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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 07.04.2016 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 
Arkivsak: 15/00006 
  
Tilstede:  Ulf Halvorsen (leder), Magnus Theiste Østlie, Geir Morten 

Stenhaug, Turid Evensen  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Sollie 

  
Forfall:  Henriette Øygarden 
  
Andre: Rådmann Trond Wifstad, sak 11, 12 og 18 første punkt 

Kommunalsjef for økonomi og fellestjenester Ivar Jostedt, sak 
11, 12 og 18 første punkt 
Daglig leder VKR Linn Therese Bekken 
Rådgiver VIKS, Gaute Hesjedal 

  
Møteleder: Ulf Lund Halvorsen 
Protokollfører: Gaute Hesjedal, VIKS 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

11/16 15/00006-
64 Godkjenning av protokoll fra møte 29.03.16 2 

12/16 15/00153-
11 Oppfølging Re helsehus - etikk og kultur 3 

13/16 16/00037-3 Orientering om status i arbeidet med innføring av 
eiendomsskatt 3 

14/16 15/00155-
11 

Virksomhetskontroll Teknikk og næringstjenester (TNT) 
avdeling drift 2015 4 

15/16 16/00043-2 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 
- 2019 Re kommune 4 
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16/16 16/00045-1 Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll Re 
2016 - 2019 6 

17/16 16/00014-8 Referatsaker Re 07.04.16 6 

18/16 15/00154-
16 Eventuelt - Re 07.04.16 7 

    

 
 
 
Sak 18/16 angående rådmannens tilbakemelding på kontrollutvalgets vedtak i sak 
9/16 ble behandlet etter sak 13/16. 
 
 
Saker til behandling 

11/16 Godkjenning av protokoll fra møte 29.03.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 11/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 29.03.16 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 29.03.16 godkjennes 
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12/16 Oppfølging Re helsehus - etikk og kultur 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 12/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte i saken og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til etterretning. 
 
 
 
13/16 Orientering om status i arbeidet med innføring av 
eiendomsskatt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 13/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens redegjørelse om status for innføring av eiendomsskatt i Re 
kommune tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Ivar Jostedt informerte i saken. Arbeidet er ifølge administrasjonen i 
rute etter planlagte frister. Intensjonen er at det skal fattes endelig vedtak av 
eiendomstakster som grunnlag for eiendomsskatt i møte 11.04.16. Positive synergier 
av arbeidet er en totalt sett bedre oversikt over eiendomsmassen i kommunen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Administrasjonens redegjørelse om status for innføring av eiendomsskatt i Re 
kommune tas til orientering. 
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14/16 Virksomhetskontroll Teknikk og næringstjenester (TNT) 
avdeling drift 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 14/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Virksomhetskontroll Teknikk og næringstjenester avdeling drift 2015 tas til 
orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes og 
følges opp. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder VKR gjennomgikk rapporten fra virksomhetskontrollen og forklarte 
bakgrunnen for de anbefalinger som er gitt. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Virksomhetskontroll Teknikk og næringstjenester avdeling drift 2015 tas til 
orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes og 
følges opp. Kontrollutvalget vil spesielt peke på punktet om årlig gjennomgang og 
dokumentasjon av utleid areal hvor det kreves mva/mvakomp. Dette har vært påpekt 
av revisor også i 2011. 
 
 
 
 
 
15/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 
2019 Re kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 15/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Re kommune 2016 – 2019 tas til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget vil for perioden 2016 – 2019 legge følgende plan for 
forvaltningsrevisjon til grunn i prioritert rekkefølge: 

1. Økonomistyring 
2. Eiendomsforvaltningen 
3. Eldreomsorg 
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4. Prosjektstyring 
5. Sykefravær i kommunen 

 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 
og 2019 med følgende prioriteringer: 

1. Økonomistyring 
2. Eiendomsforvaltningen 
3. Eldreomsorg 
4. Prosjektstyring 
5. Sykefravær i kommunen 

 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk overordnet analyse redegjorde for forvaltningsprosjektene som 
er foreslått i rapporten. Utvalget diskuterte saken og stilte spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Re kommune 2016 – 2019 tas til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget vil for perioden 2016 – 2019 legge følgende plan for 
forvaltningsrevisjon til grunn: 

• Økonomistyring 
• Sykefravær 
• Flyktninger 
• Eiendomsforvaltning 
• Skole 

 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 
og 2019 innen følgende områder: 

• Økonomistyring 
• Sykefravær 
• Flyktninger 
• Eiendomsforvaltning 
• Skole 
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Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt 
 
 
 
 
16/16 Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll Re 2016 
- 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 16/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en overordnet analyse for selskapskontroll fra Vestfold 
kommunerevisjon. Analysen legges fram til behandling i kontrollutvalget i møte 
__________. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og overordnet analyse 
 
 
Møtebehandling 
Det ble informert om selskapskontroll og forholdet mellom eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Det bestilles en overordnet analyse for selskapskontroll fra Vestfold 
kommunerevisjon. Analysen legges fram til behandling i kontrollutvalget i møte 
25.08.16. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og overordnet analyse. 
 
