke 

nasjonalt. Snittet er nå 81 prosent. Det er den 

høyeste andelen som er målt.

I Søndre Land går 83 prosent av barna med 

minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge 

tallene. Det er midt på treet målt mot resten 

av landet. Ulike telletidspunkt for barn i 

barnehage og antall minoritetsspråklige barn 

er en marginal feilkilde.

Over tid er statistikken ikke spesielt god målt 

mot resultatene ellers i Barnehage-Norge.

Nasjonalt har 93 prosent av barnehagene 

åpent minst 9 timer hver dag. NB: SSB vil 

heretter kun publisere hvor mange 

barnehager som er åpent 10 timer eller mer.

100 prosent av barnehagene i kommunen er 

registrert med lang åpningstid.

Et nytt nøkkeltall i barometeret er hvor store 

barnehagene er totalt. Utgangspunktet er at 

det er positivt for barna at barnehagene er 

små. Utviklingen går i retning av større og 

dermed antakelig også mer kostnadseffektive 

barnehager. Det er imidlertid ikke 

ensbetydende med at tilbudet blir bedre. 

«Foreldre som har barn i små barnehager, er 

mer tilfredse med tilbudet enn foreldre som 

har barn i mellomstore og store barnehager», 

heter det i en rapport fra Fafo. I snitt har en 

barnehage nå 48 barn.

Barnehagene i kommunen har ifølge 

statistikken i snitt 33 barn.
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Helse    115 .plass 60
7,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 

innbyggere (10 %)
12,0 12,1 12,4 206 11,0 23,2 2,4 2,4 2,4

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige 

plasser (5 %)
83 83 71 120 36 100 5,2 5,2 4,6

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege 

(5 %)
0 0 0 1 1 0 6,0 6,0 6,0

FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %) 12 12 23 53 4 36 2,7 2,7 4,3

HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere 

under 5 år (10 %)
101 102 100 152 78 180 3,2 3,1 3,1

PSYKISK HELSEARBEID: Antall med videreutdanning 

innen psykisk helsearbeid, per 10.000 innbyggere (5 

%)

4,3 4,7 6,4 308 8,6 20,4 1,8 1,8 2,4

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %) 36 87 78 180 72 671 1,1 1,5 1,2

INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 

1.000 innbyggere (5 %)
232 253 166 200 151 128 4,1 2,9 3,9

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen 

utgangen av 1. trinn (10 %)
100 91 100 1 87 100 6,0 4,8 6,0

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to 

uker etter hjemkomst (10 %)
87 100 78 346 89 100 4,8 6,0 3,8

VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i 

vaksinasjonsprogrammet (10 %)
94 94 95 134 95 98 5,1 5,0 5,3

VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot 

meslinger (10 %)
97 96 97 61 95 98 5,5 5,3 5,5

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 

innbyggere (5 %)
691 684 687 321 671 586 1,6 1,9 1,9

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per 

innb - snitt fire år (5 %)
250 250 311 90 195 599 3,3 3,2 3,6

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Legedekningen fortsetter å øke, slik den har 

gjort de siste ti årene. Snittet er 11 leger per 

10.000 innbyggere. Normalt har 

småkommunene langt høyere legedekning enn 

storbyene.

Legedekningen i Søndre Land er på 12,4 leger 

per 10.000 innbyggere.

I barometeret har vi tatt med flere nøkkeltall 

knyttet til fastleger, for å rette mer 

oppmerksomhet om tilgangen på disse. Andelen 

av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå på 

36 prosent nasjonalt. Det er ikke mange 

fastleger som mangler totalt, men vi kjenner 

ikke til hvor mange av disse som for eksempel er 

vikarer.

I Søndre Land er det ledig plass på 71 prosent av 

fastlegelistene.

Det blir flere helsesøstre og jordmødre i 

Kommune-Norge. Hvis det er feil stillingskode i 

A-meldingen, blir årsverkene ikke registrert 

riktig.

Dekningen av helsesøster målt mot antall 

småbarn i kommunen er middels. De beste 

ligger på 180 årsverk per 10.000 småbarn.

Antall ansatte med videreutdanning innen 

psykisk helse er litt lavere enn i 

normalkommunen, målt mot antall innbyggere.

Søndre Land har 78 jordmødre per 10.000 fødte 

barn. Dekningen er lav målt mot de beste i 

Kommune-Norge.

Statistikken for innleggelser er basert på nytt 

datagrunnlag, og ikke direkte sammenliknbar 

med tidligere år.

Det er et betydelig fall i andelen barn med 

helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår. 

Snittet i Norge har falt fra 95 til 87 prosent på 

bare ett år.

89 prosent av nyfødte hadde hjemmebesøk 

innen 14 dager i Norge i fjor. Statistikken 

nasjonalt har blitt stadig bedre de ti siste årene.

78 prosent av nyfødte i kommunen hadde 

hjemmebesøk innen to uker i fjor.

Nesten alle 9-åringene i kommunen er vaksinert 

mot meslinger, ifølge statistikken. Det er bra.
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Sosialtjeneste    2 .plass 63
7,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere 

mellom 18 og 24 år (15 %)
2,4 3,0 2,9 72 5,5 4,7 4,9

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere 

mellom 25 og 66 år (10 %)
3,7 3,5 3,6 100 4,1 4,5 4,5

SOSIALHJELP: Andel mottakere 25-66 år som har 

mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet (10 

%)

5,0 5,5 5,7 80 5,7 5,5 5,1

SOSIALHJELP: Andel mottakere 18-24 år som har 

mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet (10 

%)

2,4 2,4 2,3 18 6,0 6,0 6,0

SOSIALHJELP: Andel som går over 6 måneder på stønad 

(5 %)
13 18 19 40 5,8 5,2 5,4

SOSIALHJELP: Andel av mottakere med stønad i over 10 

måneder (5 %)
6 8 7 37 5,7 5,5 5,7

ØKONOMI: Andel av mottakerne som har sosialhjelp 

som hovedinntektskilde (10 %)
8 10 10 137 5,7 5,6 5,3

AKTIVITET: Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av 

dem som går over 6 mnd på sosialhjelp (10 %)
38 26 32 5,2 4,7

ØKONOMISK RÅDGIVNING: Brukere som får gjeldsråd, 

som andel av langtidsmottakere (10 %)
500 269 316 11 6,0 5,4 6,0

BOLIG: Andel søknader om kommunal bolig som blir 

innvilget (10 %)
63 65 82 183 3,2 3,4 4,6

INDIVIDUELL PLAN: Brukere som har individuell plan, 

som andel av langtidsmottakere (5 %)
45 3,4

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Søndre Land er blant de 100 beste på årets 

tabell. Stønadslengden for unge mottakere 

gikk marginalt opp nasjonalt i fjor, og er på  

måneder. Vi må tilbake til 2010 for å finne 

lengre stønadstid.

Unge mottakere går litt kortere tid på 

sosialhjelp i Søndre Land enn i 

normalkommunen. I barometeret regnes kort 

stønadstid som bra. Det må være positivt at 

sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei 

mot noe mer permanent. Stønadstiden for de 

unge var omtrent uendret i fjor.

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden 

nasjonalt den lengste som er registrert de 

siste ti årene – måneder.

For de over 25 år i kommunen er 

stønadstiden litt kortere enn i 

normalkommunen. Voksne går omtrent like 

lenge på stønad nå som for ett år siden.

Når vi korrigerer for behovet, går 5,7 prosent 

av de over 25 år på sosialhjelp. Andelen er 

ganske lav. Snittet er  prosent.

Blant de under 25 år, er andelen på 

sosialhjelp korrigert for behovet på 2,3 

prosent, mens snittet i Kommune-Norge 

ligger på  prosent.

prosent av de som går på sosialhjelp i Norge, 

mottar den i mer enn 6 måneder. Andelen er 

nasjonalt på sitt høyeste nivå de siste 10 

årene. Om lag halvparten av disse får stønad i 

mer enn 10 måneder, en andel som også gikk 

opp i fjor.

19 prosent av dem som går på sosialstønad i 

Søndre Land mottar den i minst 6 måneder. 

De beste ligger på  måneder.

Sosialstønad gis i over 10 måneder til 7 

prosent av de som mottar støtte. Andelen er 

lav, kommunen er på 37. plass på denne 

tabellen.

Nasjonalt har  prosent av de med sosialhjelp, 

dette som hovedinntekt. Andelen har falt 

betydelig det siste året, og er nå på det laveste 

nivået i nyere tid.

Andelen mottakere som har sosialhjelp som 

hovedinntekt er lav. I barometeret teller det 

positivt.

prosent av søknadene om kommunal bolig 

ble i snitt innfridd i fjor. Andelen har vært 

ganske stabil de siste ti årene.

I Søndre Land ble 82 prosent av søknadene 

om kommunal bolig innvilget i fjor.

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i 

sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som 

går lenge på sosialhjelp, er det nasjonalt bare  

prosent som har et slikt tiltak. 

I Søndre Land kjenner vi ikke til i hvor stor 

grad individuell plan er tatt i bruk.

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2018 - skrevet 4.7.2018 | Av Ole Petter Pedersen | (c)2018: Kommunal Rapport | side 12 av 24



www.kommunebarometeret.no | Kommunal Rapport

Kultur    331 .plass 58
2,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %) 1,9 2,0 2,1 324 4,6 8,9 1,6 1,6 1,6

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på 

biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) 

(5 %)

12 11 11 288 14 26 2,6 2,5 2,4

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per 

innbygger (5 %)
2,5 2,3 2,3 323 3,0 7,1 1,5 1,6 1,8

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 

for barn og unge (15 %)
710 981 1 348 146 1 294 3 444 2,0 2,5 3,0

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg 

per innbygger (15 %)
397 333 274 350 775 1 621 2,1 1,9 1,5

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %) 0,2 0,3 0,3 254 2,2 4,0 1,2 1,2 1,2

SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen 

(fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000 

innbyggere (15 %)

2,6 2,4 1,6 383 9,2 12,5 1,5 1,5 1,1

MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på 

kommunens musikk- og kulturskole (10 %)
22 19 21 206 15 52 2,6 2,3 2,5

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk 

Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)
15 14 11 293 13 24 3,2 2,9 2,3

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 

år (10 %)
5,3 6,9 7,8 33 1,9 10,1 3,3 4,4 4,8

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til 

frivillige (10 %)
2,8 3,1 3,3 283 6,8 18,7 1,6 1,6 1,7

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

I Kommune-Norge samlet var besøket på 

biblioteket uendret i fjor. Snittet er på 4,6 

besøk per innbygger.

Biblioteket i Søndre Land er ganske lite 

besøkt, ifølge statistikken.

14 prosent av den voksne befolkningen i 

Norge er aktive lånere på biblioteket, ifølge 

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

I Søndre Land er 11 prosent av de voksne 

registrert som aktive lånere.

Bibliotekene låner ut stadig mindre, nasjonalt 

har omfanget aldri vært mindre per innbygger 

(3 utlån).

Justert for lønns- og prisvekst brukte en 

kommune i snitt 775 kroner per innbygger av 

egne penger på idrett og idrettsanlegg i fjor. 

Det er rekord.

Netto utgifter til idrett og anlegg er ganske 

lave i Søndre Land - 274 kroner per 

innbygger.

Telemarksforsking setter sammen oversikt 

over hvor mange kulturarbeidere det er i 

kommunene, privat eller offentlig. I Søndre 

Land er sysselsettingen ganske lav målt mot 

folketallet.

15 prosent av de mellom 6 og 15 år går nå på 

kultur- og musikkskole nasjonalt. Andelen ble 

litt lavere det siste året. I kommunene hvor 

tilbudet er mest populært, er det sju ganger så 

mange som går på kulturskolen, som i de 

kommunene med færrest elever.

Ifølge statistikken er det 21 prosent av barna 

som går på musikk- og kulturskole. De beste 

kommunene ligger på 52 prosent.

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking 

viser over hvor mange timer hver enkelt elev i 

kulturskolen får. I Søndre Land får elevene litt 

færre timer undervisning enn i 

normalkommunen.
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Økonomi    118 .plass 20
10 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

DRIFTSMARGIN: Korrigert netto driftsresultat siste år, i 

prosent av brutto driftsinntekter (10 %)
4,6 2,4 1,4 305 4,0 2,8 2,4

DRIFTSMARGIN: Korrigert netto driftsresultat siste fire 

år, i prosent av brutto driftsinntekter (15 %)
2,5 3,1 2,6 158 3,9 3,8 3,3

DRIFTSMARGIN: Brutto driftsresultat siste år i prosent 

av brutto driftsinntekter (5 %)
0,7 2,3 -1,6 378 3,0 3,3 1,6

DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter 

(15 %)
10,4 13,9 14,6 107 3,5 3,8 3,7

DISPOSISJONSFOND: Endring i disposisjonsfond siste år 

(5 %)
0,3 3,5 0,8 267 3,1 4,4 3,3

GJELD: Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter (15 %)
-13 -13 -9 28 5,6 6,0 5,8

GJELD: Endring i renteeksponert gjeld siste år (5 %) -2,1 0,0 4,1 316 4,0 4,5 2,9

NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto 

driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %)
0,5 0,5 0,4 157 3,0 3,2 3,3

INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto 

driftsinntekter (10 %)
8,0 8,9 9,7 127 5,1 4,9 5,0

LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, 

siste fire år (5 %)
69 72 80 384 2,2 1,9 1,3

PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent 

av brutto driftsinntekter (10 %)
-0,2 1,4 1,5 73 6,0 5,4 5,3

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

Søndre Land er blant de 100 beste på årets 

tabell. Godt driftsresultat nasjonalt betyr 

også at lista lagt høyt for å få gode karakterer. 

Derfor er det viktig å være oppmerksom på 

kommunens egen utvikling, og ikke bare se 

på tabellplasseringen.

Korrigert netto driftsresultat var 1,4 prosent i 

fjor. Teknisk beregningsutvalg anbefaler en 

pluss på 1,75 %. Resultatet ble ørlite svakere i 

fjor.

Målt over de siste fire årene har 

driftsmarginen vært solid.

Disposisjonsfondet er penger politikerne kan 

bruke til akkurat hva de selv lyster, med 

mindre kommunen går på et 

driftsunderskudd som må dekkes inn. Denne 

bufferen er ikke en fysisk bankkonto, men en 

størrelse i regnskapet som har stor betydning 

for handlingsrommet i budsjettet. Fondene 

øker i kommunene samlet og er nå på  

prosent av brutto driftsinntekter, det høyeste 

som er målt noen gang.

Søndre Land har et solid disposisjonsfond, 

som normalt vil være stort nok til å håndtere 

plutselige økonomiske utfordringer. Er 

bufferen på nivå med kommunestyrets 

bestilling?

Netto renteeksponert gjeld er en indikator 

som viser lavere gjeldsgrad enn netto 

lånegjeld. Her regnes inn penger kommunen 

selv har utestående hos andre, gjeld som 

finansieres av selvkostområdene og penger og 

andre omløpsmidler kommunen selv har 

plassert. I snitt er renteeksponert gjeld på  

prosent av brutto driftsinntekter, omtrent det 

samme som for ett år siden.

Kommunen har større omløpsmidler og 

fordringer enn egen rentebærende gjeld, og 

er dermed i en solid posisjon.

Det siste året har gjeldsgraden i Søndre Land 

gått litt opp.

Kommune-Norge samlet bruker  prosent av 

brutto inntekter på å dekke netto 

finansutgifter, før vi tar hensyn til avdrag.

Søndre Land har ingen problemer hva gjelder 

å betjene gjelda. Netto finans, før avdrag, 

utgjør bare 0,4 prosent.

Investeringsnivået har vært ganske lavt i 

Søndre Land de fire siste årene.
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Korrigert netto driftsresultat (regnskapsår)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kommunen 1 0,8 -0,5 -0,4 2,6 1,9 4,6 2,4 1,4

Landet 0,3 -0,3 0,6 0,2 1,3 0,1 3,2 3,7 3,5

Anbefalt nivå 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Kommunen Landet Anbefalt nivå

Netto driftsresultat er det viktigste 

nøkkeltallet i kommunesektoren. Det er både 

KS og staten enige om. Netto driftsresultat 

forteller imidlertid ikke alltid hvordan den 

reelle, langsiktige driftsmarginen er, fordi det 

er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer 

bildet. 

Grafen viser utviklingen i korrigert netto 

driftsresultat for kommunen som konsern. 

Anbefalt nivå er Teknisk beregningsutvalgs 

generelle anbefaling for kommunesektoren 

(1,75 %).

I realiteten har netto driftsresultat vært 

høyere enn den virkelige driftsmarginen 

skulle tilsi de siste årene. Kommunal Rapport 

korrigerer derfor netto driftsresultat for to 

faktorer: netto premieavvik (f170/f171) og 

netto avsetninger til bundne fond. Tidligere 

justerte vi også for momskompensasjon for 

investeringer, som til og med 2013 også 

havnet i driftsregnskapet. 

I mange kommuner spiller korreksjonen liten 

rolle, men generelt vil korrigert netto resultat 

være lavere enn det som er oppgitt som netto 

driftsresultat.
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Enhetskostnader    152 .plass 10
5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

GRUNNSKOLE: Netto utgifter til grunnskole per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (30 %)
13 829 14 218 14 891 289 13 447 12 066 4,2 3,9 3,4

PLEIE OG OMSORG: Netto utgifter til pleie og omsorg 

per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (35 %)
12 326 13 146 13 147 8 17 024 13 965 6,0 6,0 6,0

BARNEHAGE: Netto utgifter til barnehage per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (15 %)
8 793 8 852 9 563 349 8 435 7 459 3,9 3,8 2,8

BARNEVERN: Netto utgifter til barnevern per innbygger, 

korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
2 856 3 684 5 239 409 2 221 1 116 2,7 1,7 1,0

SOSIALTJENESTE: Netto utgifter til sosialtjeneste per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
1 581 1 948 1 866 80 2 790 956 5,2 5,1 4,9

KOMMUNEHELSE: Netto utgifter til kommunehelse per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
1 684 2 204 2 374 73 2 624 1 931 6,0 5,6 5,3

ADMINISTRASJON: Netto utgifter til administrasjon per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
4 822 4 832 4 436 240 3 785 2 828 3,1 3,1 3,9

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Søndre Land er blant de 100 beste på årets 

tabell. Kostnaden er beregnet ut fra netto 

utgifter i tjenesten i fjor, korrigert for 

utgiftsbehovet slik det framkommer i 

statsbudsjettet for 2018. Dermed fanger vi opp 

ulikheter som går på størrelse, sammensetning 

osv. Den historiske kostnaden er justert for 

kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle tall 

presenteres i faste 2017-kroner. Dermed er det 

lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere 

fra år til år.

Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for 

utgiftsbehovet) i Søndre Land ligger omtrent på 

normalnivået for Kommune-Norge. Kostnadene 

ble litt høyere i kommunen i fjor, justert for 

lønns- og prisveksten.

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest, 

ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne 

kommunene i kostnad - og det er etter at vi har 

korrigert for ulikt utgiftsbehov.

Innen pleie og omsorg ligger kostnadene veldig 

lavt – få andre kommuner driver så billig innen 

sektoren. Justert for lønns- og prisveksten var 

utgiftene i pleie og omsorg omtrent uendret i 

fjor, ifølge statistikkene.

Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært 

ganske stabile de siste årene, justert for lønns-

og prisvekst.

Barnehagekostnadene i kommunen er litt 

høyere enn normalen.

Kostnadene i Barnevern-Norge økte med hele 11 

prosent per innbygger i fjor, etter at vi altså har 

korrigert for lønns- og prisvekst. Det er den 

kraftigste økningen i nyere tid. Utgiftene øker 

mye både i de rimeligste og de dyrest drevne 

kommunene.

Kostnadene innen barnevernet i Søndre Land 

ligger veldig høyt målt mot resten av landet. Må 

det bli slik, eller kan kommunen gjøre noe for å 

få ned utgiftene?
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Komm.
Snitt 

landet

Median 

fylke

Median 

gruppe

Topp 

100

Topp 

fylke

Topp 

gruppe

Grunnskole 14 891 13 342 13 607 13 227 13 023 13 129 13 035

Pleie og omsorg 13 147 17 024 16 053 15 723 15 986 14 880 15 287

Barnehage 9 563 8 360 8 022 8 278 8 033 7 374 7 951

Barnevern 5 239 2 189 2 188 2 279 1 768 1 388 1 490

Sosialtjeneste 1 866 2 522 2 220 1 950 1 872 1 524 1 503

Kommunehelse 2 374 2 603 2 683 2 316 2 318 2 357 2 055

Administrasjon 4 436 3 789 3 808 3 740 3 648 3 608 3 242

Tallene er oppgitt i kroner per innbygger

Snitt 

landet

Median 

fylke

Median 

gruppe

Topp 

100

Topp 

fylke

Topp 

gruppe

Grunnskole 12 9 13 14 13 14

Pleie og omsorg -23 -18 -16 -18 -12 -14

Barnehage 14 19 16 19 30 20

Barnevern 139 139 130 196 277 252

Sosialtjeneste -26 -16 -4 0 22 24

Kommunehelse -9 -11 2 2 1 16

Administrasjon 17 16 19 22 23 37

Tabellen under viser hvor stor prosentvis forskjell det er fra kommunens eget kostnadsnivå og opp eller ned til de ulike 

målestokkene. Minus: Kommunen er billigere enn målestokken. 

Teoretisk skal forskjellene mellom kommunene være utjevnet ved at vi korrigerer for utgiftsbehovet slik det framkommer i statsbudsjettet. 

Har kommunen potensial for å kutte kostnadene?

Tabellen under viser hva som er kommunens 

korrigerte kostnad per innbygger, målt mot 

gjennomsnittet i landet, medianen i eget fylke og 

egen kommunegruppe, den 100. rimeligste 

kommunen i landet, de 10 % rimeligste i 

henholdsvis fylket og kommunegruppa. 

Husk at vi har justert kommunens netto utgifter 

for utgiftsbehovet, slik det framkommer i 

kostnadsnøklene i inntektssystemet. 

Forskjeller knyttet til ulik befolking og geografi 

er altså tatt hensyn til. Tallene bør derfor i stor 

grad være sammenliknbare mellom ulike 

kommuner, men selvsagt spesielt mellom 

kommuner som likner på hverandre.

NB: De 10 største kommunene har vi samlet i 

gruppe 14, ellers følger gruppeinndelingen SSB. 