 
 
 
 
17/16 Referatsaker Re 07.04.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 17/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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Møtebehandling 

o Forvaltningsrapport: Byggesaksbehandling Holmestrand kommune 
(vertskommunesamarbeid Re – Holmestrand - Hof) revisor orienterte om 
hovedpunktene i rapporten. 

o Tilsynsrapport fra Fylkesmannen: NAV sosiale tjenester 
o Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet: 

o Solerød oppvekstsenter barnehage 
o Solerød oppvekstsenter skole 

o Årsrapport 2015 fra skatteoppkreveren i Re kommune 
o Kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Re kommune 
o Protokoll fra styremøte i VIKS 13.01.16 sekretariatet orienterte 

 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
18/16 Eventuelt - Re 07.04.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 18/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Angående KU-sak 09/16 om brann ved Revetal ungdomsskole: 
Leder informerte om tilbakemelding fra rådmannen om for kort tidsfrist for å 
legge fram en redegjørelse i forbindelse med sak om brannen på Revetal 
ungdomsskole. Tilbakemelding fra rådmannen 4. april ble delt ut. Leder la 
fram utkast til et nytt vedtak. Saken ble diskutert. 
 

2. Sak 7/16 utsatt fra møte 18.02.16 om praksis og håndtering av saker hvor det 
oppstår habilitetsspørsmål ble tatt opp. 
Det ble foreslått å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 4. 
Møtet ble enstemmig lukket for behandling av dette punktet. 
 

3. Sak 7/16 utsatt fra møte 18.02.16 om behov for flere varaer til 
representantskapsmøter ble diskutert. Det ble foreslått at utvalget sender et 
brev til ordfører for å ta opp problemstillingen.  
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4. Det ble stilt spørsmål om problemstillinger knyttet til styreansvar i stiftelser. 
Sekretariatet informerte om at problemstillingen var tatt opp i møte 20.08.15 
og videresendt kommunestyret. 
 

 
Votering 
Enstemmig. 
 
 

Vedtak  
 

1. Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen vil legge fram sak for Hovedutvalg 
for drift eiendom og næring (DEN) og kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget registrerer rådmannens tilbakemelding om at frist for redegjørelse 
for kontrollutvalget i sak om brann ved Revetal ungdomsskole blir for kort. 
Kontrollutvalgets formål med å løfte saken er å sette fokus på system og rutiner 
som skal: 

1. ivareta forsvarlig saksutredning overfor besluttende organ 
2. ivareta korrekt oppfølging av rapporter fra tilsyn og kontroller der det 

påpekes mangler og avvik 

Kontrollutvalget vil på den bakgrunn spisse sin bestilling til rådmannen fra KU-sak 
9/16 hvor det bes om en skriftlig redegjørelse for å unngå dobbeltarbeid. 
Kontrollutvalget ber derfor om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen om på 
hvilket grunnlag man gjorde de vurderingene som ble lagt til grunn i saken DEN 
34/14 herunder kost/nyttevurderingene, og om dette kan sies å være i tråd med 
retningslinjene for forsvarlig saksforberedelse. Videre ber kontrollutvalget om at 
det redegjøres for hva som konkret ble gjort kronologisk med å følge opp 
brannvesenets tilsyn sett i forhold til regelverk og egne rutiner fra Finseth-
rapporten forelå. Skriftlig redegjørelse bes fremlagt i møte 25.08.2016. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en sak om habilitet til neste møte. 
 

3. Kontrollutvalget sender brev med spørsmål om behov for flere vararepresentanter 
til representantskap i selskaper kommuner er medeier. 
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Møtet ble hevet kl. 21.40 
 
Neste møte 18.05.2016 
 
 
 
 
Revetal 08.04.16 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Ulf L. Halvorsen 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 
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Arkivsak-dok. 16/00078-4 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG 
ÅRSBERETNING 2015 FOR RE KOMMUNE 

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget har i møte 18.05.1 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte 
årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.04.16. I tillegg har revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 
 

Driftsregnskapet for 2015 viser kr 457 887 334 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 865 441. 
 

 
Til økonomistyringen – driften  

 Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt regnskapsmessig 
resultat på ca. 7,9 mill. kr. Resultatet oppnås gjennom vedtatt budsjettert bruk av 
8,9 mill. kr fra bufferfond. Rådmannen påpeker selv at uten denne 
inntektsføringen ville overskuddet vært 0, hvilket ville gitt et mer riktig bilde av 
situasjonen. 

 Rammeområdene Helse og velferd og Teknikk og næring har henholdsvis 3,5 og 
3,3 mill. kr i merforbruk. Samlet sett har virksomhetene et merforbruk på 1,8 mill. 
kr. 

 Regnskapet viser et netto driftsresultat på -0,3 mill. kr hvilket tilsvarer -0,04 % av 
driftsinntektene. Korrigert for bruk av bufferfond er netto driftsresultat - 0,2 %. 
Anbefalt norm fra Teknisk beregningsutvalg for netto driftsresultat er 1,75 % noe 
som ville tilsvart overskudd på ca. 11,6 mill. kr. Resultatet gir ikke rom for 
investeringer med driftsmessige konsekvenser.  

 Kontrollutvalget vil peke på behovet for å styre mot et netto driftsresultat i tråd 
med anbefalingene  

 
Til investeringsregnskapet: 

 Investeringsregnskapet er avsluttet i tråd med forskriften med et 
udekket/udisponert beløp på kr 0.  
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Til balansen 
Gjeldsforhold 

 Kommunens langsiktige gjeld fordeler seg på pensjonsforpliktelser med 762 mill. 
kr og andre lån med 719 mill. kr. 

 Netto gjeld som belaster driften har steget fra 381 mill. kr i 2014 til 449 mill. kr. 
Det tilsvarer 67 % av driftsinntektene.  

 Lånefinansiering påvirker kommunens økonomiske handlefrihet og kan på sikt 
svekke tjenestetilbudet. 79 % av lånegjelden har flytende rente. Eventuelle 
renteøkninger vil gi store utslag. 

 Kontrollutvalget vil for øvrig vise til revisors bemerkning i revisjonsberetningen om 
låneopptak ut over vedtatt låneramme. Utvalget registrerer at rådmannen vil 
korrigere dette ved budsjettrevisjon i 2016. 
  
Likviditet  

 Regnskapet viser at Re kommune har en likviditetsgrad 2 (mest likvide 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld) på 0,82. Tallet bør være større enn normtallet som 
er 1. 

 Kontrollutvalget viser til sin tidligere uttrykte bekymring for effekten av 
inntektsføring av premieavvik og anbefaler at det opprettes et premieavviksfond 
som i vesentlig grad kan dekke denne forpliktelsen. 

 Kontrollutvalget konstaterer at disposisjonsfondet er redusert med 8,9 mill. kr jfr. 
budsjettvedtak, til 11,3 mill. kr. Sett opp mot kommunens månedlige lønnsutgifter 
utgjør ikke fondet mer enn ca. 1/3. Utvalget henstiller om at denne reserven 
styrkes. 

 
Til den interne kontrollen 
Kontrollutvalget viser til eget kapittel om internkontroll i rådmannens årsberetning.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen. I 
rapport fra virksomhetskontroll ved Teknikk og Næringstjenester påpekes manglende 
budsjettering på enkeltprosjekter, og at det videre ikke er samsvar mellom 
budsjettposter og bokførte utgifter knyttet til ansvar. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget vil påpeke at Re kommune har en meget stram økonomi. Et negativt 
netto driftsresultat, merforbruk i virksomhetene og høy andel lånegjeld viser at 
kommunen står overfor økonomiske utfordringer i årene som kommer.  
 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap Re kommune 2015 
Årsberetning Re kommune 2015 
Revisors beretning for regnskapet 2015 
Revisors årsmelding til kontrollutvalget 
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Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende: 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget.  

Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 
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1. Rådmannens betraktninger 
 
Noen saker preger et år mer enn andre, og store saker dukker fortsatt ikke plutselig opp, de 
arbeides med over lang tid. I det året vi har bak oss har følgende saker vært av de spesielle:  
 

• Utredning og vedtak om å innføre eiendomsskatt, på alle eiendommer i kommunen 
f.o.m. 2016. 