Netto utgifter er korrigert for kostnadsnøklene i 

statsbudsjettet for 2018, for å være mest mulig 

oppdaterte.
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Miljø og ressurser    207 .plass 45
2,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg 

(15 %)
130 127 135 298 113 70 3,2 3,6 2,9

RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger 

(formålsbygg) (15 %)
4,9 5,1 5,1 132 4,8 3,7 5,3 5,2 5,1

RESSURSER: Søppel per innbygger (kilo), korrigert for 

antall fritidsboliger (15 %)
398 457 518 331 435 236 4,5 3,3 1,9

RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 

(15 %)
42 47 45 23 65 43 6,0 5,9 5,9

REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i 

tettsteder, per innb. (10 %)
49 73 98 248 213 530 1,5 1,6 1,9

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, 

per 1.000 dekar (10 %)
0,4 0,7 0,6 220 1,1 0,0 5,7 5,5 5,5

BEREDSKAP: ROS-analyser siste år innen skred og ras, 

flom og overvann (5 %)
2 2 137 2 3 3,5 3,5

SAMFERDSEL: Biler per 1.000 innbyggere (5 %) 589 600 618 373 598 442 1,6 1,6 1,6

SAMFERDSEL: Netto driftsutgifter til kommunale veier, 

per kilometer vei (5 %)
93 94 100 210 135 244 2,5 2,4 2,3

VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per 

kvadratmeter bygg (5 %)
91 80 96 143 108 233 2,6 2,2 2,7

6,5592 4,99441 4,95606 175 4,7 5,2 5,2

0,3274 0,64956 0,3222 338 46,4318 5,6 5 5,5

45,7736 30,7902 39,624 303 5,4602 5 2,8 3,9

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

Sektoren er en samlepott av ulike indikatorer 

som på forskjellig vis handler om ulik 

forvaltning av ressurser og miljø. Størrelse på 

egne bygg, kostnadene ved å varme dem opp 

og ved å vedlikeholde dem er sentrale 

nøkkeltall. Det er over tid mye mer 

miljøvennlig og økonomisk fornuftig å bygge 

relativt lite og vedlikeholde godt. Korrigert for 

lønns- og prisvekst var energikostnadene 

stabile i fjor, ifølge regnskapstallene. 

Kostnadene er vesentlig lavere enn for fem-

seks år siden. Snittet er nå på 113 kroner per 

kvadratmeter.

Energikostnadene for bygg i Søndre Land er 

på 135 kroner per kvadratmeter, ifølge SSB.

De sentrale byggene (rådhus, skoler, sykehjem 

osv.) er regnet med. I snitt er arealet nasjonalt 

på 4,8 kvadratmeter per innbygger. Arealet er 

omtrent uendret. Dette er typisk en indikator 

hvor store kommuner kommer bedre ut enn 

små. 

Kommunen ser ut til å bygge relativt effektivt 

– det er ganske få kvadratmeter bygg målt 

mot innbyggertallet. Legg merke til at 

gjennomsnittet er betydelig påvirket av de 

største kommunene.

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel 

som produseres. I år har vi korrigert 

søppelmengden for antallet fritidsboliger som 

er registrert i kommunen, basert på nasjonale 

tall for bruk av fritidsbolig og antall personer 

per husstand. Dermed vil store 

hyttekommuner komme noe bedre ut i 

statistikken enn tidligere. Søppel per 

innbygger økte med 3 prosent i fjor, totalt 

sett.

Det produseres ganske mye søppel i Søndre 

Land målt mot resten av landet. Finnes det 

naturlige forklaringer, eller er det et potensial 

her? Vi har korrigert for antall 

fritidseiendommer i kommunen.

Vannforbruket er nasjonalt på vei ned per 

innbygger, og falt også i fjor – til 65 

kubikkmeter per innbygger. 

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted 

har økt med godt over 10 prosent det siste 

året, selv etter at vi har justert for lønns- og 

prisvekst. Det er første gang i nyere tid vi ser 

en slik vekst i pengebruken på dette feltet.

Andelen av dyrket og dyrka jord som er 

omdisponert de siste årene, kan indikere 

presset på arealer i kommunen. I Søndre Land 

er svært lite jordbruksareal omdisponert de 

siste årene, ifølge statistikken.

Det er få nøkkeltall knyttet til samferdsel, 

men kommunen bruker tilsynelatende ikke 

veldig mye på å vedlikeholde kommunale 

veier. Netto utgifter, målt per kilometer, er 

under middels.

Kostnadene til vedlikehold av kommunale 

bygg kan ses på som en indikator for om 

formuen blir bevart eller ei. Utgiftene økte 

med knapt 5 prosent i fjor, etter at vi har 

justert for lønns- og prisvekst. I snitt er 

utgiftene til vedlikehold i Kommune-Norge på 

108 kroner per kvadratmeter.

Kommunen bruker litt mindre penger på 

vedlikehold enn normalkommunen. Høy 

pengebruk er positivt; det skal i 

utgangspunktet forlenge byggets levetid.

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2018 - skrevet 4.7.2018 | Av Ole Petter Pedersen | (c)2018: Kommunal Rapport | side 19 av 24



www.kommunebarometeret.no | Kommunal Rapport

Saksbehandling     155 .plass 22
2,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist 

(20 %)
14 4 4 196 7 0 4,0 5,3 5,3

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 

%)
14 11 11 87 17 5 4,3 4,8 4,8

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 

%)
66 46 46 238 38 9 1,9 3,4 3,4

EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (5 %) 20 32 20 144 3 4,1 3,8 4,6

REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %) 247 71 88 24 3,9 5,6

OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (5 %) 34 36 36 173 14 4,6 4,6 4,7

TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk 

tilsyn (15 %)
6 2 5 144 7 29 2,0 1,3 1,9

GEBYR: Saksbehandlingsgebyr for enebolig (15 %) 9 174 9 176 12 000 219 12 645 4 134 4,7 4,8 4,4

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Sektoren handler fortsatt i all hovedsak om 

byggesak og teknisk sektor, ettersom det 

nesten ikke finnes data om saksbehandling i 

Kommune-Norge generelt. Det er synd at ikke 

Kommune-Norge måler dette på mer 

oversiktlig og tilgjengelig vis. En utfordring er 

at det mangler data for mange kommuner på 

enkelte nøkkeltall, noe som gjør plasseringer 

og vurderinger mer usikre enn ellers. Av 

byggesakene Kommune-Norge behandlet i 

fjor, brøt kommunene fristene i 7 prosent av 

sakene, ifølge tallene. Andelen er på nivå med 

tidligere år. I de verste kommunene er det 

fristbrudd i over 30 prosent av sakene.

Søndre Land er bedre enn veldig mange andre 

hva gjelder å overholde byggesaksfristene. Det 

er bra – kan kommunen komme helt i 

toppsjiktet her?

Byggesaker med 3 ukers frist har omtrent 

samme saksbehandlingstid som tidligere år. 

Kommunene bruker i snitt nesten hele tiden 

de har til rådighet; behandlingstiden er på 17 

dager.

Prosessen for søknader med 3 ukers 

behandlingsfrist er i snitt på 11 dager i 

kommunen.

Byggesaker med 12 ukers frist behandles i 

normalt tempo målt mot andre kommuner.

Antall faktiske tilsyn målt mot antall 

byggesaker viser fortsatt store variasjoner 

mellom kommunene, og mange som ikke 

rapporterer. Det var bare 7 prosent tilsyn i 

fjor, det laveste som er målt i de fire årene 

statistikken har eksistert.

Bare i noen få tilfeller fører kommunen 

faktisk tilsyn med byggesakene, ifølge 

statistikken.

Saksbehandlingsgebyret for enebolig er 

omtrent middels i Søndre Land  på 12000 

kroner, ifølge tallene fra Statistisk 

sentralbyrå.
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326 .plass 18
2,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

GEBYR: Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing (10 

%)
16 217 15 914 12 747 303 1,0 1,0 2,3

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

med god kvalitet E-coli (7,5 %)
100 100 85 388 6,0 6,0 1,0

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

med god kvalitet IE (7,5 %)
100 100 100 1 6,0 6,0 6,0

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

med god kvalitet farge (2,5 %)
100 100 100 1 6,0 6,0 6,0

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

med god kvalitet pH (2,5 %)
100 100 100 1 6,0 6,0 6,0

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år 

per innbygger (5 %)
0,0 0,0 0,0 78 6,0 6,0 6,0

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går taps på 

grunn av lekkasjer (5 %)
63 58 58 381 1,0 1,0 1,0

ALDER: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%) 

(2,5 %)
1,5 2,0 2,2 20 4,0 5,8 6,0

ALDER: Alder på vannledningsnettet (år) (2,5 %) 33 34 35 265 1,3 1,0 1,0

ALDER: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp 

(%) (2,5 %)
0,8 1,3 1,2 45 3,3 4,3 4,3

ALDER: Alder på spillvannsnettet (år) (2,5 %) 23 24 25 113 3,5 3,3 3,2

RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg 

som overholder alle rensekrav (20 %)
21 3 1 335 2,1 1,1 1,0

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km 

spillvannsnett (5 %)
3 3 3 146 5,4 5,5 5,5

OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor 

kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere 

(5 %)

2 0 0 1 3,6 6,0 6,0

RENOVASJON: Andel husholdningsavfall levert til 

gjenvinning og biologisk behandling (20 %)
49 46 44 124 5,4 5,2 4,6

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Vann, avløp og renovasjon

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave 

som praktisk mulig. Samtidig er det viktig å 

se helheten. Det sentrale er om det er 

sammenheng mellom gebyrene og den 

anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, renovasjon 

og feiing er inkludert. Summene er justert for 

den generelle lønns- og prisveksten i 

kommunesektoren, og vises dermed i faste 

2017-kroner. Gebyrene har nå sunket i seks år 

på rad, og er i snitt på  kroner.

Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og 

feiing i Søndre Land er litt høyere enn 

normalen. I barometeret teller lave gebyrer 

som positivt. Men det er viktig å se hele 

bildet. Gebyrene må stå i stil med kvaliteten.

Lekkasje fra vannledningsnettet er et 

problem i mange kommuner, hvor en stor del 

av vannet rett og slett forsvinner. Det er 

dårlig utnyttelse av ressursene, og her er det 

ingen bedring å spore over tid. I snitt 

forsvinner fortsatt  prosent av vannet på 

veien. I de dårligste kommunene er lekkasjen 

på nær 50 prosent.

Kommunen er blant de i landet med størst 

registrerte lekkasje. Er det god forvaltning av 

ressursene?

Få kommuner har fornyet vannledningsnettet 

i så stor grad som Søndre Land de siste tre 

årene. Det trekker opp i barometeret.

I tillegg til fornyelsestakten for vann- og 

avløpsnett, har vi i år også med 

gjennomsnittlig alder for ledningsnettet. 

Kommuner som i for stor grad ikke har 

registrert alder på ledningsnettet, er 

imidlertid holdt utenfor statistikken. 

Vannledningsnettet i Kommune-Norge er i 

snitt  år gammelt.

Verken vannledningsnettet eller 

spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på 

nasjonalt nivå. Snittalderen for 

spillvannsnettet er nå  år.

Utskifting av spillvannsnettet i Søndre Land 

har vært prioritert litt høyere enn i 

normalkommunen de tre siste årene, ifølge 

statistikken.

Nasjonalt leveres  prosent av 

husholdningsavfallet til gjenvinning og 

biologisk behandling. Det er omtrent som før. 

De beste kommunene her ligger på godt over 

50 prosent, de dårligste på ned mot og under 

20 prosent.

Andelen av avfallet som går til 

materialgjenvinning og biologisk behandling 

fra kommunen ligger litt over normalen.

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2018 - skrevet 4.7.2018 | Av Ole Petter Pedersen | (c)2018: Kommunal Rapport | side 21 av 24



www.kommunebarometeret.no | Kommunal Rapport

KOMMUNE PLASS G.SKOLE P.O. BARNEV. BARNEH. HELSE SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Dovre 26 15 147 272 24 20 4 377 267

Østre Toten 28 182 22 234 251 238 24 215 231

Øystre Slidre 34 53 45 256 102 200 131 131 333

Lillehammer 51 17 380 39 156 142 305 286 68

Jevnaker 56 316 114 81 292 126 94 159 43

Øyer 70 3 37 165 313 342 309 343 332

Gjøvik 85 149 77 336 84 315 371 147 50

Ringebu 86 214 79 22 113 111 46 206 224

Søndre Land 87 256 143 313 400 115 2 118 152

Lunner 88 120 250 205 206 165 240 212 83

KOMMUNE PLASS G.SKOLE P.O. BARNEV. BARNEH. HELSE SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Songdalen 24 268 29 20 362 199 13 46 80

Østre Toten 28 182 22 234 251 238 24 215 231

Stange 37 46 288 46 363 214 325 67 108

Stryn 38 25 287 90 196 391 80 239 79

Trøgstad 61 180 312 138 397 175 8 136 37

Søndre Land 87 256 143 313 400 115 2 118 152

Gran 118 151 356 24 285 328 112 345 44

Ørsta 120 102 364 300 52 311 65 310 179

Haram 139 271 165 247 378 136 3 342 211

Sande (Vestf.) 146 63 344 238 210 363 333 209 106

KOMMUNE PLASS G.SKOLE P.O. BARNEV. BARNEH. HELSE SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Marker 57 211 318 198 195 244 113 55 5

Trøgstad 61 180 312 138 397 175 8 136 37

Hitra 93 368 3 63 160 195 50 329 97

Hemne 106 327 60 160 23 336 216 11 334

Nord-Aurdal 156 123 58 253 393 279 280 59 261

Risør 167 171 113 143 372 180 217 305 157

Sel 200 196 101 244 114 396 345 200 117

Åmot 215 157 32 285 109 276 148 424 64

Våler (Hedm.) 249 363 162 333 69 122 256 204 259

Øksnes 267 267 283 105 396 105 22 416 131

Bjugn 270 398 95 301 149 406 25 151 3

Surnadal 278 276 280 337 51 296 9 266 315

Sør-Odal 290 369 404 108 129 330 128 166 49

Meldal 302 390 290 84 146 89 76 183 250

Nordre Land 315 371 123 374 324 346 56 104 180

Nord-Odal 319 306 372 73 142 64 328 361 242

Hadsel 363 339 412 273 116 183 23 395 307

Sauherad 365 375 183 202 321 271 264 296

Vestnes 380 341 338 171 419 375 189 354 139

De Søndre Land likner mest på

De ti beste i kommunegruppa

De ti beste i fylket
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KOMMUNE PLASS G.SKOLE P.O. BARNEV. BARNEH. HELSE SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Gjøvik 85 149 77 336 84 315 371 147 50

Søndre Land 87 256 143 313 400 115 2 118 152

Gran 118 151 356 24 285 328 112 345 44

Ringerike 177 194 330 27 307 309 377 220 59

Vestre Toten 265 304 284 298 343 248 135 277 102

Sør-Aurdal 311 348 159 251 404 96 227 87 109

Nordre Land 315 371 123 374 324 346 56 104 180

Endringer i Kommunebarometeret fra tidligere år

Hva er en normalkommune?

Slik blir karakterene fordelt mellom kommunene

Søndre Land målt mot egne naboer

Det er ti flere nøkkeltall i årets barometer, 
målt mot fjorårets versjon. Den viktigste 
endringen er at vi innen barnevern og 

sosialtjeneste nå også måler omfanget av 
tilbudet korrigert for beregnet behov. Vi 
kan dermed identifisere hvilke kommuner 

som i stor eller liten grad har tiltak i 
barnevernet og innbyggere på sosialhjelp. I 

begge tilfeller antar vi at en lav skår er 
positivt. I barnehagene har vi fra i år også 
tatt med data om andre barnehager enn 

kommunale, men lavere vektet. 
Vi har hentet ut flere data om 
fastlegeordningen, for å legge mer vekt på 

den. Innen vann og avløp har vi tatt med 
ledningsnettenes alder, og ikke bare 

fornyingstakten, ettersom disse 
indikatorene bør ses i sammenheng med 
hverandre.

Innen grunnskole har vi erstattet snitt på 
nasjonale prøver med andelen elever på 
laveste mestringsnivå, ettersom det 

nøkkeltallet skiller noe mer på 
kommunene.

De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall 
får karakteren 6 - som er toppkarakteren. 

Ved å sette grensen på ca den 20. beste 
kommunen unngår vi problemet ved at det 
ofte er enkelte kommuner som ligger særlig 

langt unna «normalen»  – punktet midt 
mellom topp og bunn.
På samme måte er grensen for 

bunnkarakteren 1 satt ved de 5 % laveste 
verdiene for nøkkeltallet. 

Når vi har laget denne skalaen, betyr det 
også at en kommune som får karakteren 
3,5 har et nøkkeltall som ligger midt 

mellom grensen for topp- og bunnkarakter 
(3,5 ligger midt mellom 1 og 6). 

Det er disse kommunene vi ofte betegner 
som «normalkommunen». Hvis en 
kommune mangler et nøkkeltall, har vi gitt 

den karakteren 3,5 for å kunne beregne en 
totalskår.
Spørsmål om Kommunebarometeret? Send 

epost til barometer@kommunal-
rapport.no.

I analysen bruker vi ofte begrepet 
normalkommune. Da viser vi ikke til 
kommunen som ligger på 

landsgjennomsnittet - men den kommunen 
som har et resultat som er midt mellom de 
aller beste og de aller dårligste 

kommunene.

En normalkommune vil ha karakteren 3,5 
(se boksen over).
Landsgjennomsnittet er i veldig stor grad 

påvirket av innbyggertallet og resultatene i 
de store kommunene. Men vi ser i noen 
tilfeller at det er veldig stor forskjell 

mellom landsgjennomsnittet og hvor de 

fleste kommunene befinner seg på skalaen. 
Da kan det bli stor forskjell mellom hva 
normalkommunen leverer, og 

landsgjennomsnittet.
Det viktige er å identifisere hva som er de 
beste resultatene i Kommune-Norge, 

uavhengig av kommunestørrelse.
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SAK NR. 48/2018 

 
Søndre Land kommune  

     
 

 

 
YTRINGSFRIHET OG VARSLING – VEILEDER FOR 
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 22.03.2018 (utsatt) 

29.10.2018
Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og 
fylkeskommuner (revidert utgave, september 2017) 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Kommunens Sentralforbund sin veileder Ytringsfrihet og varsling tas til orientering. 
  

2. Rådmannen inviteres til å presentere kommunens varslingsrutiner og hvordan disse er 
implementert i organisasjonen. Det bes også om informasjon om omfanget av varslinger 
de siste årene og håndteringen av disse.  
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Saken er en utsatt sak fra kontrollutvalgets møte den 22.03.2018 (sak 12/2018).  
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 27/3-17 i f.m. gjennomgang av tema fra 
Kontrollutvalgskonferansen 2017 (Gardermoen, februar 2017). Kontrollutvalget fattet bl.a. slikt vedtak 
i saken (sak 12/2017):  
 

Følgende tema fra konferansen noteres til senere oppfølging/drøfting i f.m. 
forvaltningsrevisjon: 

 Varsling (rutiner, ansattes ytringsfrihet, åpenhetskultur mv.) 
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Temaet er aktualisert ved at Kommunenes Sentralforbund høsten 2017 ga ut en veileder på området. 
Veilederen er en revidert utgave av tidligere veileder om varsling og følger vedlagt saken. Veilederen 
danner grunnlaget for saken og vil bli presentert nærmere i møtet.  
 
 
 
OM VARSLING 
 
Nye regler om varsling fra 1. juli 2017 
 
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. Kilde: 
Sands.no 
  
 
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. 

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 
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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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Kommuner og fylkeskommuner* forvalter fellesskapets ressurser og løser 
viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet er med på å sikre at de løser oppdraget 
til det beste for innbyggerne. Det er også en forutsetning for å avdekke og 
rette opp feil. 

Et velfungerende demokrati er avhengig av en åpen og opplyst debatt. An- 
satte med kunnskap og innsikt om fagområder og tjenester er viktige aktører  
i det offentlige ordskiftet. Det er derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner 
gjør det trygt å ytre seg kritisk om forhold i egen virksomhet. 

Varsling er en spesiell form for ytring som handler om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Kommunene skal ha rutiner for varsling. Rutinene skal inne-
holde en oppfordring til ansatte om å si fra om kritikkverdige forhold og legge 
til rette for at det er trygt å varsle. Slik vil eventuelle kritikkverdige forhold raskt 
kunne avdekkes og stoppes. Ledere på alle nivåer har et stort ansvar for å 
legge til rette for et ytringsklima. 

En god ytringskultur og gode rutiner rundt varsling er viktig for lokaldemo-
kratiet. Det er også med på å sikre gode tjenester, et godt arbeidsmiljø og 
god samhandling mellom ledere og medarbeidere. 

Ytringsfrihet og varsling får stor oppmerksomhet i kommuner og fylkes- 
kommuner. Sivilombudsmannen har uttrykt et behov for å styrke kommunalt 
ansattes ytringsfrihet i praksis. Kommunalministeren har oppfordret fylkes- 
kommuner og kommuner til å arbeide med å sikre ytringsfriheten og  
Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser  
om varsling.

Veilederen ble første gang utgitt i 2007. Dette er en revidert og utvidet ver-
sjon. KS håper den vil være nyttig i arbeidet med å utvikle åpne kommuner.

Lasse Hansen
Adm. direktør

Tor Arne Gangsø
Områdedirektør Arbeidsliv
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01Ytringsfrihet

1.1 EN ÅPEN KOMMUNE

Kommunen bør være en åpen organisasjon som kjenne- 
tegnes av en god ytringskultur med stor takhøyde for at de 
ansatte deltar i det offentlige ordskiftet. 

Ansatte bør ha spillerom til å ytre seg, også kritisk, om forhold 
i virksomheten. De besitter viktig kunnskap som kan ha stor 
allmenn interesse. Tilgang til en informert offentlig debatt er en  
forutsetning for et velfungerende demokrati. Det vil normalt og- 
så være mindre behov for å varsle eksternt i en åpen kommune.

Ledelsen har det overordnede ansvaret for å sikre og tilrette-
legge for gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen. Særlig 
øverste leders holdning til åpenhet er avgjørende. Det er av 
stor betydning at ledere på alle nivåer praktiserer åpenhet 
og møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte. Det må 
legges til rette for at kritikk og uenighet kommer frem, både 
i formelle og uformelle fora. Selv om det uttrykkes ønske om 
åpenhet, er det reaksjoner og handlinger over tid som er det 
viktigste for ansatte. Dersom ansatte opplever å bli møtt med 
uvilje dersom det fremmes kritikk og uenighet, vil dette kunne 
påvirke opplevelsen av ytringsbetingelsene på en negativ måte. 

Også tillitsvalgte, verneombud og ansatte har en medvirknings- 
plikt til å skape et arbeidsmiljø hvor kritikk tas opp på en for- 
svarlig måte. 

Opplevelsen av hvilke ytringsbetingelser som finnes på arbeids-
plassen vil kunne variere. Individuelle forhold hos den enkelte 

og objektive forhold, som stilling i organisasjonen eller tilknyt-
ning til arbeidsplassen, vil påvirke opplevelsen til den enkelte. 
Det er viktig at ledelsen er seg dette bevisst. 

Ledere synes å oppleve ytringsbetingelsene som bedre enn 
øvrige ansatte. Menn synes å oppleve ytringsbetingelsene  
som bedre enn kvinner, og fast ansatte som bedre enn 
midlertidige. Dersom det nettopp har skjedd nedbemanning 
på arbeidsplassen, synes det også å påvirke opplevelsen av 
ytringsbetingelsene på en negativ måte. Det er viktig at de 
skrevne og uskrevne normene sikrer en kultur som gir trygg-
het for alle arbeidstakere om at det er rom for å diskutere  
arbeidsrelaterte utfordringer og fremme sine synspunkter, 
uavhengig av stilling eller tilknytning til arbeidsplassen. 

Gode varslingsrutiner er viktig for å sikre gode ytrings- 
betingelser. Arbeidstakere i kommuner med varslingsrutiner 
vurderer ytringsbetingelsene som bedre enn arbeidstakere 
som svarer at kommunen mangler slike rutiner. Det er viktig  
at rutinene er kjent av alle ansatte. 

«Tilgang til en informert offentlig debatt 
er viktig for et velfungerende demo- 
krati. Ansatte vil kunne ha spesiell  
kompetanse, innsikt og erfaring knytt- 
et til arbeidsforholdet. Det vil ofte være  
nettopp i egenskap av å ha første-
hånds- kjennskap til området, at den 
ansattes ytringer har betydning i den 
offentlige debatten.»
 

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB 2014-379

REFLEKSJON: 
Hva kan påvirke opplevelsen av  
ytringsbetingelsene hos dere? 
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FORSKNING VISER FØLGENDE HOVEDFUNN:
 
• En av fire svarer at de risikerer å bli møtt med uvilje fra leder dersom 

de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. 

• Rundt halvparten av ledere og medarbeidere som svarte mener også 
at det er uakseptabelt å benytte media til å kritisere kommunen de 
jobber i.

• Rundt fire av ti mener at deres muligheter til å omtale alvorlige kritikk-
verdige forhold på arbeidsplassen offentlig, begrenses av deres over-
ordnede.

• En ganske stor andel varslinger gjelder psykososiale arbeidsmiljøpro-
blemer som ofte kjennetegnes av subjektivitet og ulike oppfatninger. 

• En stor andel varslinger gjelder ledelse som er ødeleggende  
for arbeidsmiljøet.

• Arbeidstakere med høyere utdannelse varsler mindre enn de med 
lavere utdannelse, og kvinner varsler mer enn menn.

• Rundt én av fem har vært vitne til kritikkverdige forhold som burde 
vært stoppet, og fire av ti av disse varsler ikke, blant annet fordi de  
tror ubehagelighetene ville blitt for store.

Fafo 2017:4 Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

EN ORGANISASJON MED GOD YTRINGSKULTUR KJENNETEGNES VED AT:

• Ledere praktiserer åpenhet

• Ledere møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte

• Det legges til rette for dialog og diskusjoner på både formelle og uformelle arenaer 

• Kritikkverdige forhold avdekkes og håndteres

• Varslere utsettes ikke for gjengjeldelse

1.2 YTRINGSFRIHET

Den alminnelige ytringsfriheten verner den enkelte borgers 
frihet til å bestemme hva han eller hun ønsker å ytre seg om, 
uavhengig av innhold, tid, form og medium. En kronikk, SMS, 
tegning, eller til og med det å trykke «liker» på Facebook, vil 
normalt være en ytring. Den alminnelige ytringsfrihet er nedfelt 
i Grunnloven § 100 og i den Europeiske menneskerettighets-
konvensjonen (EMK). Vernet strekker seg langt og det skal 
mye til for at ytringsfriheten begrenses.

Ytringsfrihetens kjerne er å verne om ytringer i det offentlige 
ordskiftet, selv om synspunktene skulle avvike fra det mange 
andre mener er sosialt akseptabelt. Også politisk ekstreme 
synspunkter er i utgangspunktet vernet. Grensen for disse 
trekkes iallfall mot hatefulle ytringer eller oppfordring til å utføre 
straffbare handlinger. Begrensninger av ytringsfriheten kan 
også følge av taushetsplikten og lojalitetsplikten i arbeidsfor-
holdet. Her fokuserer vi på grensene som følger av lojalitets-
plikten i arbeidsforholdet. 

1.3 ANSATTES YTRINGSFRIHET

Ansattes ytringsfrihet er del av den alminnelige ytringsfrihet 
som beskyttes av Grunnloven § 100.

Et ansettelsesforhold reiser imidlertid spørsmål om ytrings-
frihet fordi arbeidsgiver har krav på lojalitet fra sine ansatte. 
For å overholde sin lojalitetsplikt, kan den ansatte være nødt 
til å avstå fra enkelte ytringer. Ansattes rett til å ytre seg i det 

offentlige rom strekker seg likevel langt. Det er viktig å belyse 
grensene for ytringsfriheten, selv om dette i praksis kan være 
krevende. Det lar seg ikke gjøre å trekke opp en generell 
grense; det må vurderes konkret. 

Arbeidsgiver bestemmer i kraft av styringsretten hvem som 
uttaler seg på vegne av kommunen og på hvilken måte det 
skal skje. 

Arbeidstaker kan normalt uttale seg på egne vegne, også om 
forhold som angår arbeidsplassen eller eget arbeidsområde. 
Det er i praksis her de vanskelige vurderingene oppstår. 

En kommune vil for eksempel måtte tåle at en kommuneansatt  
lærer uttaler seg kritisk om kommunens eldreomsorg eller at 
en rektor kritiserer et vedtak om nedleggelse av skolen hun 
arbeider ved. Arbeidsgiver bør normalt bruke motinnlegg og 
korrigerende ytringer i stedet for arbeidsrettslige tiltak i møte 
med uenighet og kritikk. Kommunens ledelse må vurdere 
om det er nødvendig å imøtegå kritikken dersom denne er 
uberettiget. Dette vil kunne ha betydning for kommunens 
omdømme eller tiliten til kommunens myndighetsutøvelse. 

Varsling er en spesiell form for ytring om kritikkverdige forhold 
på arbeidsplassen. Selv om varslingen kan skade arbeids-
givers legitime interesser, er varsler vernet mot gjengjeldelse 
dersom varslingen er forsvarlig. 
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For noen stillinger kan muligheten til å uttale seg offentlig på 
egne vegne begrenses dersom uttalelsen kan bli oppfattet 
som et uttrykk for mer enn den ansattes personlige stand-
punkt, selv om det presiseres at uttalelsen skjer på egne  
vegne. Det kalles gjerne identifikasjonsfare. For at ytrings- 
friheten skal begrenses som følge av identifikasjonsfare, må 
det være en ikke ubetydelig risiko for at ytringen kan skade  
arbeidsgivers interesser eller at skade faktisk er påført. 
Identifikasjonsfaren er særlig stor for rådmannen, personer 
i toppledergruppen, kommunens advokat eller kommunika-
sjonsansvarlig i kommunen. 

Det vil ofte være en fordel om det fremgår klart at ytringen er 
fremsatt på egne vegne. Ved vurderingen av om en ansatt har 
fremsatt ytringer på egne eller virksomhetens vegne, må det 
legges avgjørende vekt på hvordan ytringen er egnet til å bli 
oppfattet. Momenter som vil ha betydning ved vurderingen av 
om ytringen er fremsatt på egne vegne eller vil fremstå som 
fremsatt på virksomhetens vegne, er blant annet ytringens 

innhold, sammenhengen den inngår i, billedbruk eller andre 
forhold ved fremstillingen og hvordan den ansatte presenterer 
seg selv. 

1.4 LOJALITETSPLIKTEN

Det er flere momenter som er sentrale i vurderingen av om en 
ytring strider mot lojalitetsplikten:

• Kan ytringen skade arbeidsgivers legitime interesser? 
 » Bare ytringer som påviselig kan skade arbeidsgivers 

interesser på en unødvendig måte bør som et utgangs-
punkt anses som illojale. Påstander om kritikkverdige 
forhold som det åpenbart ikke er grunnlag for, kan 
skape unødvendig frykt eller undergrave nødvendig tillit 
blant innbyggerne og således skade kommunen.  

 » Det er normalt større skaderisiko når arbeidstaker ytrer 
seg på eget arbeidsfelt. På den annen side er det også 
disse ytringene som er mest ønskelige sett fra allmenn-
hetens side. 

«Av innholdet i to av de oppslagene [intervju og leserinnlegg] fremgår det at A, 
som lege ved sykehjem og derved også som fagperson, er sterkt kritisk til hvilke  
følger kommuneadministrasjonens budsjettforslag vil ha for eldreomsorgen. Dette 
er oppslagenes hovedinnhold, og kommer tydelig til syne allerede i overskriftene.  
Det fremstår som svært lite sannsynlig at slike innvendinger vil forstås som  
uttrykk for kommunens syn på egen budsjettprosess. Innholdet i ytringene gir  
et klart inntrykk av at uttalelsene er As egne synspunkter, i egenskap av hans  
erfaring som sykehjemslege og fagperson. Dette selv om det er tatt bilde av  
ham på sykehjemmet.»

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB-2014-379

«Det er vid adgang for offentlig tilsatte å gi uttrykk for sine meninger i det  
offentlige rom. Dette gjelder særlig der det er tale om ytringer som er ment  
som innlegg i en debatt om generelle samfunnsmessige forhold som ligger 
innenfor det fagområdet meningsytreren til vanlig arbeider med. Også ytringer 
som gir uttrykk for kritikk av faglige forhold ved arbeidsplassen må arbeids- 
giver tåle i atskillig utstrekning. Dersom kommunen mente at As avisartikkel 
medførte en risiko for skade på arbeidsgivers interesser, kunne det i tilfelle  
ha vært avverget gjennom et innlegg i samme avis som  
imøtegikk As argumentasjon.»

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB-2005-19
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 » Det er kun kommunens legitime interesser som kan 
påberopes. Med dette menes at lojalitetsplikten ikke 
kan påberopes for å beskytte ulovlige, skadelige eller 
uetiske handlinger. 

• Hvilken stilling eller posisjon har arbeidstaker?
 » Stillingen eller posisjonen til den som uttaler seg vil være 

et moment ved vurderingen av om en ytring er illojal. 
Generelt må det antas at det kan stilles strengere  
lojalitetskrav jo høyere plassert en arbeidstaker er. 

 » Ytringsfriheten er større for ansatte som har faglig pre-
gede oppgaver enn for ansatte som har rådgivnings-, 
utrednings- og ledelsesoppgaver.

 » Stillingens plassering i forhold til politisk sekretariat har 
betydning. Jo nærmere man er politisk sekretariat, jo 
mer begrenses ytringsfriheten. Rådmannen har som 
administrasjonens øverste leder en åpenbar nærhet til 
politisk ledelse som vil påvirke vurderingen.  

• Skjer ytringen i eller utenfor arbeidssituasjonen?
 » En arbeidstaker har større spillerom til å delta i en 

debatt og ytre seg utenfor arbeidssituasjonen enn i 
arbeidssituasjonen. Ytringer utenfor arbeidssituasjonen 
kan etter omstendighetene likevel være i strid med 
lojalitetsplikten dersom uttalelsene har betydning for 
kommunens virksomhet. 

• Fakta- eller meningsytringer?
 » Ytringsfriheten strekker seg lengre for ytringer som ut- 

trykker en arbeidstakers meninger enn for ytringer om 
fakta. Hva som er meninger og hva som er fakta kan i 
praksis gli noe over i hverandre og kan være vanskelig 
å skille. Retten til å ytre sine meninger strekker seg 
vanligvis langt. 

 » Bevisst usanne faktiske ytringer er ikke vernet av 
ytringsfriheten. Dersom arbeidstaker er i aktsomt god 
tro om ytringens sannhet, vil ytringen kunne være vernet 
av ytringsfriheten selv om den ikke er sann.

Lojalitetsplikten innebærer ikke at 
arbeidsgiveren kan slå ned på ytring-
er som oppfattes som uønskede så 
lenge de ikke fremstår som illojale. 
En forutsetning for at det skal kunne 
reageres på en «frimodig ytring» må 
være at ytringen har medført en åpen-
bar risiko for skade på arbeidsgiverens 
interesser.

Sivilombudsmannens uttalelse  
– SOMB-2005-19

Dersom arbeidsgiver utarbeider 
skriftlige retningslinjer eller instrukser 
om rammene for ansattes ytrings- 
frihet, er det viktig at formuleringene 
ikke er for rigid utformet og der-
med fremstår som en urettmessig 
begrensning i ytringsfriheten. Ved 
utarbeidelse av retningslinjer for 
ansattes ytringsfrihet må arbeids- 
giver være seg særlig bevisst denne 
risikoen, og formulere seg deretter.

Sivilombudsmannens uttalelse  
– SOMB-2005-490

• Har ytringen allmenn interesse?
 » Jo større interesse ytringen har for allmennheten, eller 

jo alvorligere forhold man ønsker å ytre seg om, jo mer 
berettiget er arbeidstakeren til å uttale seg. Eksempler 
kan være forslag til nedleggelse av en skole eller alvor- 
lige kritikkverdige forhold som innebærer en trussel for 
liv eller helse.  

 » Interne konflikter, som personalkonflikter, har vanligvis 
ikke allmenn interesse. Det er normalt ikke berettiget å 
informere allmennheten om personalsaker eller personal- 
konflikter. 

• Hva er tidspunktet for ytringen?
 » Dersom en arbeidstaker uttaler seg om en sak som  

er til behandling i kommunen, og arbeidstakeren deltar  
i forberedelse eller vil kunne påvirke utfallet av behand-
lingen, er spillerommet for å uttale seg normalt lite. 
Dette for å ivareta allmennhetens eller parters tillit til 
forvaltningen og ikke forstyrre saksbehandlingen  
og beslutningsprosessen. 

 » Vanligvis vil det likevel være adgang til å gi faktiske  

opplysninger om saken. Det bør da kunne stilles krav  

til at presentasjonen av faktum fremstår som nøytral  
og sannferdig. 

• Hvordan er ytringens form og måte?
 » Det kan bli lagt en viss vekt på uttrykksform eller språk-

bruk. I rettspraksis er det uttalt at det må kunne stilles 
krav til nøkternhet og balanse også når det gjelder form. 

 » Arbeidsgiver må imidlertid være varsom med å tillegge 
uttrykksform og språkbruk for stor vekt. Arbeidsgiver 
må se hen til blant annet den situasjonen arbeidstake-
ren er i og om arbeidstakeren har hatt tid til å overveie 
ordvalget. 

• Hva er motivet bak offentliggjøringen?
 » Dersom uttalelsen er motivert ut fra et ønske om å frem-

me innbyggernes eller kommunens interesser, eller å 
forbedre situasjonen på arbeidsplassen, skal det mer til 
før det foreligger brudd på lojalitetsplikten. Dersom den 
ansatte uttaler seg med den hensikt å henge ut eller 
presse arbeidsgiver i en pågående konflikt, foreligger 
det lettere brudd på lojalitetsplikten.   
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1.5 YTRINGSFRIHET OG SOSIALE MEDIER

Sosiale medier gir mulighet til raskt å kunne nå ut til et større 
publikum. I svært mange tilfeller vil dette være å regne som 
deling i det offentlige rom. Ytringer på sosiale medier har ofte 
en annen karakter enn andre ytringer, for eksempel i media. 
Ytringene kan ofte bære preg av umiddelbare følelser og  
være mindre gjennomtenkte. Brukerne på sosiale medier  
er sin egen redaktør, og ytringene er i liten grad omfattet  
av kvalitetskontroll eller bearbeidelse av andre.

I sosiale medier kan enkeltpersoner kommunisere og dele 
alt fra politiske synspunkter til private bilder. Også frustrasjon 
over arbeidsmiljøet, leder eller kollegaer deles ofte på sosiale 
medier. Ytringer som tidligere ble delt på bakrommet eller 
ved middagsbordet, deles offentlig gjennom ulike sosiale 
medier. Uenighet om ledelse, prioriteringer og annen kritikk av 
arbeidsplassen kan derfor bringes over til det offentlige rom, 
og andre, herunder ansatte i samme kommune, kan gjennom 
å like innlegget, slutte seg til kritikken og uenigheten. 

Spørsmålet om allmennhetens informasjonsbehov er ofte i 
mindre grad gjeldende ved ytringer i sosiale medier. 

Reglene om ansattes ytringsfrihet gjelder også i sosiale 
medier. Ytringer i sosiale medier gir ofte arbeidsgiver mindre 
mulighet til å fremme motytringer eller på andre måter fremme 

REFLEKSJON: 
Finn et tenkt eksempel på dette fra egen  
arbeidsplass. Hvordan kan det håndteres?

korrigerende ytringer. Ytringer vil da lettere kunne skade virk-
somhetens legitime interesser og derfor ha mindre vern. 

Arbeidstaker vil i visse sammenhenger kunne assosieres med 
kommunen på en slik måte at tilliten til kommunen kan svek-
kes. Rettigheten som den enkelte har gjennom ytringsfriheten 
er forbundet med et visst ansvar for ikke unødig å skade 
arbeidsgivers legitime interesser.

1.6 ARBEIDSRETTSLIGE SANKSJONER SOM  

FØLGE AV ILLOJAL YTRING

Dersom ytringen er illojal, kan arbeidsgiver vurdere å ilegge 
arbeidstaker sanksjoner. Dette vil i praksis være advarsel, 
oppsigelse eller avskjed. Ofte er ytringene i gråsonen mellom 
det som er lovlig og det som er ulovlig som følge av arbeids-
forholdet. Arbeidsgiver bør være varsom med å sanksjonere 
i tvilstilfeller. Dersom arbeidsgiver innkaller til samtale etter at 
arbeidstaker har ytret seg, er det viktig at leder er seg bevisst 
hvordan samtalen oppfattes for arbeidstaker. Også slike sam-
taler kan oppleves som sanksjoner for arbeidstaker.

 

Sosiale medier er ofte å regne som 
et offentlig rom, og rettsreglene om 
ytringsfrihet og lojalitetsplikt har derfor 
fått et videre anvendelsesområde.  
Terskelen for å ytre seg offentlig har 
sånn sett blitt senket.
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02Retten til å varsle

2.1 HVA ER VARSLING?

Varslingsreglene er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 2 A. 
En varsling er en ytring som gjelder kritikkverdige forhold i 
virksomheten. Det sentrale når arbeidsgiver mottar en vars-
ling, er å avklare om det foreligger et kritikkverdig forhold  
som bør stoppes. 

Varslingen kan fremmes muntlig eller skriftlig. Innholdet i en 
varsling er ikke klart definert i loven og det kan i praksis ofte 
være uklart om det faktisk dreier seg om en varsling. Vars-
linger kan grense mot avvik, tips og andre meldinger. Det er 
innholdet som avgjør om det dreier seg om varsling. 

Varslingsreglene skal bidra til at kritikkverdige forhold kommer 
frem i lyset slik at arbeidsgiver kan gjøre noe med det. Se 
arbeidsmiljøloven § 2A-1 første ledd. 

Mange ansatte kjenner ikke varslingsreglene. Det er ofte stor 
usikkerhet om hva som er varsling, avviksrapportering eller 
bekymringsmeldinger. Det er viktig å diskutere på arbeids-
plassen hva varsling er for å skape trygghet i varslings- 
sitasjoner. Manglende kjennskap til varslingsbestemmelsene  
i arbeidsmiljøloven kan veies opp av slike diskusjoner.

2.2 KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Kritikkverdige forhold kan være lovbrudd eller straffbare for- 
hold. Det kan også være brudd på interne regler og retnings- 
linjer eller allment aksepterte etiske normer. Hva som er kritikk- 
verdige forhold bør diskuteres på den enkelte arbeidsplass. 

En rekke varslinger om kritikkverdige forhold synes å gjelde 
destruktiv ledelse, som er ødeleggende for arbeidsmiljøet, 
eller annen trakassering av kolleger. Det kan være vanskelig 
i det enkelte tilfellet å trekke grensene mellom det som er 
kritikkverdige forhold og annen uenighet. Det er likevel viktig 
at ledelsen er seg bevisst dette i hverdagen. 

Kritiske ytringer, som faglig og politisk uenighet, er ikke vars-
ling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette er ikke kritikkverdige 
forhold. Det kan i praksis være vanskelig å trekke grensen 
mellom kritiske ytringer og kritikkverdige forhold. Varsel om 
for lav grunnbemanning kan være et varsel om et uforsvar-
lig tjenestetilbud, men det kan også være uttrykk for faglig 
uenighet om bemannings- eller budsjettsituasjonen. Faglig 
kritikk vil ofte være vernet av ytringsfriheten selv om det ikke 
et kritikkverdig fohold.

EKSEMPLER PÅ  
KRITIKKVERDIGE FORHOLD:

• Korrupsjon 

• Underslag/tyveri 

• Seksuelle overgrep 

• Brudd på taushetsplikt

• Forhold som medfører fare for 
liv og helse 

• Rettighetsbrudd

• Maktmisbruk

• Mobbing og trakassering

• Diskriminering

REFLEKSJON:

• Tenk igjennom og kom med eksempler  
på hva som kan være kritikkverdige forhold 
på egen arbeidsplass.

• Finn et eksempel fra egen virksomhet på 
hva som er faglig uenighet - og ikke kritikk- 
verdig forhold.

• Hva er en varsling og hva er et avvik?
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2.3 FORSVARLIG FREMGANGSMÅTE 

Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig, se arbeids- 
miljøloven § 2 A-1 andre ledd. Dette er en lovfesting av gren-
sene for ytringsfrihet i varslingssituasjoner. Ved å legge vekt 
på fremgangsmåten når det varsles har arbeidstaker som 
utgangspunkt alltid rett til å varsle. 

Vurderingstemaet er om arbeidstaker har saklig grunnlag for 
kritikken og om det er tatt tilbørlige hensyn til arbeidsgivers og 
virksomhetens legitime interesser med hensyn til måten det 
varsles på. Det vektlegges også om arbeidstaker er i aktsomt 
god tro med hensyn til opplysningene og om saken er forsøkt 
tatt opp internt. Også opplysningenes skadepotensiale og om 
de har allmenn interesse tillegges vekt. De samme moment- 
ene som gjelder for ansattes ytringsfrihet vil også være av 
betydning for om varslingen var forsvarlig. 

2.3.1 Intern varsling

Dersom en arbeidstaker kjenner til kritikkverdige forhold som 
bør undersøkes nærmere, eller som nødvendiggjør tiltak, bør 
det som hovedregel tas opp på egen arbeidsplass. Det kan 
også varsles til nærmeste leder. Det kan varsles også til over-
ordnet ledelse, særlig dersom varslingen gjelder egen leder 
eller en leder som ikke gjør noe med forholdene. Dersom  
varsleren vurderer varsling i linjen som utilstrekkelig, eller  
varsler ikke ønsker å ta opp forholdene med ledelsen, kan  
det varsles til tillitsvalgte eller verneombud. 

Dersom varslingen skjer på en utilbørlig måte som unødvendig 
skader samarbeidsklimaet, arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner  

i virksomheten, for eksempel ved gjentatte grunnløse påstand- 
er rettet mot kollegaer, vil intern varsling likevel kunne være 
uforsvarlig. Dette er en sikkerhetsventil og vil være aktuelt kun 
i spesielle tilfeller. Påstandene er sjelden grunnløse sett fra 
varslers ståsted, mens leder kan ha en annen oppfatning  
av situasjonen. 

2.3.2 Varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige 

myndigheter

Det er alltid forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter, som  
Arbeidstilsynet og Fylkesmannen, eller andre offentlige 
myndigheter. Tilsynsmyndighetene og andre offentlige 
myndigheter har taushetsplikt om varslers navn eller andre  
identifiserende opplysninger. Dersom opplysninger om  
arbeidsplassen avslører varslers identitet, er disse opp- 
lysningene taushetsbelagte. 

2.3.3 Varsling i samsvar med varslingsplikt

I noen situasjoner er det plikt til å varsle. Det er alltid forsvarlig 
å varsle i samsvar med varslingsplikt, enten til arbeidsgiver 
eller til tilsynsmyndigheter, eventuelt andre offentlige myndig-
heter. Arbeidstaker skal for eksempel varsle arbeidsgiver eller 
verneombud så snart arbeidstaker blir kjent med at det fore-
kommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, 
se arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd bokstav d). Helseper-
sonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon 
om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet,  
se helsepersonelloven § 17. Varsling i henhold til varslingsplikt 
har vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. 

2.3.4 Offentlig varsling

Varsling kan skje offentlig for eksempel til media eller gjennom 
sosiale medier. I hvilken grad det er forsvarlig å varsle offentlig 
beror på en konkret vurdering, særlig med utgangspunkt i 
om intern varsling har vært forsøkt, om varsler har forsvarlig 
grunnlag for kritikken og om varsler er i god tro med hensyn  
til det det varsles om.

Jo større allmenn interesse de kritikkverdige forholdene har, 
desto større vern har varsleren etter loven. Alvorlige lovbrudd 
i kommunen, som mistanke om korrupsjon eller brudd på 
anskaffelsesregelverket, vil ofte ha stor allmenn interesse.

Ved offentlig varsling er skadepotensialet større, og adgangen 
til å varsle snevrere, enn ved varsling internt, til tilsynsmyndig-
heter eller andre offentlige myndigheter. Det er derfor sentralt 
om varsler har tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsgivers legitime 
eller saklige interesser og virksomheten med hensyn til måten 
det varsles på. For eksempel kan det skade arbeidsgivers le-
gitime interesser dersom allmennheten på grunn av feilaktige 
opplysninger om et saksforhold mister tillit til at kommunen 
har en forsvarlig saksbehandling. Det kan også være at  
kommunen må sikre ro rundt tjenestetilbudet. Hvis en arbeids- 
giver skal vinne fram med en påstand om at fremgangsmåten 
ikke var forsvarlig, er det et minstekrav at varslingen har  
skadet eller skapt en ikke ubetydelig risiko for skade på ar-
beidsgivers legitime interesser.

De samme momentene som under kapittelet om ansattes 
ytringsfrihet (se pkt. 1.4) gjelder også her. 

2.3.5 Bevisbyrde for at varsling ikke er forsvarlig

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varslingen ikke er forsvar-
lig. Det innebærer at det er arbeidsgiver som må bevise at 
varslingen har skjedd i strid med loven. 

2.4 VERN MOT GJENGJELDELSE 

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med 
loven er forbudt, se arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Forbud mot 
gjengjeldelse er viktig for å sikre trygge rammer for varsleren. 

2.4.1 Ulovlig gjengjeldelse

Varsleren er beskyttet mot ugunstig behandling fra arbeids- 
giver som har sammenheng med at det er varslet på en 
forsvarlig måte. Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse på 

grunn av varslinger som, for eksempel, dårligere lønnsutvik-
ling, omplassering, endring av arbeidsoppgaver, oppsigelse 
eller avskjed. Utgangspunktet er at varsler skal behandles på 
samme måte som om vedkommende ikke hadde varslet.

Ofte vil det være uenighet mellom arbeidsgiver og arbeids- 
taker om det foreligger gjengjeldelse eller om det er en reak-
sjon som skyldes andre forhold.  

Arbeidsgiver bør følge opp varsleren etter noe tid for å påse at 
det ikke har skjedd gjengjeldelse overfor varsler.

2.4.2 Oppreisning

Arbeidstaker kan kreve oppreisning dersom det er gjengjeldt i 
strid med loven. Dette er en kompensasjon for den urett som 
er begått overfor varsleren. Denne oppreisningen vil være uav-
hengig av arbeidsgivers skyld, det vil si at arbeidsgiver ikke 
må være å laste for at ansvar skal inntre. Det er tilstrekkelig å 
påvise at det har skjedd en ugunstig behandling fra arbeidsgi-
vers side som har sammenheng med varslingen. 
 
2.4.3 Bevisbyrde ved gjengjeldelse

Det er delt bevisbyrde mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
når varsler påstår at det har skjedd gjengjeldelse. Dersom 
arbeidstaker legger fram opplysninger som tyder på at 
arbeidsgiver har gjengjeldt i strid med loven, må arbeidsgiver 
sannsynliggjøre at slik gjengjeldelse ikke har funnet sted. Det 
skal ikke stilles for strenge beviskrav overfor arbeidstaker. For 
eksempel vil det normalt være nok at arbeidstaker kan vise at 
varslingen har skjedd og at det har skjedd en ugunstig hand-
ling overfor varsler som kom tett på varslingen i tid. Dette gjør 
det lettere for arbeidstaker å nå fram med påstand om ulovlig 
gjengjeldelse fra arbeidsgiver. 

REFLEKSJON:

Nevn noen eksempler på fremgangsmåter  
ved varsling som ikke er forsvarlige.
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03Rutiner for varsling

3.1 PLIKT TIL Å UTARBEIDE RUTINER FOR INTERN VARSLING

Kommunene har en lovpålagt plikt til å utarbeide skriftlige 
rutiner for varsling og arbeidsmiljøloven stiller minimumskrav til 
innholdet i slike rutiner, se arbeidsmiljøloven § 2 A-3. 

Rutinene skal inneholde:
• En oppfordring til ansatte om å si fra om kritikkverdige 

forhold.
• Fremgangsmåten for varsling, for eksempel hvem det 

skal varsles til, hvordan det kan varsles, evt. ordning med 
eksternt varslingsmottak og rutiner for anonym varsling hvis 
det finnes.

• Arbeidsgivers fremgangsmåte ved mottak, behandling og 
oppfølging av varsel. Det bør fremgå hvem som mottar 
og har ansvar for oppfølging av varsel om kritikkverdig 
forhold, og hvem som har ansvaret dersom varselet gjelder 
kritikkverdig forhold hos varslers leder. 

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte. De skal også være lett tilgjengelige for alle 
arbeidstakere i virksomheten. Rutinene må ikke inneholde noe 
som begrenser retten til å varsle. 

3.2 UTVIKLING AV GODE RUTINER FOR VARSLING 

Gode varslingsrutiner har positiv innvirkning på varslingsak-
tivitet og håndtering av varslingssakene. Det er også grunn 
til å tro at rutiner gjør det tryggere å varsle. Varslingsrutinene 
bidrar til at varslingsprosessen blir mer forutsigbar. Det forut-
setter at varslingsrutinene er kjent av de ansatte. De må også 
være utformet på en klar og hensiktsmessig måte. 

Varslings- og oppfølgingsrutiner skal være i samsvar med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser og bør ha legitimitet i orga-
nisasjonen. Videre bør de være kjent for alle og være enkle å 
bruke. Rutinene skal ivareta rettssikkerheten både for varsle-
ren og den eller de det varsles om. Det er viktig at de ansatte 
oppfatter at varsler har reelt vern mot gjengjeldelse.  

Mange ansatte varsler ikke fordi de frykter gjengjeldelse. Det 
betyr at kritikkverdige forhold som burde vært stoppet, ikke 
blir varslet om. Selv om det i praksis ikke gjengjeldes ofte, 
vil likevel frykten for dette kunne være større enn den reelle 
risikoen. Det er derfor viktig at rutinene utformes og imple-
menteres på en slik måte at vernet oppleves reelt. 

Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for intern varsling 
i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet i kommunen. 
Rutinene bør behandles i arbeidsmiljøutvalget i kommunen. 
Plikten til å utarbeide rutiner faller inn under Arbeidstilsynets 
tilsyns- og påleggskompetanse.

Det bør fremgå av kommunens rutiner og retningslinjer for 
varsling at det alltid er forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter 
eller andre offentlige myndigheter. Det bør også fremgå at dis-
se har taushetsplikt om varslers navn og andre identifiserende 
opplysninger om arbeidstaker.

Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere, også 
innleide arbeidstakere, for eksempel i personalreglement, 

på virksomhetens nettsider eller ved oppslag et egnet sted. 
Erfaring viser at der rutinene er kjent, fungerer varslings- 
ordningen bedre.

3.3 EKSEMPEL PÅ VARSLINGSRUTINE

Det er viktig at ledere og ansatte er kjent med varslingsruti-
nene og innholdet i disse. Nedenfor følger et eksempel på 
en intern varslingsrutine som kan legges inn i kommunens 
HMS-system. Mange kommuner vil kanskje også beskrive 
hovedinnholdet i varslingsrutinen i andre dokumenter, for  
eksempel i de etiske retningslinjene. Varslingsrutinen bør 
holdes adskilt fra kommunens avvikssystem. 
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Alle medarbeidere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold.

Varslingen skal være forsvarlig.

Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes.

Varsling i tråd med rutinen er forsvarlig.

Varsling i samsvar med varslingsplikt, for eksempel etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre 
ledd, bokstav d) eller e), eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndig-
het, er alltid forsvarlig.

Dette varselet bør leveres nærmeste overordnede leder eller tillitsvalgt/verneombud.

Du kan også levere varselet til kommunens  
(Her lister kommunen opp hvilken/hvilke andre instanser man kan varsle til etter denne 
rutinen.)

Arbeidsgiver ønsker at varselet skal underskrives med navn. Da kan arbeidsgiver 
innhente ytterligere opplysninger fra varsleren og gi tilbakemelding om hva som gjøres 
med forholdet. Du kan likevel velge å varsle anonymt. Arbeidsgivers mulighet til å følge 
opp et anonymt varsel kan være begrenset. 

Du vil innen XX dager få en bekreftelse på at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i  
tråd med rutinen. Arbeidsgiver vil ta nærmere kontakt dersom det er behov for ytterlig- 
ere informasjon i saken. Arbeidsgiver vurderer konkret om det er grunnlag for å gi deg 
ytterligere informasjon om hva som skjer med saken du har varslet om. (Blant annet 
lovbestemt taushetsplikt kan begrense arbeidsgivers mulighet for å gi deg ytterligere 
informasjon om saken.) 

VARSLET AV: DATO:

JEG ØNSKER Å VARSLE OM FØLGENDE KRITIKKVERDIGE FORHOLD:

EKSEMPEL PÅ RUTINE FOR INTERN VARSLING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RUTINE FOR INTERN VARSLING OG OPPFØLGING GJENNOM HMS-SYSTEMET I

EKSEMPEL PÅ SKJEMA FOR INTERN OPPFØLGING

KOMMUNE

VARSEL MOTTATT AV     

TILBAKEMELDING GITT TIL VARSLER 

UNDERSØKELSER GJENNOMFØRT   

NØDVENDIG INFORMASJON GITT TIL DEN ELLER 
DE DET ER VARSLET OM

TILTAK

VIDERE OPPFØLGING 

DEN DET ER VARSLET OM ER FULGT OPP 

VIDERE OPPFØLGING OVERFOR VARSLEREN  

KONKLUSJON

1

4

2

5

6

7

9

8

3

TRINN OPPFØLGING AV FORHOLDET DATO
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Varselet kan i mange tilfeller likevel følges opp av rådmannen. 
Så langt som mulig gjennomføres undersøkelser internt før 
det iverksettes ekstern undersøkelse. Dette må vurderes 
konkret ut fra innholdet i varselet. 

3.4 INTERN VARSLING

3.4.1 Varsling i linjen 

Mange meldinger eller kritiske ytringer mottas og behandles 
av nærmeste leder uten at det problematiseres om det dreier 
seg om kritikkverdige forhold.

Arbeidsgiver bør oppfordre ansatte til å varsle til nærmeste 
leder eller eventuelt overordnet ledelse i rutinen. Dette er 
normalt de som er nærmest til å undersøke og raskt stoppe 
de kritikkverdige forholdene. Dersom dette fungerer i praksis, 
vil det være mindre behov for varsling utenfor linje.

Det å motta opplysninger om mulige kritikkverdige forhold, 
gjerne gjentatte ganger, kan være krevende. Det er viktig at 
ledere på alle nivåer oppfordres til å møte opplysninger om 
mulige kritikkverdige forhold på en konstruktiv måte. 

Det er også viktig at ledere på alle nivåer kjenner reglene og 
rutinene for varsling. 

3.4.2 Varsling til kommunens alternative varslingsordning

For de tilfeller der det ikke er ønskelig å varsle i linje, bør det 
være en alternativ og uavhengig varslingsordning som har 
nødvendig tillit blant ansatte. En slik varslingsordning kan 
være sammensatt av ansatte i kommunen eller en eller flere 
eksterne medlemmer. Hvilken ordning kommunen velger, vil 
bero blant annet på kommunens størrelse og organisering. 
Lokale forhold, kostnader og ressursinnsats må også vurderes, 
selv om det ikke nødvendigvis blir avgjørende.

Det kan for eksempel opprettes et særskilt varslingssekretari-
at. Medlemmene i det særskilte varslingssekretariatet bør ha 
kompetanse innen arbeidsmiljø, jus og økonomi. Tillitsvalgte 
skal ha en fri og uavhengig stilling for å kunne ivareta arbeids-
takerne. De bør derfor ikke være med i et sekretariat. 

Et alternativ er å engasjere et advokatkontor for å ta imot 
varslinger. 

Det er viktig at varsling håndteres av kommunens organer slik 
at det ikke er nødvendig å varsle offentlig. Saken vil da fort 
kunne eskalere og bli vanskeligere å håndtere. 

Saksbehandling av et varsel krever kjennskap til organisa-
sjonen. Det må avklares hvor langt mandatet til varslingsse-
kretariatet skal gå med hensyn til forundersøkelser før saken 
oversendes linjen i kommunen. Rådmannens rolle (innsyns- 
og instruksjonsrett) og saksbehandlingsregler bør derfor 
avklares i mandatet. 

Saksbehandlingsreglene må regulere hvilke forundersøkelser 
som kan eller skal gjøres, hvor saken oversendes, hvem som 
avslutter saken der det ikke er grunnlag for videre oppfølging, 
arkivering av opplysninger, med mer. Hvor omfattende man 
legger opp varslingssekretariatet og rutinene knyttet til dette, 
avhenger blant annet av størrelsen på kommunen. Dersom 
det velges en av de andre ordningene, må det utarbeides 
tilsvarende retningslinjer.

I hvilken grad varslers identitet kan behandles fortrolig, det vil 
si at varslers identitet kun er kjent for varslingssekretariat eller 
av advokatkontor, må nærmere avklares i mandatet. Løfte om 
fortrolighet vil aldri kunne være absolutt, særlig dersom det 
blir rettslige etterspill i saken.

Uavhengig av hvilken ordning som velges må det særlig frem- 
gå hvordan varsling på rådmannen skal håndteres. Hvor skal 
det varsles, og hvilken saksbehandling skal gjøres hos mot-
taker av varsel? Hvem skal foreta nærmere undersøkelser av 
varselet før det for eksempel opprettes setterådmann eller en 
ekstern som kan undersøke varselet nøyere? Selv om varselet 
også gjelder rådmannen, er ikke rådmannen uten videre inhabil. 

REFLEKSJON:

Hvordan mener du en best kan  
håndtere et varsel om rådmannen?
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04Behandling av varsleren, varselet 
og den det varsles om

4.1. VARSLERENS RETT PÅ INFORMASJON

I mange tilfeller ønsker varsleren informasjon om saken og 
hvordan denne eventuelt er håndtert av arbeidsgiver. Normalt 
vil ikke varsleren ha større rett til å få innsyn i saken enn andre. 
Et annet spørsmål er om og eventuelt hvilken tilbakemelding 
varsleren skal få fra arbeidsgiver om at saken er mottatt og  
vil bli undersøkt/håndtert. Dette kan få betydning for om  
varsleren eventuelt velger å gå videre med saken.

4.1.1 Varsleren er normalt ikke part

Varslerens rett til innsyn i sakens dokumenter beror på om 
vedkommende er «part» i saken. En part er en «person som 
en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder», se forvaltningsloven § 2 første ledd, bokstav e).
Dersom det varsles om kritikkverdige forhold begått av andre 
kan den det varsles om være part. Varsleren er i så fall ikke 
part i saken. 

Om en ansatt varsler om at lederen trakasserer kolleger, vil 
lederen være part dersom det er aktuelt å gi en reaksjon,  
for eksempel oppsigelse, overfor denne lederen. I utgangs-
punktet vil ikke de som blir trakassert være parter fordi de 
kun har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø fritt for trakassering. 
Dette gjelder også dersom varsler er blant dem som er utsatt 
for trakassering. 

4.1.2 Tilbakemelding til den som varsler

Terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold kan være høy. 
For den som varsler og ikke vet hvordan varselet blir fulgt 
opp, og heller ikke kan se at det skjer noen endringer i de 
forhold det ble varslet om, kan det synes som det ikke nytter 
å varsle. Vedkommende vil ofte heller ikke vite om de kritikk-
verdige forholdene opphører eller om det vil være forsvarlig å 
varsle videre. Varsleren unnlater kanskje også å varsle om nye 
kritikkverdige forhold. Det kan tilsi at den som varsler bør gis 
noe informasjon.

Hensynet til den det varsles om setter begrensninger for hva 
som bør og kan gis av informasjon. Taushetsplikten kan også 
være til hinder for tilbakemelding til varsler, for eksempel fordi 
oppfølgingen gjelder personlige forhold om den det er varslet 
om. Dersom det fremgår av varslingsrutinen at varsleren vil få 
en tilbakemelding i de tilfellene undersøkelser viser at det ikke 
foreligger kritikkverdige forhold, vil manglende tilbakemelding 
gi signal om at det foreligger kritikkverdige forhold. Dette kan  
– avhengig av hva varselet går ut på – komme i strid med 
taushetsplikten. 

Arbeidsgiver skal heller ikke gi varsler flere opplysninger, 
for eksempel om personaloppfølging overfor enkeltansatte, 
utover det som er naturlig å gi til øvrige ansatte. 

Den som varsler bør får en tilbakemelding om at varselet 
er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med rutinene. Videre at 
arbeidsgiver vil ta kontakt dersom det er behov for ytterligere 
informasjon. Det må likevel vurderes konkret om ytterligere 
informasjon kan og bør gis varsleren. Et eksempel på dette er 
tilbakemelding om at varselet ikke anses å gjelde «kritikk- 
verdige forhold.»

4.2 TAUSHETSPLIKT OM VARSLERS IDENTITET  

OG MULIGHET TIL Å VARSLE ANONYMT 

Ved ekstern varsling til tilsynsmyndighetene eller andre offent-
lige myndigheter har disse taushetsplikt om varslers identitet 
og andre identifiserende kjennetegn, for eksempel arbeids-
sted og stilling, se arbeidsmiljøloven § 2 A-4. Det innebærer 
at tilsynsmyndigheten ikke har adgang til å opplyse om navnet 
på den som varsler, som for eksempel tjenestested, dersom 
varsler med dette blir identifisert. 

Taushetsplikten gjelder overfor sakens parter og deres rep- 
resentanter og går dermed foran reglene om partsinnsyn  
i forvaltningsloven § 18. 

Bestemmelsen om taushetsplikt gjelder ikke ved intern vars-
ling i kommunen. 

4.2.1 Anonym varsling

Det er lov å varsle anonymt også ved intern varsling. Mulig-
heten for å varsle anonymt kan i noen tilfeller være avgjøren-
de for at det i det hele tatt varsles, for eksempel av frykt for 
gjengjeldelse. 

Anonyme varslinger skal behandles og undergis passen-
de undersøkelse. I enkelte tilfeller vil det være slik at det er 
vanskelig for arbeidsgiver å følge opp disse varslingene fordi 
det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon. Om det derimot 
er en varsling hvor det vises til konkrete faktiske forhold som 
arbeidsgiver har mulighet til å undersøke, spiller det mindre 
rolle at arbeidsgiver ikke kjenner varslers identitet. 

Anonym varsling kan åpne for sladder og ubegrunnede  
påstander ettersom ingen må stå ansvarlig for innholdet  
i varselet. 

I varslingsrutinen bør det åpnes opp for at det også kan  
varsles anonymt. Det er imidlertid viktig at arbeidstakerne 
gjøres kjent med dilemmaene knyttet til anonym varsling  
og at arbeidsgiver ønsker at varsler står frem.

Tillitsvalgte kan også motta varslinger og anonymisere vars-
lers identitet før varselet formidles til arbeidsgiver. 

Det fins også løsninger der arbeidsgiver kan kommunisere 
med anonyme varslere gjennom systemet uten at varsler av-
slører sin identitet for arbeidsgiver. Da vil arbeidsgiver ha mu-
lighet til å opplyse saken nærmere selv om varsler er anonym.

4.2.2 Når varslers identitet er kjent/taushetsplikt om  

varslers identitet

Varslingsrutinen bør ikke inneholde løfte om fortrolighet eller 
anonymitet for varsler. Både den det varsles om og allmenn-
heten kan ha rett til å få kunnskap om varselet og varslers 
identitet, så sant det ikke varsles til tilsynsmyndighetene hvor 
taushetsplikten gjelder. Den det varsles om vil i mange tilfeller 
være part, og i utgangspunktet ha rett til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter, enten etter ulovfestede forvaltnings-
rettslige prinsipper eller fordi det er innsyn etter forvaltnings- 
loven §§ 18 og 19. Disse åpner for at det kan gjøres unntak 
fra partsinnsyn for enkelte opplysninger. Praktisk i varslings-
saker er det § 19 andre ledd, bokstav b) som gir anledning til 
å unnta fra partsinnsyn opplysninger «som av særlige grunner 
ikke bør meddeles videre», forutsatt at det ikke er av «vesent-
lig betydning» for parten å gjøre seg kjent med opplysningene.  
Partens rett til å bli kjent med opplysningene i saken og imøte- 
gå disse er viktig. Identiteten til varsler kan i noen tilfeller unn-
tas i de tilfeller hvor parten vil kunne imøtegå opplysningene 
uten at varslers identitet gjøres kjent. 
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Den det varsles om vil også kunne ha rett til innsyn etter  
personopplysningsloven § 18 uavhengig av om vedkommen-
de er part eller ikke. Personopplysningsloven åpner opp for 
unntak for opplysninger i nærmere angitte tilfeller. Praktisk i 
varslingssaker er § 23 bokstav b) og f) som i konkrete tilfeller 
kan gi grunnlag for å unnta varslers identitet. 

Etter hovedregelen i offentleglova § 3 kan både den det vars-
les om og allmennheten ha innsynsrett i varselet og varslers 
identitet. Unntak for innsyn gjelder taushetsbelagte opplysnin-
ger. Det kan også være adgang til å unnta varslers identitet 
etter andre bestemmelser i offentleglova.

4.3. OPPFØLGING AV VARSELET

Arbeidsgiver må vurdere konkret videre oppfølging ut fra var-
selets innhold og hvem det varsles om. Det er kunnskap om 
potensielle kritikkverdige forhold som utløser en handlingsplikt 
for ledelsen, ikke selve varselet i seg selv. 

I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig at nærmeste leder 
som mottar varselet iverksetter enkle korrigerende tiltak for at 
det kritikkverdige forhold skal opphøre. I andre tilfeller kan det 
være nødvendig med en ekstern undersøkelse fra en uavhen-
gig og nøytral tredjepart. Det siste gjør seg særlig gjeldende 
der varselet gjelder alvorlige forhold og involverer mange 
ansatte eller øverste ledelse.

Det er viktig at en nærmere undersøkelse av varselet tilpasses 
målet, nemlig at det kritikkverdige forholdet opphører. Om det 
varsles om straffbare forhold som ikke åpenbart er grunnløse, 
bør forholdet vurderes anmeldt. Den videre oppfølging av var-
selet bør tilpasses politiets eventuelle etterforskning dersom 
det er forsvarlig. 

4.4. NÆRMERE OM DEN DET VARSLES OM

Den det varsles om kan, avhengig av den videre oppfølging 
av varselet, ha partsrettigheter, se forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav e) som definerer en part som en «person som en  
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». 

Igangsettelse av videre undersøkelser av varselet utløser ikke  
automatisk partsrettigheter for den det varsles om. Det kan 
være vanskelig å forutse hva en undersøkelse vil avdekke 
tidlig i saksbehandlingen. Mulige konsekvenser for den det 
varsles om – også av mulig negativ omtale – kan tilsi at ved- 
kommende har partsrettigheter eller bør behandles i over- 
ensstemmelse med dette. Den videre saksbehandlingen må 
ivareta ulovfestede krav til en forsvarlig saksbehandling og kon- 
tradiksjon uavhengig av om vedkommende har partsrettigheter.

Dersom varsleren ikke er vernet mot gjengjeldelse som følge 
av at varslingen ikke har vært forsvarlig, kan det gi grunnlag 
for arbeidsrettslige reaksjoner mot varsleren. Det vil i så fall 
være et forhold mellom varsler og arbeidsgiver. Den det ble 
varslet om har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, men ellers 
ingen rett til innsyn eller informasjon om hvordan arbeidsgiver 
eventuelt følger opp dette hos varsler. 

Et varsel som inneholder opplysninger og vurderinger som 
kan knyttes til enkeltpersoner, vil være personopplysninger 
i henhold til personopplysningsloven. I noen tilfeller kan det 
være sensitive personopplysninger. Opplysningene må da 
behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.
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REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I 
SØNDRE LAND KOMMUNE  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 29.10.2018 Kjetil Solbrækken Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Ordfører ber om intern gransking av Tolga-saken (artikkel i VG, 

oppdatert 07.10.2018) 
2. Doblet antall utviklingshemmede (artikkel i Kommunal Rapport 

09.10.2018) 
 
 

Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Saken er satt opp til orientering og drøfting med bakgrunn i medieomtale av sak i Tolga kommune 
vedr. registering av personer med psykisk utviklingshemming (se vedlegg). 
 
Saken i Toga kommune har aktualisert spørsmål om registering av psykisk utviklingshemmede i 
kommunene, hvordan brukere blir ivaretatt, åpenhet om diagnoser og oppnevning av verger.   
 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak. 
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Registrerte psykisk utviklingshemmede personer over 16 år 
(kilde: Grønt hefte / Kommunal Rapport) 
 
Gjøvik- og Hadelandsregionen 
 

Kommune Antall 
Innbyggere 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gjøvik 30,642 100 106 110 111 110 111 117
Østre Toten 14,888 84 73 79 101 81 81 75
Vestre Toten 13,314 61 61 58 58 56 55 61 
Nordre Land 6,750 32 34 38 36 38 38 36 
Søndre Land 5,650 26 28 27 29 31 30 31 

    
Gran 13,770 65 70 70 67 69 73 72 
Lunner 9,065 37 42 42 48 45 44 45 
Jevnaker 6,777 17 18 20 20 23 21 23

    
 
 
 
 

Utviklingen i antall registrerte i Søndre Land kommune siste 10 år: 
(kilde: VG) 
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TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SØNDRE LAND 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 29.10.2018 Kjetil Solbrækken Nei 

      
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Tertialrapport 2018 – 2. tertial  

 
 

Vedlegg 1 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Tertialrapport 2. tertial 2018 for Søndre Land kommune tas til orientering.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Tertialrapporten er rådmannens tilbakemelding til politikerne/kommunestyret om måloppnåelse så 
langt i år, den økonomiske situasjonen og hva som er utført av investeringsprosjekter.   
 
Kontrollutvalget har ingen formell rolle i kommunens behandling av tertialrapporten, og saken 
legges derfor kun frem som en orienteringssak. Rapporten er et fint hjelpemiddel for utvalget til å 
holde seg løpende oppdatert om kommunens drift og økonomiske situasjon.  
 
Rapporten ble behandlet i formannskapet den 17/10-18 og er lagt frem til sluttbehandling i 
kommunestyrets den 29/10-18.  
 
Rådmannen sier følgende om kommunens økonomiske situasjon i saksfremlegget i saken: 
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I tertialrapporten er det også inkludert en prognose for det økonomiske resultatet for hele 
2018. Prognosen viser at kommunen er inne i en svært krevende fase med tanke på 
økonomi. Totalt viser prognosen et merforbruk i forhold til budsjett på 16,9 mill, og et 
merforbruk innenfor ordinær drift på 25,5 mill. Det er særlig i kommunalområdene 
Oppvekst, samt Helse, omsorg og velferd det er store merforbruk. 

 
 



Rådmannens forslag

T ertialrapport 2018 -
2. tertial
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3 Tertialrapport 2018 – 2. tertial

1. Rådmannens kommentar

Rådmannen legger med dette fram tertialrapport per 31. august 2018. Gjennom tertial - og
årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor
rammene kommunestyret har vedtatt.

1.1. Overordnede forhold

I sum tyder prognosene for skatt og offentlige tilskudd på at Søndre Land kommune kan forvente en
merinntekt i 2018 på ca. 2,8 mill. kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett.

For renter og finans forventes en redusert netto utgift på 5,8 mill. kroner. Den viktigste endringen er
vedtak om å ta opp lån med avdragsfrihet i 2018. Dette betyr 4,6 mill. kroner i reduserte
avdragsutgifter.

Lønnsoppgjøret er gjennomført innen for rammen av årets avsetning på 6 mill. kroner.

Pensjonsutgiftene varierer mye fra år til år. De påvirkes bl.a. av lønnsoppgjør og utviklingen i
finansmarkedene. Prognosen fra KLP er f ortsatt usikker, men reguleringspremien ser ut til å bli ca. 5
mill. kroner høyere enn i 2017, noe som peker i retning av betydelig merforbruk. Det legges derfor til
grunn et merforbruk på 3 mill. kroner.

1.2. Jobbnærvær

Jobbnærværet i første halvår 2018 e r noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Selv om nærværet
fortsatt er lavere enn målet, velger rådmannen å tolke dette positivt. Rådmannen har også tro på at
arbeidet med delprosjekt sykefravær innenfor rammen av Folkehelse Søndre Land 2025 og arbei det i
NED - prosjektet skal bidra til økt nærvær. Slik status fortoner seg etter første halvår, ser rådmannen
det likevel ikke som sannsynlig at organisasjonen når målet om et jobbnærvær på 92,5 % for året
som helhet.

1.3. Årsprognose økonomi

Budsjettet med eventuelle avvik per 2. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene.
Det er bekymringsfullt at vi har så store merforbruk innenfor ordinær drift.

For å få bukt med overforbruket er det helt nødvendig at vi våger å ta grep som utfordrer dagens
a rbeidsmåter på flere områder. Satsingen på utviklingsarbeid, med særlig vektlegging av tidlig
innsats, må derfor prioriteres framover.
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2. Status rammebetingelser og organisasjon

2.1 Rammebetingelser

Demografi

2016 2017
Pr 2.kv
2018

Folketallet 5 717 5 650 5648

Fødselsoverskudd - 18 - 9 - 10

Nettoinnvandring 97 57 1

Nettoinnflytting - 120 - 115 7

Folketilvekst - 41 - 67 - 2

Oversikten viser en nedgang på 2 innbyggere ved utgangen av 2. kvartal 2018. Nedgangen skyldes
først og fremst fødselsunderskudd i perioden.

Økonomi

Regnskap
pr 2. tertial
2018

Periode -
budsjett pr
pr 2. tertial
2018

Avvik Års -
budsjett
2018
(justert)

Års -
prognose
2018

Regnskap pr
2.tertial
2017

OPPVEKST 67 872 382 58 356 281 9 516 101 90 258 203 1 2 , 8 5 m ill 69 827 024

HELSE, OMSORG
OG VELFERD 114 008 456 110 995 633 3 012 823 180 648 810 6,2 mill 116 663 975

LOKALSAMFUNN
INKL STAB 40 457 779 39 527 983 929 795 59 924 513 3,15 mill 41 993 341

Felles 3 348 190 1 273 333 2 074 856 3 169 522 3,0 mill 3 125 647

ADM. LEDELSE 5 624 833 5 215 532 409 301 8 220 952 0,3 mill 4 533 309

POLITISK LEDELSE 2 866 822 2 765 397 101 426 4 094 000 Balanse 2 555 143

SUM ORDINÆR
DRIFT 234 178 461 218 134 159 16 044 302 346 316 000 25,5 mill 237 698 440

SKATTER OG
RAMMETILSKUDD- 257 514 756 - 251 620 000 - 5 894 756 - 387 760 000 - 2,8 mill - 269 531 827

RENTER OG
FINANS 21 173 280 22 633 333 - 1 460 054 41 444 000 - 5,8 mill 22 227 968

SUM TOTALT - 2 163 015 - 10 852 508 8 689 492 0 16,9 m ill - 9 605 419

Årsprognosen pr 2. tertial viser et anslått merforbruk i 2018 på ca 16, 9 mill kr innenfor ordinær drift.
Dette betyr en økning på 3,2 mill i forhold til prognosen pr 1. tertial i år.
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For Oppvekst er det områdene Fellesressurser, Fryal skole, flyktning - , spes.ped. - og PP - tjeneste som
forventer stort merforbruk. I tillegg er det ikke budsjettert noe til Fluberg barnehage i 2018, og
dermed vil alle kostnader til driften av denne barnehagen, bidra ytterligere til merforbruket i
kommunalområdet.

For Helse, omsorg og velferd er det spesielt barnevern som forventer stort merforbruk.

For Lokalsamfunn og stab er det teknisk drift som forventer det st ørste merforbruket i
kommunalområdet.

Det vises ellers til de respektive kapitlene pr kommunalområde, der prognosene er kommentert.

For skatter og rammetilskudd forventes en bedring på 2,8 mill. Dette består av en økning på 4,0 mill i
skatter, og en nedg ang på 1,2 mill i rammetilskudd.

For renter og finans forventes en redusert netto utgift på 5,8 mill. Det viktigste endringen er vedtak
om å ta opp lån med avdragsfrihet i 2018. Dette betyr 4,6 mill i reduserte avdragsutgifter.

Finansforvaltning

Aktivaklasse Markedsverdi
Resultat
hiå. kr Avk. hiå. %

Avk. ref -
indeks hiå.

Bankinnskudd 54 709 148 372 183 0,75 % 0,33 %
Pengemarked 13 055 438 104 883 0,81 % 0,33 %
Obligasjoner 130 773 770 2 080 402 1,67 % 0,08 %
- herav høyrenteobl. 22 323 608 355 464 2,39 % 0,08 %
Sum rentebærende midler 198 538 357 2 557 468 1,37 % 0,20 %
Garanterte produkter - - 0,33 %
Eiendom / alt. investeringer 150 000 183 565 3,27 % 1,43 %
Utenlandske aksjefond 28 703 746 1 216 737 4,10 % 5,64 %
Norske aksjefond 21 341 672 2 323 560 11,34 % 11,33 %
Sum aksjefond 50 045 418 3 540 297 7,05 % 7,92 %
Totalt 248 733 775 6 281 330 2,59 % 1,83 %

Tabellen viser markedsverdi samt avkastning for de respektive aktivaklasser for kommunens
langsiktige plasseringer. Fordelingen mellom aktivaklassene er i samsvar med kommunens økonomi -
og finansreglement.

Gjeldssituasjonen

Lånegjeld fordelt på långiver:
Kommunalbanken 287 401 740

KLP Kommunekreditt 20 830 001

Nordea (sertifikatlån) 72 500 000

Husbanken 19 428 280

Totalt 400 160 021
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Lånene i Nordea er 3 såkalte sertifikatlån . Disse lånene forfaller i utgangspunktet hvert kvartal, men
hovedregel er at det gjøres ett årlig avdrag pr lån, og at de ellers fornyes ved hvert forfall. Det kan
således sies at det er en refinansieringsrisiko på kr. 72,5 mill. for disse lånene. De øvri ge lånene i
kommunens låneportefølje, er serielån med 25/30 års nedbetalingstid.

Rentebetingelser:
I forbindelse med byggingen av Hovlitunet, har kommunen tatt opp lån med såkalt «grønn rente», da
det planlagte bygget tilfredsstiller klima - og energikrav som stilles for denne type rente. Dette betyr
at renten er 0,1 prosentpoeng undre gjeldende rente. Rentebetingelser for øvrige lån er i samsvar
med normale rentebetingelser for kommuner i Norge.

Finansiell risiko:
Det er ingen kjente forhold som tilsier n oen vesentlig endring i finansiell risiko.

2.2 Organisasjon

Nærvær pr kommunalområde og totalt

Pr 2. kv 2018 Pr 2. kv 2017 Pr 2. kv 2016

OPPVEKST: 89,8 % 91,3 % 91,9 %
HELSE, OMSORG OG VELFERD: 89,8 % 87,7 % 87,0 %
LOKALSAMFUNN INKL STAB: 91,7 % 92,9 % 94,6 %

RÅDMANNSGRUPPEN: 99,2 % 81,4 % 71,3 %

TOTALT pr 2. kvartal: 90,3 % 89,3 % 89,9 %

Tabellen viser akkumulerte tall for jobbnærværet ved utgangen av 2. kvartal 2018, sammenlignet
med tilsvarende periode for 2017 og 2016.

Jobbnærværet viser en fin økning fra 89,3% i 2017 til 90,3% i 2018, men det er fremdeles godt under
målsettingen på 92,5%.

Spesielt kommunalområdet Helse, omsorg og velferd har fin økning i jobbnærværet sammenlignet
med tilsvarende periode i 2017.

For ytterligere vurderinger av jo bbnærværet henvises det til kapitlene for de respektive
kommunalområdene.

Som et ledd i sykefraværsarbeidet har Søndre Land kommune blitt en det av prosjektet
IA - ledelse 2.0 – NED med sykefraværet. Dette prosjektet er et samarbeid mellom NAV og KS, og de t
er først om fremst rettet mot helse - og omsorgssektoren, samt barnehagene. Prosjektet skal vare ut
2018.
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3. Status ledelse og felles

3.1 Mål og satsningsområder

Rådmannens virksomhetsplan skal være et administrativt styringsverktøy for gjennomføring av
målene i kommunens styringsdokumenter. I 2. tertial 2018 har det vært betydelig aktivitetsnivå i
organisasjonen, hvor spesielt følgende sektorovergripende aktivitet er har blitt ferdigstilt eller
arbeidet med:

- Det har vært arbeidet godt med prosjekt Folkehelse 2025 i 2018. Videre har det vært
arbeidet med prosjektet i både nettverksgrupper og i ledersamlinger hvor prosjektet kobles
sammen med kommunens utviklings - og innovasjonsarbeid. Prosjektet fikk ikke
skjønnsmidler fra Fylkesmannen i 2018.

- Innenfor boattraktivitet har det blitt arbeidet med flere prosjekter. Opsjonsavtale for
utbygging av Grettegjordet er inngått i 1. tertial, arbeidet med boligområde på
Klinke nbergtoppen har startet opp, og arbeidet med utvikling av Klinikkområdet pågår.
Videre arbeides det med utvikling av Hov sentrum.

- Arbeidet med ny helse, omsorg og velferdsplan 2018 - 2025 pågår. Kommunens deltakere på
innovasjonsskolen arbeider med planen s om en del av studiet på innovasjonsskolen.

- Arbeidet i digitaliseringsprosjektet pågår. Det er utarbeidet status for
gjennomførte/igangsatte tiltak for 1. halvår, og arbeidet med å fullføre handlingsplanen,
herunder ny løsning for intranettet, igangsettes i løpet av høsten. Med hensyn til
gjennomførte tiltak, nevnes blant annet at kommunen har innført Svar Ut og SvarInn
(elektronisk postforsendelse) og elektroniske lønnsslipper. Ny hjemmesideløsning ble lansert
7. juni. Videre pågår pilot på Lean i tre enhe ter i organisasjonen. Lean er et verktøy for å
gjennomgå og forbedre arbeidsprosesser.

- Prosjekt Hovlitunet ble lagt ut på anbud i 1. tertial og anbudsprosessen ble avsluttet i 2.
tertial med endelig vedtak i kommunestyret i september.

- Det vært arbeidet med både skolestruktur og barnehagestruktur. Skoletilbudet på Vestsida
oppvekstsenter er avsluttet og arbeidet med å etablere ny barnehage på klinikkområdet
pågår.

3.2 Økonomi

Felles

Regnskap pr
2. tertial
2018

Periode -
budsjett pr
2. tertial 2018

Avvik Års -
budsjett
2018

Års -
progn .
2018

Regnskap pr
2.tertial
2017

Fellesutgifter totalt 3 348 190 1 273 333 2 074 856 3 169 522 3 mill 3 125 647
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Fellesutgifter er et område hvor felleskostnader for Søndre Land kommune blir utgiftsført. Disse
felleskostnadene forventes å være noe høyere enn budsjettert. I tillegg ligger årets budsjettreserve
på 2 mill kroner her. Budsjettreserven ble i sin helhet be nyttet i 1. tertial.

Lønnsoppgjøret er gjennomført innenfor budsjettert avsetning på 6,0 mill kroner.

Det er pensjonsavregningen pr 31.12. som vil avgjøre om Fellesansvaret vil bli i samsvar med
budsjett. Prognose fra KLP er fortsatt usikker, men reguler ingspremien ser ut til å bli ca 5 mill høyere
enn i 2017, noe som peker i retning av betydelig merforbruk. Det legges derfor til grunn et
merforbruk på 3 mill kroner.

Administrativ ledelse

Avdeling Regnskap
pr
2. tertial
2018

Periode -
budsjett pr
2. tertial
2018

Avvik Års -
budsjett
2018

Års -
prognose
2018

Regnskap
pr
2.tertial
2017

Fellesressurser 1 558 365 1 602 686 - 44 321 2 507 250 1 295 798
Rådmannsgruppa 4 066 468 3 612 846 453 622 5 713 702 3 237 511

Totalt 5 624 833 5 215 532 409 301 8 220 952 0,3 mill 4 533 309

Regnskap per 2. tertial viser et merforbruk sammenlignet med periodisert budsjett. Det er avsatt
midler til utviklingsarbeid på 1,5 mill kroner på dette ansvarsområdet og det er høyt aktivitetsnivå
hittil 2018. Totalt sett forventes det merforbruk på 0,3 mill i 2018.

Politisk ledelse

Avdeling Regnskap
pr
2. tertial
2018

Periode -
budsjett pr
2. tertial
2018

Avvik Års -
budsjett
2018

Års -
prognose
2018

Regnskap
pr
2. tertial
2017

Kommunestyre 512 781 477 080 35 701 835 400 604 078
Formannskap 1 228 799 1 224 739 4 060 1 921 100 1 173 879
Kontrollutvalg 1 001 541 924 018 77 523 1 090 000 641 185
Råd og utvalg 115 704 139 560 - 23 856 247 500 106 463
Valg 7 997 0 7 997 0 29 537

Totalt 2 866 822 2 765 397 101 426 4 094 000 Balanse 2 555 143

Regnskapsmessig forbruk er noe høyere i per 2. tertial 2018 sammenlignet med periodisert budsjett.
Usikkerhet knyttet til møtegodtgjørelse og refusjoner av tapt arbeidsfortjeneste som føres per
halvår. Det legges til grunn balanse i 2018.
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4. Status oppvekst

4.1 Mål og satsningsområder

Grunnskolen
I kommuneplanens samfunnsdel er det følgende mål for kommunalområde oppvekst

1. Etablere et helhetlig kvalitetssystem for skole og barnehage
Arbeidet med kvalitetssystemet pågår dels som en del av det overordnete arbeidet med å
innføre et elektronisk kvalitetssystem for kommunen som helhet, og dels i en prosess med
å utvikle egne kvalitetsdokume nter for skole og barnehage

2. Elevenes skoleresultater og elevenes opplevelse av læringsmiljøet ligger minst på
landsgjennomsnittet.
Resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn lå i 2017 over landsgjennomsnittet i lesing og
regning, og litt under gjennomsni ttet i engelsk. Resultatene på 8. trinn lå litt under
gjennomsnittet i regning, mens det lå litt over engelsk og lesing. Avgangsresultatene
våren 2017 lå omkring landsgjennomsnittet i kjernefagene (norsk, matematikk og
engelsk).

3. Redusere andelen elever som scorer under kritiske grense på kartleggingsprøver
og ligger på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver (dvs. nivå 1 for 5.
trinn og nivå 1 og 2 på 8. trinn).
Andelen elever på det laveste mestringsnivå på nasjonale prøver har utviklet seg i po sitiv
retning sammenlignet med tidligere år

4. Minst 75 % av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole
med bestått i alle fag innen fem år etter avsluttet ungdomsskole.
Andelen som gjennomfører videregående skole har de senere årene økt, og ligger nå
omkring 76 %.

Barnehagene
Det overordnete målet for barnehagetjenesten i Søndre Land er full barnehagedekning i tråd med
barnehageloven, og et barnehagetilbud med høy kvalitet som fremmer barns trivsel, lek og læring.
Barnehagene skal v ære både en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

For å gi plass til alle søkerne til barnehageplass ved hovedopptaket våren 2018 blir det nødvendig å
utvide kapasiteten i forhold til vedtatt budsjett.

Flyktningetjenesten, voksenopplæring, PPT og spesialpedagogiske tjenester

Etter et rekordhøyt antall bosettinger i 2017 er det i år kun tatt i mot et fåtall nye flyktninger.
Aktiviteten er likevel fortsatt høy knyttet til oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet
inklu dert voksenopplæring.
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4.2 Økonomi og nærvær

Økonomi

Avdeling Regnskap
pr 2. tertial

2018

Periode -
budsjett pr
2. tertial

2018

Avvik Års -
budsjett

2018

Års -
prognose

2018

Regnskap
pr 2.tertial

2017

Fryal skole/SFO 14 748 562 12 125 394 2 623 168 19 418 503 2 ,2 mill 13 825 085
Odnes
skole/SFO

6 880 179 5 828 586 1 051 594 9 593 334 0,7 mill 6 906 444

Vestsida
oppv.senter

2 572 839 3 098 084 - 525 245 4 891 536 - 1,2 mill 2 932 702

S.L. ungdoms -
skole

13 888 065 11 723 113 2 164 952 18 128 424 1,7 mill 12 901 268

Flyktning - ,
spes.ped. - og
PP - tjeneste

2 892 467 942 956 1 949 511 549 025 1,4 mill 8 620 608

Fellesressurser 10 228 068 7 909 753 2 318 315 11 053 177 6,0 mill 8 870 747
Hov bhg 3 742 318 3 713 742 28 577 5 898 701 0,25 mill 3 066 317
Grettegutua
bhg

5 551 732 5 838 009 - 286 277 9 289 637 0 5 648 315

Svingen bhg 5 835 544 6 078 420 - 242 875 9 684 208 0 4 670 569
Trevatn bhg 1 372 906 1 098 224 274 682 1 751 658 0,6 mill 1 384 970
Fluberg bhg 159 701 0 159 701 0 1,2 mill 0

Totalt 67 872 382 58 35 281 9 516 101 90 258 203 12,85 mill 68 827 024

Årsprognosen for kommunalområde oppvekst innebærer et merforbruk i forhold til budsjettet på
12,8 millioner. Det er økning på 2, 8 millioner millioner fra første tertial. Økningen er i hovedsak
knyttet til kjøp av spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp fra andre kommuner, kjøp av
elevplasser ved Bjoneroa skole, introduksjonsprogrammet med opplæringsvirksomheten og styrket
barnehagetilbud (enkeltbarn) i egne barnehager.

Skolene ser ut til å få e t merforbruk på til sammen ca. 4,6 millioner (innsparingen ved Vestsida
oppvekstsenter er ikke med i dette tallet. Merforbruket oppstod i hovedsak våren 2018 hvor
aktiviteten var høyere enn budsjettet ga grunnlag for. Fra august 2018 ble antall årsverk ved Fryal
skole, Odnes skole og Søndre Land ungdomsskole redusert med 8,5 årsverk. Reduksjonen var 1,3
årsverk mindre enn forutsatt siden fast ansatte ikke skulle sies opp.

De kommunale barnehagene forventes å få et merforbruk på ca 2 millioner. Hovedårsa ken er
etableri ngen av et nytt barnehagetilbud i Fluberg, Økt antall timer styrket barnehagetilbud, pedagog
og bemanningsnorm og økt bruk av ordningen med redusert foreldrebetaling.

Merforbruket i avdeling FSPPT anslås til kr 1. 400 . 000. Årsaken er reduse rte inntekter til
norskopplæring for flyktninger samtidig som deltakerne er lengre i opplæring enn før. Stadig flere



11 Tertialrapport 2018 – 2. tertial

deltakere ønsker å benytte seg av retten til å ta grunnskole. I et kortsiktig økonomisk perspektiv er
det uheldig siden utgiftene øker. På den annen side kan det føre til at flere flyktninger kommer
videre i utdanningsløpet eller i inntektsgivende arbeid etter introduksjonsprogrammet.

Fellesutgifte r i kommunalområde antas å bli 6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette er
knyttet til b arnehagebarn og skoleelever (med spesialpedagogisk hjelp) i andre kommuner, økt
driftstilskudd til private barnehager, skoletilbud på Bjoneroa skole og økt spesialundervisning på
Montessoriskolen.

Nærvær

Avdeling Mål 2018 Pr
2. kvartal

2018

Pr
2. kvartal

2017

Pr
2. kvartal

2016

Fryal skole/SFO 94,0 91,7 % 93,7 % 94,2 %
Odnes skole/SFO 94,0 92,0 % 94,2 % 95,4 %
Vestsida oppv.senter 92,5 97,3 % 86,8 % 85,1 %
S.L. ungdoms - skole 94,0 94,1 % 97,4 % 97,9 %
Flyktning - , spes.ped. - og PP - tjenester 94,0 73,3 % 85,2 % -
Fellesressurser 100,0 98,7 % 100 % 93,6 %
Hov bhg 92,5 86,0 % 85,0 % 84,3 %
Grettegutua bhg 92,5 85,7 % 87,7 % 86,6 %
Svingen bhg 92,5 86,8 % 87,1 % 88,2 %
Trevatn bhg 92,5 88,2 % 75,1 % 90,6 %
Fluberg bhg 92,5 - - -

Totalt 93,0 89,8 % 90,3 % 89,9 %

Målet om nærvær på 92,5 % ble ikke nådd i andre kvartal. Flere av avdelingene har et urovekkende
høyt fravær. I tillegg til høyt sykefravær i enkelte av barnehagene , ser en også at flere av de andre
avdelingene i oppvekst har økende fravær.

4.3 Delegerte vedtak 1.1.18 – 31.8.18

Tjeneste Antall
søknader

Antall
innvilget

Antall
avslått

Kommentar

Norskundervisning for voksne 5 5 0 Introduksjonslovens § 17

Spesialundervisning i
grunnskolen

10 10 0 Opplæringslovens § 5 - 1

Særskilt språkopplæring 23 23 0 Opplæringslovens § 2 - 8
Spesialpedagogisk hjelp
barnehagene

3 3 0 Barnehagelovens § 19 a

Styrket barnehagetilbud 5 5 0 Barnehagelovens § 19 g
Fritak for opplæringsplikten Opplæringslovens § 2 - 1
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Tjeneste Antall
søknader

Antall
innvilget

Antall
avslått

Kommentar

Permisjon fra undervisning i
inntil 2 uker

58 58 0 Opplæringslovens § 2 - 11

Elevenes skolemiljø. Tiltak
mot mobbing.

7 7 0 Opplæringslovens § 9a

Spesialundervisning for
voksne

0 0 0 Opplæringslovens § 4a - 2

Bytte av skole 5 5 0 Opplæringslovens § 8 - 1

5. Status helse, omsorg og velferd

5.1 Mål og satsningsområder

Hovedmålsetting i kommunalområde helse, omsorg og velferd er Trygghet, mestring og livskvalitet .
Disse målsettingene vil vi nå ved å ha tiltak for tidlig innsats i alle aldre, jobbe med kvaliteten på våre
tjenester, utvikle arbeidsprosessene våre og arbeide for å tilpasse aktivitet til driftsrammene.

Flere avdelinger i kommunalområdet har i perioden vært involvert i brukergrupper i arbeidet med
nye Hovli omsorgssenter, og flere avdelinger er med i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender
24/7», og et nytt læringsnettverk «Forebygging av underernæri ng».

I juni ble det startet opp med 3 nye LEAN - piloter hvorav 2 av pilotene er i Helse, omsorg og velferd –
Hjemmesykepleien og Hovli sykehjem 2.etg. Første veiledersamling over 2 dager er gjennomført. I
perioden fram til neste samling, jobbes det med val gte forbedringsprosjekter på avdelingene.

Tidlig innsats i alle aldre
Dette innbefatter både forebyggende tiltak, tidlig intervensjon og stabiliserende tiltak, aktiv innsats
tidlig i et sykdomsforløp/rehabiliteringsforløp.

Hverdagsrehabilitering: Hverdag srehabiliteringsteamet arbeider aktivt og 4 brukere har fått/får
bistand fra teamet i samarbeid med hjemme trenere i hjemmebaserte tjenester 2. tertial. Teamet gir
jevnlig veiledning i miljø - og omsorgsgruppene. Det er innhentet mye positive erfaringer fra brukere.
Samtlige har hatt fremgang i fysisk styrke, økning i egen opplevelse i utførelse av aktivitet og økning i
egen opplevelse av tilfredshet. I tillegg har samtlige brukere hatt gjennomsnittlig lavere behov for
tjenester etter avslutning av hverdagsr ehabilitering.

Fagteamene er i aktivitet med fastsatte møtepunkter, og dette er et viktig fora for å etablere gode
tverrfaglige samarbeidsrutiner, og for å samarbeide så tidlig som mulig med foreldrene og barna.

Det er etablert Cos - P kurs (Circle of secu rity – Parenting, foreldreveiledningskurs), og siden oppstart
ser man nå at det er ventelister på flere av kursene. Det er et kurstilbud på dagtid, og et
ettermiddags kurs.
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Utarbeide strategi for å forebygge overvekt hos barn og unge : Det er etablert et samarbeid mellom
ergo/fysio/friskliv og helsestasjonen. Vi fikk ikke tilskudd for å starte opp dette arbeidet, og på grunn
av fravær, har det ikke latt seg gjøre å starte opp dette arbeidet. Deltakere i gruppen melder saker
også til Folkehelsekomiteen, de tte er vesentlig dersom man skal utarbeide en strategi som involverer
alle tjenester og kommunens innbyggere. Pr dato er det ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra
Folkehelsekomiteen.

Følge opp plan for psykisk helse og rusarbeid : Det er søkt om tilskudd til psykologstilling, men har pr
dd ikke mottatt svar på søknaden. Det er ikke effektuert overflytting av lønnsmidler knyttet til
ruskonsulentstilling, men dette forventes å være gjennomført i løpet av september. Arbeidet med å
etablere helsestasjon for u ngdom på ungdommens hus – 1 gang pr måned – er startet. Temaet er
psykisk helse og rus. Dette er et samarbeid mellom Kultur, ungdomsrådet, helsestasjonen og psykisk
helse - og rustjeneste.

Arbeidet med kreftplanen og demensplanen er i gang og vil fortsette gjennom året.

Tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging av ungdom ( u.30 år ): Vi har nå to ungdomsveiledere (vikarer,
100%), som ivaretar brukergruppa. SLT oppgavene var 50% stilling for en ungdomsveileder før
sommeren. Denne er tatt ut av NAV og lagt un der Rådmannen, som en 100% stilling. Dette
innebærer (på NAV) en styrking av den arbeidsrettede oppfølgingen.

Ha fokus på på barnas behov i oppfølging og vedtak om ytelser : Dette er et fast fokus. Vi har i tillegg
gitt Barnevern tilgang på kontor i NAVs l okaler. Tanken er at dette vil øke gjensidig
informasjonsutveksling og drøfting. I tillegg har vi inngått ny samarbeidsavtale med Barnevern
Gjøvik - Land.

Fortsatt fokus på forebyggende råd og veiledning : NAV S.L. har forholdsvis mange brukere på
disponeri ngsavtaler (forvaltning av privat økonomi). P.d.d har vi 42 brukere som har ordningen.
Dette er en medvirkende årsak til at vi ligger lavt på sosialhjelpsutbetalinger.

NAV vil bidra til et arbeidsrettet Introduksjonsprogram slik at flere flyktninger kommer tidligere ut
i arbeid: Det gjenstår å få en på plass retningslinjer for samarbeid, samt faste møtearenaer. Skal tas
tak i høst 2018.

Totalt for kommunalområdet Mål Resultat

Resultatindikatorer,
hverdagsrehabilitering

2018 2017
2. tertial

18

Fysisk funksjon målt i SPPB - endring i
poengsum fra start til avslutning (gj.snitt)

>1 1,3 1,75

COPM – økning av brukers opplevelse av
utførelse av aktivitet fra start – slutt
gj.snitt)

>2 3,4 1,7 Bruker scorer fra 1 - 10
ved oppstart og det
samme ved avslutning
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Totalt for kommunalområdet Mål Resultat

Resultatindikatorer,
hverdagsrehabilitering

2018 2017
2. tertial

18

COPM – økning av brukers opplevelse av
tilfredshet – endring fra start –
slutt (gj.snitt)

>2 3,2 2,2
Bruker scorer fra 1 - 10
ved oppstart og det
samme ved avslutning

Gj.snitt tjeneste tid per bruker ved start 2,6 1,6

Gj.snitt tjeneste tid per bruker i
hverdagsrehabiliteringsperioden

3.6 2,7

Gj.snitt tjenestetid per bruker ved
avslutning

1,6 1

Velferdsteknologi
Det er gjort avtale med ATEA (leverandør av IT infrastruktur) om levering av helhetlig løsning i
forhold til styring av velferdsteknologi i Søndre Land kommune. Det er anskaffet en skybasert
plattform samt stasjonære digitale trygghetsalarmer som skal erst atte dagens analoge. Vi har også
inngått rammeavtale på sensorikk (egenskaper som menneskelige sanser kan oppfatte), som kan
tilknyttes trygghetsalarmen og gi økte muligheter for hver enkelt bruker. I avtalen er det også
konsulentbistand i forhold til velf erdsteknologiske løsninger ved Hovlitunet.

Kvalitet
Arbeidet med å utarbeide ny helse og omsorgsplan startet opp februar 2018, planprogrammet har
vært ute til høring og kommunestyret vedtok planprogrammet i mai. Arbeidet med planen fortsetter
utover høsten.

Alle avdelingene har utarbeidet kompetanseplaner og opplæringsplaner for sine avdelinger.

Det er fortsatt utfordrende å rekruttere tilstrekkelig antall sykepleiere til institusjon. Hovli 2.etg har i
underkant av 3 årsverk ledig for sykepleiere, og det er ikke søkning til ledige stillinger. De ansatte står
ofte ovenfor krevende og nye oppgaver, som gjør at en må ha et godt kvalifisert og faglig oppdatert
personell. Avdelingene gjennomfører kompetansehevende tiltak i egen avdeling og ved deltakelse i
kurs i regionen. REKS - Regionalt kompetansesamarbeid har et stort utvalg av kurs som kommunen
benytter seg av. Flere ansatte tar grunnutdanning og videreutdanning innen ulike fagområder i
komm unalområdet.

Institusjon
Avdelingene har intensivert arbeidet med prosedyrer i kvalitetssystemet Compilo. Vi fortsetter
samarbeidet i SAMAKS, som er et samarbeid med spesialisthelsetjenesten om kartlegging,
diagnostisering og kompetanseheving.
Hovli 2. etg er LEAN - pilot og temaet er aktivisering/miljøtiltak. Eldresenteret har fokus på å styrke
systemer og kvalitet, samt å få til mer aktivitet for beboerne.
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Hjemmebaserte tjenester
De ansatte står ofte overfor krevende og nye oppgaver som gjør at vi må ha et godt kvalifisert og
faglig oppdatert personale. Ulike kompetansetiltak medfører god faglig utvikling for den enkelte.
Rutiner rundt riktig legemiddel i bruk og indikasjoner, er implementert i avdeling, som var sist
fokusområdet ved deltakelse i pasie ntsikkerhetsprogrammet. I tillegg er avdelingen med i LEAN.

Hjemmebaserte tjenester hadde tilsyn fra fylkesmannen i Oppland første tertial, og fikk avvik som
det jobbes med å lukke. Dette vil bedre kvaliteten på de tjenestene som blir gitt. Det er i 2.kv artal gitt
tilbakemelding til fylkesmannen med plan for lukking av avvikene, og arbeidet med å lukke avvikene
er godt i gang. De aller fleste ansatte i hjemmetjenesten har nå gjennomført den årlige opplæringen i
Helse - og omsorgstjenestelovens kap 9 (tvang og makt).

Det er foretatt ROS - analyser på HMS (helse, miljø og sikkerhet) og legemiddelhåndtering.

NAV
Medarbeiderne er organisert i tverrfaglige team, som skal ivareta helhet i brukeroppfølgingen.
Endringen ble implementert i januar 2018. Arbeidet me d ombygging av lokaler er ikke satt i gang.
Situasjonen rundt lokaler er foreløpig uklar.
Det er utarbeidet et mandat for å utforske samarbeid med NAV Nordre Land. Vi vil bl.a. samarbeide
om felles kompetansebygging, møtevirksomhet og støtte.

Land barnevern

Det ble fattet vedtak i kommunestyret (sak 12 - 18) om å slå sammen Gjøvik og Land barnevern i møte
19.03.18. Det offisielle navnet blir Gjøvik og Land barneverntjeneste. I perioden har det vært jobbet
med virksomhetsoverdragelsen og prosessen er b litt håndtert i hht lov og avtaleverk. Både brukere
og ansatte har blitt informert og er involvert i prosessen. Alle ansatte fra Søndre Land kommune blir
med over til den nye tjenesten. Den nye tjenesten har fått lokaler i Strandgata 17 på Gjøvik, og
hadd e oppstart 01.06.18.

Helse og Familie

Det arbeides med å utarbeide og implementere rutiner for støttekontaktfunksjonen, noe som også er
viktig mht samarbeid med andre avdelinger. Det arbeides også med å utarbeide og implementere
rutiner og prosedyrer for psykisk helse - og rustjeneste samt å få disse dokumentert i kvalitets -
systemet Compilo.

Helse og Familie har søkt og mottatt midler for å utvikl e fagteammodellen for gravide og barn før
oppstart i barnehage. Det arbeides med tiltaket og dette arbeidet vil bli mer konkretisert senere i
høst. Når det gjelder familiekoordinator, er det søkt om midler gjennom Folkehelseprosjektet 2025
med en plan for videre utvikling av tiltaket. Vi har ikke mottatt midler for å utvikle og iverksette
tiltaket mht familiekoordinator, men tjenesten arbeider med dette innenfor eksisterende rammer og
ressurser.

Følge opp plan mot vold i nære relasjoner: Det er etablert et interkommunalt samarbeid rundt dette
temaet. Kommunepsykologen er vår representant i samarbeidet.
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5.2 Økonomi og nærvær

Økonomi

Avdeling Regnskap
pr 2. tertial

2018

Periode -
budsjett

pr 2.
tertial
2018

Avvik Års - budsjett
2018

Års -
prognose

2018

Regnskap
pr 2.tertial

2017

Hovli 1. etasje 11 439 387 11 313 582 125 805 18 044 272 Balanse 11 935 888
Hovli 2. etasje 12 509 065 11 029 255 1 479 810 17 622 641 Balanse 12 010 062
Eldresenter og
dagtilbud

9 500 292 9 529 512 - 29 221 15 056 501 0,2 mill 9 184 881

Helse og familie 10 543 516 11 512 521 - 969 005 18 197 352 Balanse 10 709 088
Hjemme -
sykepleien

8 577 670 8 744 481 - 166 812 13 863 183 Balanse 8 475 812

Hjemme -
tjenesten

40 007 656 37 430 615 2 577 041 60 181 064 1,0 mill 47 634 138

Hovlikjøkken/
kantine

3 529 550 3 612 980 - 83 430 5 723 076 Balanse 3 462 329

Fellesressurser 11 768 492 11 958 613 - 190 122 22 799 647 5 ,0 mill 7 317 347
NAV 6 132 829 5 864 073 268 756 9 161 074 Balanse 5 934 430

Totalt 114 008 456 110 995 633 3 012 823 180 648 810 6,2 mill 11 663 975

Et stipulert overforbruk i Fellesressurser gjelder barneverntjenesten.

Institusjon og eldresenter
Når man tar hensyn til ikke bokførte inntekter og utgifter, ligger 1.etasje fortsatt i rute økonomisk.
2.etasje med et underskudd på kr 1.479.810 pr 2.tertial, dette skyldes hovedsakelig kjøp av plass fra
ekstern leverandør. Det forutsettes likevel at avde lingen vil holde budsjettrammer for 2018 da en vil
søke refusjon for ressurskrevende tjenester for bruker som kommer inn under denne ordningen. For
begge avdelingene skyldes øvrig underskudd manglende refusjon og periodiseringer som gir feil
bilde.

Eldre senteret og dagtilbudet har et mindreforbruk på vel kr 29.221. Dette skyldes i stor grad redusert
innleie av vikar ved fravær. Beleggsprosenten på korttidsplassene ved Eldresenteret har i 2.tertial
vært 29,5 %. Eldresenteret har hatt en del korttidsplasse r ledig, og har derfor ofte hatt 2 på seinvakt i
stedet for 3.

Ved Dagtilbudet har det i løpet av sommeren kommet 2 unge brukere som krever ekstra ressurser,
dette har medført tilsetting av 2 helsefagarbeidere. Disse stillingene er det ikke budsjettert me d.

Økonomisk er kjøkkenet i balanse, et forbruk pr 2. kvartal viser at vi har et avvik på – 83 430 . Det er
et stabilt salg av mat, dog en liten økning i salg til hjemmeboende og kantine.
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Hjemmebaserte tjenester
Hjemmesykepleien ligger innenfor budsjettrammene for 2018 og denne prognosen vil antakelig
holde seg ut året, selv med økte utgifter på spesielt drivstoff. Hjemmesykepleien har en el - bil.
Drivstoff fylles på tidspunkter det er billigst. Mindreforbruket p å vel kr 166 000, - , skyldes at en har
fått tilført kr 200 000, - i prosjektmidler fra fylkesmannen, dette er inntektsført i regnskapet for
2.tertial. Prosjektmidlene skal brukes til styrking av habilitering og rehabilitering ved en 20 %
prosjektstilling, og vil bli fordelt utover året.

Det er gledelig å se at økonomien i hjemmetjenesten bedrer seg. Til tross for nye svært økonomisk
krevende tiltak, er overforbruket pr 2. tertial redusert kraftig i forhold til samme periode i fjor. De
nye tiltakene må ses i sammenheng med refusjon fra staten knyttet til ressurskrevende tjenester,
disse inntektene er vanskelig å anslå på budsjetteringstidspunktet.

Det er gjort reduksjon av drift i mog - gruppene når dette har vært mulig. Utfordringen ligger i nye
tjenestebeh ov som er kommet til. Dette har en kostnad på årsbasis på ca 2,8 millioner. Disse
kostnadene var ikke kjent på budsjetteringstidspunktet for 2018. Det jobbes kontinuerlig med å
tilpasse driften til budsjettrammene, men dette er vanskelig i en tjeneste som er så uforutsigbar som
hjemmebaserte tjenester er.

Helse og familie
Avdelingen har noen innsparinger på lønn der det ved sykefravær ikke har vært mulig å få tak i
vikarer. Det er nå ansatt lege i ledig hjemmel og det forventes av det blir mindre behov for innleie av
vikar. Det ligger an til et overforbruk ved legetjenesten, det meste skyldes utbetalt erstatning til lege,
innleie fra vikarbyrå samt noe økning/overforbruk på kommunens andel av Gjøvik interkommunale
legevakt. Totalt sett vil avdelingen komme ut i balanse.

Land Barnevernstjeneste
Vi har mottatt faktura fra Land barnevernstjeneste for perioden 01.01. - 01.06.18, pålydende kr 9,4
mill. Budsjettmidlene er flyttet fra Helse og Familie til Fellesressurser fra og med 2018.

NAV
Vi har økte utgifter på Kvalifiseringsprogrammet, som er en positiv utvikling. Målet er at det på sikt
får brukerne over i varige løsninger fremfor sosialhjelp. Utgifter til Krisesenter er tatt, men fordelt
utover året i budsjettet. Dette gir et tilsynelat ende overforbruk ved 2.tertial, men jevner seg ut over
året. I tillegg vil etterfakturering av NAV Stat gi positiv effekt i regnskapet (50/50 deling av lederlønn
og 40/60 deling av driftsutgifter - 40 % stat).

Nærvær

Avdeling Mål 2018 Pr
2. kvartal

2018

Pr
2. kvartal

2017

Pr
2. kvartal

2016
Hovli 1. etasje 92,5 % 89,8 % 90,0 % 86,0 %

Hovli 2. etasje 92,5 % 83,7 % 86,7 % 91,8 %
Eldresenter og dagtilbud 92,5 % 93,7 % 96,8 % 89,5 %
Helse og familie 92,5 % 82,0 % 89,6 % 86,8 %

Hjemmesykepleien 95,0 % 93,7 % 95,4 % 94,4 %
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Avdeling Mål 2018 Pr
2. kvartal

2018

Pr
2. kvartal

2017

Pr
2. kvartal

2016

Hjemmetjenesten 92,5 % 91,2% 88,4 % 83,3 %
Hovlikjøkken/kantine 92,5 % 96,0% 87,8 % 93,7 %
Fellesressurser 92,5 % 99,3 % 96,5 % 82,6 %
NAV 92,5 % 97,5 % 92,1 % 97,7 %

Totalt 92,5 % 89,8 % 87,7 % 87,0 %

Nærværprosenten er økt sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, kommunalområdet har likevel
ikke nådd målet om en nærværprosent på 92,5 %.

Institusjon - Eldresenteret/dagtilbudet
1.etg: Fraværet er fortsatt høyt, og dette skyldes i all hovedsak langtidss ykemeldte. Lite av dette
fraværet er direkte jobbrelatert, og det jobbes godt med tilbakeføring til jobb.
Tilretteleggingstilskudd fra NAV er en viktig og positiv faktor i dette arbeidet.
2.etg: Det er økt nærvær med 2%. Sykefraværet kan skyldes en arbe idsstokk med høy
gjennomsnittsalder, og belastninger etter mange år i omsorgsyrket.

Eldresenteret / dagtilbudet har et totalt nærvær på 91,2 %. Samlet nærvær er 2,5% høyere enn
1.kvartal 2018.

Kjøkken: Pr 2.kvartal er det et sykefravær på 4 %, dette skyldes i hovedsak en langtidssyk e meldt.
Sykemeldingen er arbeidsrelatert og blir fulgt opp i samarbeid med NAV.

Hjemmebaserte tjenester
Hjemmesykepleien har som mål en nærværprosent på 95 %, og jobber aktivt med ulike tiltak for å nå
målet. Gr unnen til at målet ikke er nådd er flere langtidssykemeldte, men disse er på vei tilbake via
gradert sykemelding. Avdelingen har fokus på tilstedeværelse og på tilrettelegging der det er behov,
samt aktiv jobbing for å få ansatte raskt tilbake i jobb etter fravær. Avdelingen har som felles mål å
opprettholde et positivt og helsefremmende arbeidsmiljø med godt samarbeid, høy trivsel og fokus
på «stolte sammen».

Som det fremkommer av tabellen, øker arbeidsnærværet i hjemmetjenesten. Dette er positivt. Det
bl e startet med NED - samlinger i de forskjellige grupper i løpet av høsten 2018, resultatene foreligger
ikke i skrivende stund.

Helse og familie
Helse og familie har målsetting om en nærværsprosent på 92,5. Avdelingen har i hovedsak
langtidsfravær, og det sa marbeides med Bedriftshelsetjenesten og NAV for å etablere gode rammer
og arbeidsoppgaver for å kunne komme tilbake i jobb.

Det er etablert et samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og Psykisk helse - og rustjeneste, det er
behov for å etablere faglig veiled ning for tjenesten. Bedriftshelsetjenesten bistår avdelingsleder i
dialogmøter og med Frisk - samtaler.

NAV
Jobbnærværet er over måltall. Vi vil prioritere nærværsarbeid i høst (i et forebyggende perspektiv).
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5.3 Delegerte vedtak

Tjeneste Antall
søknader

Antall
inn -

vilget

Antall
avslått

Kommentar

Pleie og omsorg i institusjon 41 37 0 Opphold <2 uker gis som
tjeneste uten vedtak

Hovli eldresenter, korttidsopphold 9 9 0

Hjemmesykepleie 41 32 1
Dagopphold 7 7 0 Ikke institusjonstjeneste
Praktisk bistand 18 16 1
Psykisk helse 47 35 1 En vesentlig del av søkere får

dekket sitt behov med
lavterskeltilbud

Avlastning barn (under 18 år) 4 4 0 Gjelder både i og utenfor
institusjon

Omsorgsstønad 9 9 0
Avlastning i institusjon 5 5 0
Avlastning utenfor institusjon 1 1 0
Trygghetsalarm 8 6 0

Støttekontakt 3 3 0
BPA 1 1 0
Matombringing 11 11 0

IP 3 3 0 IP er en rett og ikke en tjeneste,
kan derfor ikke avslås

Rehabilitering og habilitering
utenfor institusjon (hverdags -
rehabilitering)

8 8 0

Utenom HO loven:

Ledsagerbevis 17 17 0

Parkeringsbevis 8 3 5
TT forflytningshemmede 7 4 3
Selveierleilighet Hovlihagen 0 0 0
Økonomisk stønad 317 246 71

Opplysning, råd og veiledning 7 7

Kvalifiseringsprogram 6 4 2

De kommunale (omsorgs)boliger som tildeles av Tildelingskontoret: Leilighetene Eldresenter,
leiligheter ved Holmetunet, Odnes bo - og servicesenter, Fagerlund vn 9 og Nistuguvn 9, fremkommer
ikke på oversikten. Det er 6 personer på vent for leilighet på Eldresenter, og det ble tildelt 2
leiligheter i 2.tertial. Det har ikke vært søknader, tildelinger eller avslag for de andre leilighetene.
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Misforhold mellom antall søknader og sum antall søknader innvilget/avslått, kan skyldes flg.:

Søknader mottatt i første tertial, men behandles i neste tertial
Søknader mottatt forrige tertial, men behandlet i første tertial
Søknader ikke behandlet fordi søker har trukket søknad, søker trenger annen tjeneste enn
det er søkt om o.l.

6. Status lokalsamfunn inklusiv stab

6.1 Mål og satsningsområder

Status mål og satsningsområder tar utgangspunkt i prioriterte tiltak i virkso mhetsplanen for
kommunalområdet lokalsamfunn inklusive stab.

Arbeid med kommunens klima - og energiplan vil snarlig sendes ut på høring og offentlig
ettersyn.

Matrikkelforbedringsprosjektet pågår og har også i 2018 blitt tildelt skjønnsmidler. Det er
engasjert en stilling i ett år fra i sommer.

Arbeid med kulturminneplanen fortsetter utover i 2018 og prosjektet kartlegging og
verdsetting av friluftsområder går mot en avslutning.

Flere reguleringsplaner pågår eller skal påbegynnes, framdriften bestemm es av kapasiteten
ved Arealforvaltning. Foruten flere private reguleringsplaner er kommunen selv i gang med
områdereguleringsplan for Kråkvika - Fjordsbygda - Breskebakke og reguleringsplan for
biovarmesentral. Klinkenbergtoppen boligfelt er under oppstart.

O psjonsavtale for boligutbygging på Grettejordet i Hov er inngått i 2018.

Næringsforening i Søndre Land er igangsatt etter påtrykk for kommunen.
Avdelingen har fått en del ekstraarbeid på landbrukssida grunnet den tørre sommeren og
forvaltningen rundt avli ngsskadeerstatning.

Ledig byggesakstilling er besatt fra 1.sept.

Arbeidet med stedsutvikling Hov pågår. Heving av sentrumsvegen og Fladsrudtomta har hatt
fokus i 2. tertial, samt planlegging av klinikk området.

Flere arrangementer innen kultur er gjennomført eller er under planlegging: Tid for Tømmer
2018, stort skolesekk - prosjekt med alle elever på 5. trinn er under planlegging. Bokkvelder i
biblioteket, kulturskoleforestillinger og konserter.



21 Tertialrapport 2018 – 2. tertial

Arbeidet med å restaurere og istandsette Oppistua som formidlingssentral for
Randsfjordmuseet/Lands Museum er i gang.

Forslag til ny hovedplan for vann og avløp er utarbeidet og lagt ut på høring.

Arbeidet i digitaliseringsprosjektet pågår. Det er utarbeidet status for
gjennomførte/igangsatte tiltak for 1 . halvår, og arbeidet med å fullføre handlingsplanen,
herunder ny løsning for intranettet, igangsettes i løpet av høsten. Med hensyn til
gjennomførte tiltak, nevnes blant annet at kommunen har innført Svar Ut og SvarInn
(elektronisk postforsendelse) og ele ktroniske lønnsslipper. Ny hjemmesideløsning ble lansert
7. juni.

Rådhuskantina ble avviklet i sin nåværende form 1. juni 2018. Det pågår et prosjekt i regi av
dagtilbudet på eldresenteret hvor det er utredet muligheten for å reetablere drift av
rådhuskan tina i samarbeid med kjøkkenet på Hovli sykehjem og Sølve. Ny kantine starter opp
igjen i løpet av 3. tertial 2018.

Revidering av personal håndboka pågår og forventes ferdig i løpet av 2018.

Utarbeidelse av lønnspolitisk plan er ferdig og ble ferdig beha ndlet i Partssammensatt utvalg
12.09.2018.

Det er med virkning fra 1. juli 2018 etablert et interkommunalt samarbeid med Vestre Toten
kommune på skatt og innfordring av kommunale krav. Arbeidet har kommet godt i gang, og
fungerer godt.

For status på inve steringsprosjektene, henvises det til eget kapittel om dette.

Oppsummert har det vært bra aktivitetsnivå i 2. tertial og det arbeides målrettet for å nå de mål og
satsningsområder som er definert for inneværende år. Bygg & vedlikehold har også i år flere store
prosjekter som skal gjennomføres/ er gjennomført, bl.a. nytt beredskapssenter og Hovli - prosjektet,
samt 2 prosjekter med nye omsorgsboliger. Det gir en utfordring på kapasitet og gjennomføringsevne.
Det er i tillegg viktig å presisere at det fortsatt er store utfordringer knyttet til
vedlikeholdsetterslepet.

6.2 Økonomi og nærvær

Avdelinger: Regnskap
pr 2.
tertial
2018

Periode -
budsjett pr
2. tertial
2018

Avvik Års -
budsjett
2018 inkl
endr

Års -
prognose
2018

Pr 2.tertial
2017

Fellestjenester 6 313 808 6 326 059 - 12 251 9 404 903 0,5 mill 5 848 476
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Avdelinger: Regnskap
pr 2.
tertial
2018

Periode -
budsjett pr
2. tertial
2018

Avvik Års -
budsjett
2018 inkl
endr

Års -
prognose
2018

Pr 2.tertial
2017

Økonomiavd inkl
tillitsvalgte*

4 699 481 4 485 449 214 032 6 892 227 0,2 mill 6 539 284

Renhold 6 108 292 6 353 087 - 244 795 10 097 875 Balanse 6 354 758

Bygg og vedlikeh. 7 202 471 7 723 147 - 520 676 12 299 671 0,2 mill 8 086 016

Lønn - og personal* 1 892 745 1 773 912 118 833 2 808 423 0,3 mill 94 981

Arealforvaltning 3 781 014 4 451 024 - 670 011 6 961 613 0,15 mill 4 569 204

Fellesressurser inkl
overføring til
kirkene

4 015 333 4 036 917 - 21 584 5 574 509 Balanse 3 711 840

Kultur, idrett og
fritid

4 960 826 5 082 644 - 121 818 7 031 293 Balanse 4 239 144

Teknisk drift 1 483 808 - 704 258 2 188 066 - 1 146 001 1,8 mill 2 549 639

Totalt 40 457 779 39 527 983 929 795 59 924 513 3,15 mill 41 993 341

Basert på status etter 2. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen totalt sett
merforbruk for kommunalområdet på 3,15 mill kroner. Av særskilte forhold fremheves:

Fellestjenester
I prognosen forventes det et merforbruk - foreløpig anslå tt til kr 0,5 mill kroner. Det forventede
merforbruket relaterer seg til behov for utskiftinger av PC - parken hvor IKT har fått
bestillingsansvaret, men hvor kostnadene foreløpig ikke er budsjettert. Videre skyldes det forventede
merforbruket økte driftsko stnader bl.a. relatert til oppgradering og utbedring av sak - arkivsystemet
ESA, herunder avlevering av neste uttrekk av elektroniske arkivdeler, innføring av SvarUt/SvarInn,
samt ny hjemmesideløsning.

Renhold
Det forventes balanse totalt sett i 2018.

Kultur
Det forventes balanse totalt sett i 2018 .

Arealforvaltning
Det forventes et merforbruk på 0,15 mill over året grunnet bl.a. kulturminneregistrering som foregår
nå i Kråkvika - området. Et større mindreforbruk i 1.tertial skyldes periodisering av i nntekter og
utgifter. Kommuneskogen har hatt tømmersalg i vinter og en del større utgifter (eks.
næringsprogrammet i Gjøvikregionen) kommer senere i året. Det er noe usikkerhet om
gebyrinntektene på byggesaksida blir så høyt som budsjettert.
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Teknisk drift
Områdene innenfor selvkost viser tilnærmet balanse pr 2 tertial. Det er budsjettert med et
underskudd på vann på 0,9 mill, og 0,42 mill for feiing i 2018, grunnet for lave inntekter på disse to
selvkostområdene. Dette er en av hovedårsakene til underskudd et i 2018. Budsjett for veg er i
utgangspunktet for lavt, 2 tertial viser at budsjettet er oppbrukt.

Innenfor brannvesenet viser regnskapet pr 2 tertial også et merforbruk på ca 0,4 mill. Dette skyldes i
hovedsak høyere aktivitetsnivå enn budsjettert.

Fo rventet årsprognose viser et merforbruk på minst 1,8 mill i 2018.

Bygg og vedlikehold
Bygg og vedlikehold ligger an til å gå omtrent i balanse, men det skal ikke skje mange uforutsette
ting, før det blir et merforbruk totalt for året. Dersom nye forutsetninger som f.eks. etablering av
midlertidig barnehage og det som skjer på klinikkområdet skal belastes driftsbudsjettet uten noen
form for kompensasjon, ser det ut til å bli vanskelig å holde budsjettet. Det foreslås derfor å
rapportere et lite ove rforbruk for året pr 2. tertial.
Regnskapstallene pr 2.tertial viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett, men vi ligger
bl.a. 1 måned på etterskudd med strømfakturaer.

Vedlikeholdsbehovet er generelt stort, men vi prøver å tilpasse utført v edlikehold med de midlene vi
har til disposisjon. Blant annet ser vi et økt vedlikeholdsbehov på tekniske anlegg, noe som ikke er
overraskende siden mange installasjoner nå nærmer seg det en kan forvente av teknisk levealder.
Dette gjelder bl.a. installasj onene som kom på plass i forbindelse med Reform - 97 i skolesektoren.
Vi holder også på med å skifte ut taktekking på 2 bygninger før vinteren kommer. En ser også at det
blir flere «krevende» leietakere, der det er behov for større renoveringer når de flytt er ut av
kommunale boliger.

Husleieinntekter ligger litt under budsjettert. Vi har forholdsvis få ledige utleieboliger, men likevel
noen flere enn antatt fordi det ser ut til å bli bosatt svært få flyktninger. Vi har revet totalt 13
utleieenheter ved Hovl i, samt en i Breskebakke. Dette reduserer husleieinntektene i forhold til
tidligere år.

Om avdelingen klarer å komme i balanse i løpet av 2018, vil avhenge av om det skjer mye uforutsette
hendelser eller ikke.

Økonomi
Merforbruket i avdelingen fordeler seg over flere kostnadskategorier, blant annet er netto
lønnsutgifter noe høyere enn budsjett. Prognosen er et merforbruk på 0,2 mill.

Personal og lønn
Budsjettet har blitt splittet mellom økonomi og personal/ lønn fra januar 2018. Det ble da ført over
kun lø nnsmidler for 3,8 stillinger, mens de aktuelle stillinger er 4 stillinger. Dette vil bedre seg noe, da
vi reduserer pr 20. april til 3, 8 stillinger. Men fra høsten vil personal og lønn øke med en 100 %
stilling for å jobbe mer med sykefravær, lærlinger og HMS. Da vil ubalansen bli større. Det legges til
grunn at økning i bemanning vil gi redusert sykefravær i organisasjonen og dermed reduserte utgifter
til sykefravær.
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I tillegg er den stor i forhold til ulike lisensavgifter. Så totalt sett forventes det me rforbruk på ca 0,3
mill i 2018.

Nærvær

Avdeling Mål 2018 Pr
2.kvartal

2018

Pr
2. kvartal

2017

Pr
2.kvartal

2016

Fellestjenester 96,0 % 91,6 % 93,2 % 91,6 %
Økonomi 97,0 % 97,3 % 96,7 % 91,7 %
Lønn - og personal 95,0 % 72,9 % - -
Renhold 93,0 % 90,6 % 88,1 % 91,4 %
Bygg og vedlikehold 97,0 % 96,0 % 94,2 % 97,6 %
Arealforvaltning 96,0 % 91,5 % 94,8 % 97,0 %
Kultur 95,0 % 84,7 % 92,9 % 98,3 %
Teknisk drift 97,0 % 94,5 % 95,4 % 97,1 %

Totalt 95,0 % 91,7 % 92,9 % 94,6 %

Tallene er akkumulert pr. utgangen av 2. kvartal 2018, og er lavere enn for tilsvarende periode i 2017
og 2016. Dette er en utvikling som kommunalområdet ikke finner tilfredsstillende, selv om
nedgangen i jobbnærværet skyldes i all hovedsak flere langtidssykemeldinge r. Det er ingen store
endringer i noen av avdelingene sammenlignet med 2017.

Basert på tallene for 2. kvartal synes målsettingen på 95,0 % for hele året å være noe krevende.

6.3 Delegerte vedtak

Tjeneste Antall
søknader

Antall
innvilget

Antall
avslått

Kommentar

Søknad om startlån
og tilskudd

30 10 20 2 søknader var ikke ferdig behandlet i
påvente av mer informasjon.

Kommunale
utleieboliger

31 8 9 Pr 05.09.18 er det 17 personer på
venteliste på kommunale utleieboliger

Totalt er det nå 173 elever i kulturskoleaktiviteter. 30 av disse er i Hov barne - og ungdomsteater og
ca 34 i Søndre Land skolekorps. Kulturskolen har pr dato redusert ventelistene på de fleste områder.
Hov barne - og ungdomsteatret har fortsatt venteliste på ca. 70. Kulturskolen har primæropptak ved
skolestart, men tar inn nye elever fortløpende dersom noen slutter.

Innenfor arealforvaltning og fellestjenester rapporteres delegerte vedtak fortløpende til
formannskapet og er av denne grunn ikke tatt inn i t ertialrapporten.
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7. Status investeringer og revidering av investeringsbudsjett 2018

7.1 Status investeringer

Regnskap
pr
31.8.2018

Oppr.
budsjett
2018

Gjeldende
budsjett pr
31.8.2018

Sum Oppvekst: 365 967 3 050 000 6 150 000

Sum H.O.V. 6 041 366 114 100 000 113 597 000

Sum lokalsamfunn inkl stab 28 282 548 61 530 000 52 627 640
Herav VAR - området 3 678 181 12 000 000 10 450 000

SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 34 689 881 178 680 000 172 374 640

Avdrag på videreutlån 237 979 300 000 600 000

Nedbetaling av lån av ekstraordinære
innbetalte avdrag på utlån 52 800 600 000 50 000

Startlån (innlån) 2 435 427 10 000 000 10 000 000

Egenkapitalinnskudd KLP 2 201 593 2 300 000 2 300 000

Avsetning til ubundet investeringsfond 0 2 400 000 2 400 000

Avsetning til bundet investeringsfond 429 406 0 0

SUM INVESTERINGER 40 047 086 194 280 000 187 724 640

Finansiering:

Salg av avg.pliktige varer og tjenester - 4 800 0 0

Salg av tomter - 276 295 - 500 000 - 500 000

Salg av driftsmidler og annen fast eiendom - 482 928 - 2 000 000 - 2 000 000

Momskompensasjon investering - 5 059 287 - 28 000 000 - 23 000 000

Eksterne tilskudd og refusjoner 0 - 4 500 000 - 2 300 000

Gaver - 561 028 0 0

Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler 0 - 145 045 000 - 146 748 200

Bruk av lån til videreutlån - 2 435 428 - 10 000 000 - 10 000 000

Avdrag på formidlingslån - 543 278 - 600 000 - 600 000

Bruk av fritt disposisjonsfond
(kommuneskogen) - 23 640 0 - 23 640

Bruk av ubundet investeringsfond (til
egenkapitalinnskudd fra KLP) 0 - 2 300 000 - 2 300 000

Bruk av bundet driftsfond i investering (DA -
midler til lekeplass) 0 - 1 335 000 - 200 000

Bruk av bundne investeringsfond (til
ekstraordinære avdrag ) - 52 800 0 - 52 800

Sum finansiering - 9 439 484 - 194 280 000 - 187 724 640



26 Tertialrapport 2018 – 2. tertial

7.2 Forslag til revidering pr 31.8.2018

Regnskap
pr
31.8.2018

Oppr.
budsjett
2018

Rev. budsjett
pr 30.4.2018

Forslag til
justeringer
pr
31.8.2018

ENDRINGER I INVESTERINGENE:

Støydemping SLUS 65 418 200 000 200 000 - 50 000

Varslingssystem skoler 0 400 000 400 000 - 400 000

Uteområde Grettegutua barnehage 0 350 000 350 000 - 350 000

Molok avfallssystem Fryal/SLUS 0 250 000 250 000 50 000

Varmesentral Lunden 0 900 000 950 000 - 850 000

Omsorgsboliger i bofellesskap – Sørhågåv 5 020 5000 000 5 000 000 - 3 000 000

Hovlitunet 3 864 606 80 000 000 79 525 000 - 70 000 000

Omgjøring NAV - kontorer 229 831 12 900 000 12 323 000 - 12 000 000

Forsterket bolig – Fjordv 19 298 814 0 380 000 - 80 000

Bofellesskap i Breskebakken 746 428 13 000 000 13 059 000 - 10 000 000

Bjørnstad – Landåsbygda (P2) 0 3 000 000 100 000 100 000

Brenden – Landåsbygda (P2) 141 151 250 000 250 000 250 000

Utskifting av kummer og ledningsnett 11 693 400 000 400 000 300 000

Salg av landbruksarealer 28 260 0 23 640 4 360

Brannvarsling Rådhuset/NAV 0 300 000 300 000 300 000

Lagerbygg for bygg og vedlikehold,
prosjektering 0 100 000 100 000 - 100 000

Beredskapssenteret 20 540 619 22 900 000 22 782 000 - 700 000

2 varebiler til vaktmestertjenesten 315 794 300 000 300 000 16 000

Lekeinstallasjon Hov sentrum 0 700 000 700 000 - 700 000

Fladsrudbygget/ - tomta 247 149 9 700 000 500 000 - 200 000

Museum i Oppistua – klargjøring 163 657 300 000 361 000 - 150 000

Fjordsti Holmen mølle – Kråkvika 0 2 000 000 2 000 000 - 2 000 000

Automatisk ringeanlegg Landåsbygda
kapell 0 180 000 180 000 100 000

Desinfiseringsmaskin 0 0 230 000 40 000

Parkeringsplass (sør) på idrettsparken 0 0 0 100 000
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Regnskap
pr
31.8.2018

Oppr.
budsjett
2018

Rev. budsjett
pr 30.4.2018

Forslag til
justeringer
pr
31.8.2018

Fliskutter 0 0 0 174 000

- 99 1 45 640

Avdrag på videreutlån 237 979 300 000 600 000 - 300 000

Nedbetaling på lån – ekstraordinært 52 800 600 000 50 000 3 000

Egenkapitalinnskudd KLP 2 201 593 2 300 000 2 300 000 - 98 000

SUM REDUKSJON AV INVESTERINGER - 99 5 40 640

Regnskap
pr
31.8.2018

Oppr.
budsjett
2018

Rev.
budsjett pr
30.4.2018

Forslag til
justeringer
pr
31.8.2018

ENDRINGER I FINANSIERINGEN:
Salg av avg.pl varer og tjenester - 4 800 0 0 - 5 000

Momskompensasjon - 5 059 287 - 28 000 000 - 23 000 000 11 000 000

Tilskudd fra andre 0 - 1 300 000 - 1 300 000 750 000

Tilskudd spillemidler 0 - 1 300 000 - 1 000 000 1 000 000

Bruk av lån til investeringer i
anleggsmidler

0 - 145 045 000 - 145 598 200 86 7 61 280

Avdrag på formidlingslån - 543 278 - 600 000 - 600 000 - 100 000

Bruk av kommuneskogens disp.fond - 23 640 0 - 23 640 - 163 640

Bruk av ubundne investeringsfond 0 - 2 300 000 - 2 300 000 98 000

Bruk av bundne driftsfond 0 - 1 335 000 - 200 000 200 000

SUM REDUKSJON AV FINANSIERING 99 5 40 640

Vesentlige endringer i bevilgningene til investeringer siden forrige revidering:

Hovlitunet: På grunn av forsinket oppstart vil det bli en forskyvning av finansieringsbehovet.
Beredskapssenteret: Holder tilbake 700.000 til neste år i samsvar med garantiperioden.
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Boligprosjektene i Sørhågåvegen og Breskebakke: På grunn av forsinket opp start vil det bli en
forskyvning av finansieringsbehov fra 2018 til 2019.
Omgjøring NAV - kontorer: Bevilgningen flyttes over til 2019 i påvente av mer avklaring.
Fjordsti Holmen mølle – Kråkvika: denne overføres til 2019
Ny e prosjekter:

- Det er stort behov for flere parkeringsplasser på idrettsparken, og det settes
derfor i stand en parkeringsplass sør for nedre fotballbane.

- I forbindelse med utsiktshogst, kantrydding etc investeres det flishogger for kr
174.000 inkl. mva. Nettokostnad finansiering over ko mmuneskogens frie
disposisjonsfond. Siden denne type rydding tiltar, er dette mer lønnsomt enn å
leie inn maskin.

Endringer i finansieringen:
Den vesentligste revideringen av finansieringen gjelder reduksjon av momskompensasjon og bruk av
lånemidler.

Det er budsjettert med et låneopptak til anleggsmidler på kr 144.045.000, mens det foreløpig tatt
opp et lån på 100.000.000. Basert på revidert investeringsbudsjett vil det ikke bli behov for
ytterligere låneopptak i 2018.
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TERTIALRAPPORT 2/2018 FRA INNLANDET REVISJON 
IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 29.10.2018 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Tertialrapport 2/2018 fra Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Ja  

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Tertialrapport 2/2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS der det er avtalt 
tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi:  
 

  4.5 Økonomirapportering 
 

Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en 
årsrapport (31/12).  
 
Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest 
en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne eventuelle 
vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   
 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget 
om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
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Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den 
vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett og bevisstgjøre kontrollutvalget på evt. ledige midler til 
gjennomføring/bestilling av forvaltningsrevisjon.  
 
Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.  
 
Rapporten kan oppsummeres slik: 
 

 Regnskapsrevisjon: Prognose 31/12 = budsjett (550 timer). 
 

 Forvaltningsrevisjon: Prognose pr. 31.12.2018 viser at det ligger an til forbruk på totalt 288 
timer mot budsjettert 240 timer. 
 

 Møter: Prognose 31/12 = budsjett (50 timer). 
 
Samlet ligger det an til et merforbruk på budsjettposten på ca. 40 000 (48 timer). 
 
a 
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1. Informasjon – utredning om sammenslåing (brev av 
11.10.2018 fra Innlandet Revisjon IKS til kontrollutvalgene)

Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2017 med andre kommuner tas til 

orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av 
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre 
kommuner på samme størrelse. 
  

2. Daglig leders orientering om utviklingen i selskapet tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale med daglig leder i Innlandet Revisjon IKS fremlegges orienteringssak overfor 
kontrollutvalget med følgende to hovedformål: 
 

1) Presentasjon av sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking») for fjoråret. 
2) Informasjon om utviklingen av selskapet. 

 
Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS orienterer.  
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Vedr. årlig sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking»): 
 
Denne delen av saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og 
Innlandet Revisjon IKS, der det bl.a. er avtalt at det skal gjennomføres årlig sammenligning 
(”benchmarking”) av kommunens revisjonskostnader mot andre kommuner. Det vises her til avtales 
pkt. 1 som sier følgende:  
 

”Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen.” 

 
I tråd med etablert praksis er Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder invitert til å presentere 
tallmaterialet, og kommenterer forskjeller mellom kommuner mv.  
 
 
Nærmere om prissammenligningen: 
 
På oppfordring fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) oppgir en rekke revisjonsdistrikter 
kostnadene knyttet til revisjon av ”sine” kommuner. NKRF lager nøkkeltall for hver kommune 
(utgifter til revisjon i forhold til kommunens driftsinntekter) og distribuerer disse tilbake til 
revisjonsdistriktene for eventuell videre analyse mv.   
 
Sammenligningen har størst relevans for kommunenes kostnader til regnskapsrevisjonen, dvs. 
kostnader knyttet til bekreftelse av regnskapet (revisjonsberetningen). Dette skyldes at alle 
revisjonsdistriktene og revisorene har samme krav til gjennomføring og dokumentasjon av jobben. Det 
må forventes at betydelige forskjeller mellom kommuner på samme størrelse forklares, eller 
sannsynliggjøres for denne tjenesten. 
 
Omfang av forvaltningsrevisjon vil variere fra år til år, og sammenligning mellom kommuner viser 
store avvik det enkelte år. På dette området er det mest aktuelt og å se på nivået i egen kommune over 
tid (trend).  
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Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Forslag til oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet 
Revisjon IKS for 2019 

2. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Vedlegg 1 
 
Nei 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Oppdragsavtale for 2019 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019. 

 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Kommunen inngår i et forpliktende samarbeid med 11 andre kommuner og Oppland Fylkeskommune 
om deltakelse i det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS. Dette er regulert i en 
egen selskapsavtale, som bl.a. forplikter kommunene å kjøpe/bestille alle lovpålagte revisjonstjenester 
fra selskapet.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå nærmere avtale med Innlandet Revisjon IKS 
om kjøp av revisjonstjenester. Denne avtalen er kalt ”oppdragsavtale”, og det er etablert praksis med 
årlig gjennomgang og justering. I tillegg til å regulere innhold og omfang av revisjonstjenestene det 
enkelte år, fungerer avtalen også som budsjettgrunnlag for kontrollutvalgets utgifter til revisjon det 
enkelte år.  
 
Vedlagt følger forslag til oppdragsavtale for neste år. Forslag til vedtak i saken forutsetter at det er 
samsvar mellom avtalen og kontrollutvalgets forslag til eget budsjett for neste år når det gjelder det 
økonomiske omfanget av avtalen. 
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Kort om ny avtale – omfang og priser: 
 
Nedenfor følger en kort oversikt fra oppdragsavtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester): 
 

 Totalt antall timer er uendret fra fjoråret (840 timer).  
 Økonomisk omfang av avtalen er økt fra kr. 807 300 i inneværende år til kr. 832 500 for neste 

år. Dette utgjør en prisøkning på ca 3,1 %. 
 Timepriser i selskapet er:  

 Regnskapsrevisjon: 960,- (økt fra 930). 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv.): Gjennomsnittspris kr. 1050,- (økt fra 

1020,-), timepris revisor kr. 960,- (økt fra 930,-) og oppdragsansvarlig revisor kr. 
1 140,- (økt fra 1110,-)  
 

Nytt for 2019 er at tidligere vedlegg til avtalen (om regnskapsrevisjon) er tatt ut og at nytt 
vedlegg vedr. personvernerklæring er lagt ved. 

 
 
Generelt om oppdragsavtalen: 
 
Oppdragavtalen fungerer som et overordnet dokument i styringsdialogen mellom kontrollutvalget 
(oppdragsgiver/bestiller) og Innlandet Revisjon IKS (utfører), og skal bidra til å oppfylle kravet til 
kontrollutvalget om å føre tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
revisjonsarbeidet er i tråd med lover, regler, faglige standarder mv. (jf. forskrift om kontrollutvalg § 4 
og § 6). Oppdragsavtalen rulleres årlig.   
 
Kontrollutvalgets handlingsrom mht. økonomi: 
 
Det vises til avtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester), og oversikt over tjenester og priser. 
 

 Tjenester: Alle tjenester som er listet opp representerer lovpålagte oppgaver med unntak av 
følgende linjer:  
 Linje 4 – Veiledning og bistand (en del av arbeidet med regnskapsrevisjon) 
 Linje 5 – Bestilte mindre undersøkelser  

 
 Timeforbruk - regnskapsrevisjon: Revisor avgjør dette. Med unntak av linje 4 (veiledning og 

bistand), har kontrollutvalget lite/ingen påvirkningskraft.   
 

 Timeforbruk – forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: Kontrollutvalget påvirker dette, og 
legger frem ønsket ramme for kommunestyret.  Større endringer i kontrollutvalgenes budsjetter 
på området vil påvirke selskapet mht. bemanning. Selskapet må m.a.o. tilpasse bemanningen 
etter etterspørselen. Kontrollutvalget på sin side forplikter seg til å jobbe aktivt for å oppfylle 
intensjonene i budsjettet/oppdragsavtalen når det gjelder kjøp av tjenester til 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 

 Timepris: Fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret. Kontrollutvalget 
har ingen direkte påvirkning på dette.  

 
Pga. monopolsituasjonen har kontrollutvalget i oppdragsavtalen krevd at selskapet gjennomfører en 
årlig sammenligning/”benchmarking” av revisjonskostnader med andre kommuner. Kontrollutvalget 
skal orienteres om resultatet fra prissammenligningen, jf. pkt. 1 i oppdragsavtalen.  
 



 
 

 

 
    
   
 
 

 

 

OPPDRAGSAVTALE  
 

MELLOM 
 
 
 

KONTROLLUTVALGET  
I SØNDRE LAND KOMMUNE 

 
OG 

 
INNLANDET REVISJON IKS 
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Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 
 

Kontrollutvalget  Side 2
 

 

1 GENERELT 
 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet 
Revisjon IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til 
selvkost. Det skal inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige 
leder jf. selskapsavtalen § 3.  

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.  
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være 
til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være 
kompetent og kundeorientert. Oppdragsansvarlig revisor for både regnskaps- og 
forvaltningsrevisjon skal oppfylle kravene til utdanning og praksis. Revisjonsteamene skal 
ha tilfredsstillende kompetanse og være uavhengige. 
  
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til 
standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor skal rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget jf. pkt. 4. 
 
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
  
Utvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av 
oppdragsavtalen med vedlegg. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og 
kostnad. Med kvalitet menes blant annet revisors kvalifikasjoner og faglig utførelse samt 
kommunikasjon mellom revisor og kontrollutvalg. 

 
 
2 KONTRAKTSPERIODEN  

 
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01. – 31.12.19.  
 
Oppdragsavtalen for 2020 forhandles høsten 2019. 
 
 

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER 
 
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og 
budsjett: 
 
Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2019 med forbehold om godkjennelse i styret 
og representantskapet: 
 Regnskapsrevisjon kr 960 
 Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.050 

o Forvaltningsrevisjon revisor kr. 960 
o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.140 

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

  Tjeneste   Timer  Timepris  Kroner  
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  Regnskapsrevisjon    

       1  
 Revisjon av kommunens 
årsregnskap         400          960      384 000  

       2   Attestasjoner og revisjonsuttalelser         120          960      115 200  
       3            -            960              -    
       4   Veiledning/bistand           30          960       28 800  

  SUM 1-4         550          960      528 000  

    

  Bestilte revisjonstjenester        
       5   Bestilte andre tjenester           -          1 050              -    
       6   Forvaltningsrevisjon          240        1 050      252 000  
       7   Selskapskontroll           -          1 050              -    

  SUM          240        1 050      252 000  

        

  Annet        

       8  
 Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre           50        1 050       52 500  

    

  SUM         840        832 500  

 
 
 
Kommentarer: 

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

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

 Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5.  

 Årsavregning sendes kommunen/fylkeskommunen med kopi til kontrollutvalget 
innen 31. januar påfølgende år.  

 Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid innenfor revisjon av tjeneste 1 (revisjon 
av årsregnskapet) og tjeneste 2 (attestasjoner/revisjonsuttalelser):    

o    Revisjon av årsregnskapet: Det forutsettes at årsregnskapet avlegges innen 
15/2 og årsberetningen innen 31/3 i samsvar med bokføringsloven, 
kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning. Sammen med 
årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon som 
bekrefter kommunens balansetall samt avstemminger av balansen og de 
sammenhenger som ellers forventes å være i regnskapet. Videre skal 
Kontrolloppstilling over innberettede og registrerte beløp foreligge.  

o    Attestasjoner/revisjonsuttalelser vedrørende kommunens 
momskompensasjonskrav, spillemiddelregnskaper m.m. forutsettes framlagt 
for revisor minimum 14 dager før innsendingsfristen. Det skal legges fram 
nødvendig dokumentasjon i form av talloppsett, regnskapsmateriale og 
eksempelvis tilsagn, ferdigattester etc. for at revisor skal kunne utføre 
jobben på en effektiv måte. 

3 Dialog mellom revisjonen og kontrollutvalget 
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 Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en 
betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  

 
 Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god 

forståelse av revisjonsmandatet, planlagte og gjennomførte revisjonshandlinger. 
 
 Innenfor bestilte revisjons tjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og 

revisjonen har en lik forventinger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med, 
rammene for og forventa nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene skal 
gjennomføres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende veileder. 
Revisjonen skal informere om vesentlige endringer i premissene for bestillingene. 

 
 Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester. 
  
 
4 RAPPORTERING  

 
4.1 Formålet med rapporteringen 
 
Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig 
informasjon for å kunne påse at; 
 Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
 Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
 Det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 

 Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser 
i selskaper m.m. (selskapskontroll) 

 
 

4.2 Rapportering av revisjonsordningen 
 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til 
uavhengighet. 

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

 
4.4 Rapportering av bestilte tjenester 
 
Formålet med rapportering av tilleggstjenester, forvaltningsrevisjonsprosjekter og 
selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget: 
 Får levert de prosjektene som er bestilt 
 Prosjektene er i henhold til bestilling 
 Gjennomføring og rapportering skjer i henhold til kommunal revisjonsskikk og etablert 

og anerkjente standarder på området 
 
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig 
sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 

 
 

4.5 Økonomirapportering 
 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i 
tillegg til en årsrapport (31/12).  

 
 Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget 

senest en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne 
eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   

 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere 
kontrollutvalget om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
 
 
 

6 ANDRE FORHOLD 
 
Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon 
samt tilgang til nødvendig data.  

  
Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert 
kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av 
kvalitetskontrollene.  
 
Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med 
Innlandet Revisjon IKS. 
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7 VEDLEGG TIL AVTALEN 
  
 Innlandet Revisjon IKS personvernerklæring følger som vedlegg til avtalen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 _________________ 2018 
 
 
 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
Bjørg Horn       Bjørg Hagen 
Kontrollutvalgsleder      Daglig leder 
 
Søndre Land kommune     Innlandet Revisjon IKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 

Personvernerklæring 
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Personopplysninger 
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, 

personnummer, adresse, telefonnummer og lignende. 

Behandlingsansvarlig 
Daglig leder er på vegne av Innlandet Revisjon IKS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av 

personopplysninger. 

Hjemmelsgrunnlaget for Innlandet Revisjon IKS’ behandling av personopplysninger 
Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning 

(GDPR). Vår virksomhet er også regulert av blant annet kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, 

kirkeloven, stiftelsesloven, revisorloven m.m. 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er personopplysningsloven GDPR artikkel 

6 punkt 1 bokstav c jf. kommuneloven § 78 og § 80 med tilhørende forskrifter, stiftelsesloven § 43 og § 44, 

hvitvaskingsloven og revisorloven samt GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, interesseavveining.  

Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon av 

eierkommunene og andre kunder som kirkelige fellesråd, sokneråd, interkommunale selskaper, stiftelser og 

fjellstyrer. Formålet med behandlingen er å sikre at vi leverer revisjonstjenester på en effektiv måte i 

henhold til regelverket.  

Personopplysninger som behandles 
I forbindelse med utførelse av revisjonstjenestene behandler vi personopplysninger slik som navn, 

personnummer, ansattavtaler, lønnsopplysninger, opplysninger om tjenester kommunen yter m.m. Hvilke 

personopplysninger vi samler inn og behandler avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre 

forvaltningsrevisjon, revidere årsregnskapet eller attestasjon.  

Personopplysningene samles inn fra de vi reviderer, dvs. kommunene og øvrige kunder. 

Behandling og lagring av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å avgrense 

lagringen av personopplysninger. Vi arkiverer bare personopplysninger som er nødvendige for 

dokumentasjon av revisjonstjenesten eller attestasjonen. Personopplysningene blir lagret på revisjonens 

område på Oppland fylkeskommunes server og fagsystemet Descartes.  
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SAK NR. 54/2018 

 
Søndre Land kommune       
   

 
 
 

 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                 
Kontrollutvalget 29.10.2018 Kjetil Solbrækken Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Svar – bekreftelse, opphør av arbeidsforhold – gjeninntreden som 

leder av kontrollutvalget (brev av 18.10.2018 fra Søndre Land 
kommune) 

 
2. Diverse avisartikler 

 
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1 
 
 
 
Vedlegg 2  
 
Muntlig orientering 

 

 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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