• Skjeggestadåsen barnehage ble ferdigstilt og åpnet 05.10.15.  
• Ny ungdomsskole på Revetal. Et etterlengtet prosjekt er startet. Dagens 

bygningsmasse har store vedlikeholdsbehov. Endelig vedtak fattes i 2016. 
• Første år med drift av helsehuset. Byggeregnskapet ble lagt fram 14 mill. under 

budsjett. Kommunens største arbeidsplass og den største kulturarenaen trenger tid 
på å innarbeide nye rutiner og felles organisasjonskultur. Driften har hatt store 
utfordringer økonomisk gjennom året.  

• Da Skjeggestadbrua på E-18 kollapset ble Bispeveien omkjøringsvei for E-18. 
Dette medførte en lengre periode med økt trafikk på Bispeveien, heldigvis uten 
alvorlige ulykker. 

• Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i september. Arbeidet ble 
utført sammen med Hof og Holmestrand. 

• Flyktninger og asylsituasjonen i verden påvirket Re både ved økt bosetting av 
flyktninger, etablering av omsorgssentre for enslige mindreårige og akutt 
asylmottak på Solvoll. 

• Ett nytt kommunestyre ble valgt i september, og et valgteknisk samarbeid mellom 
Sp, H, Frp og Krf ble inngått. De politiske ledervervene er fordelt annerledes enn i 
forrige kommunestyreperiode der Ap, Sp og Sv utgjorde det valgtekniske 
samarbeidet.  

• Samtidig med kommunestyrevalget ble det avholdt folkeavstemning om 
kommunesammenslåing. Det ble stilt spørsmål om Re skulle bli en del av en større 
kommune i nordre Vestfold, underforstått sammen med Hof, Holmestrand, Sande.  
Av de ca. 55 % stemmeberettigede som avga stemme, var det 55 % som svarte nei. 
Kommunestyret fulgte opp dette i sitt første møte 03.11.15. Når dette skrives er en 
ny vurdering av kommunereformen tema. 

 
I økonomiplanen ble det foretatt en prioritering blant alle målsettingene i kommuneplanene. 
Måloppnåelse av disse målsettingene er beskrevet senere i årsmeldingen.  
 
Hovedbildet er at kommunens satsing på forebyggende systematisk arbeid overfor barn og 
unge gjennom smArt oppvekst fortsetter. Opplegg overfor familier og for ungdomstrinnet 
utvikles. Det arbeides også med å tilpasse metodikken til å utvikle et ledelsesprogram; smart 
ledelse. 
 
Resultatene når det gjelder grunnskolepoeng viser en positiv utvikling. Allikevel er 38,4 langt 
bak målsettingen som er 40 poeng. Resultatene på nasjonale prøvene viser også en positiv 
utvikling. På 9. trinn er resultatene i Re bedre enn både landsgjennomsnittet og snittet i 
Vestfold. 
 
Økonomisk har vi fortsatt utfordringer, spesielt i forhold til driften av helsehuset. Det er 
gledelig at utgiftsveksten innen barnevernet synes å ha stoppet opp. Kostra-tallene som ble 
publisert 15. mars. Disse viser at Re bruker vel 20 mill. kr. netto mer på pleie og omsorg enn 
gjennomsnittet i Kostra-gruppe 8 som Re er en del av. Bildet blir noe mer nyansert ved 
sammenligning av gjennomsnittet i Vestfold. Her viser tallene at Re bruker ca 3,3 mill. kr. 
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mer enn gjennomsnittet. Kostra-tallene er kommentert nærmere under det enkelte 
rammeområdet. Det er viktig at tallene analyseres og benyttes i arbeidet med økonomiplanen. 
  
Nærmere om økonomien: 
Regnskapsresultatet er betydelig bedre enn forventet i budsjettet. Regnskapet er i tråd med 
budsjettet saldert med bruk av 8,9 mill. kr. fra bufferfondet. Dette frembringer et 
regnskapsoverskudd på 7,9 mill. kr. Det er opp til kommunestyret om de ønsker å tilbakeføre 
overskuddet tilbake til fondet. Rådmannen foreslår at det gjøres.  
 
Netto driftsresultat er et underskudd på 0,3 mill. kr. eller -0,2 % av driftsinntektene. Det er 
langt bak målsettingen om 1,75 % overskudd som sentrale myndigheter har for en bærekraftig 
kommuneøkonomi.  
 
Selve driften av tjenestene har et merforbruk på 1,8 mill. kr, men det er etter at virksomhetene 
i løpet av året har fått økt budsjettrammene i to omganger, spesielt helse og omsorg. Det er 
flere enheter som har betydelig mindreforbruk i forhold til budsjettet, bl.a. gjelder dette 
barnehagene, Revetal ungdomsskole, kultur og stabstjenester. 
 
I kommunestyrets møte 15.12.15 orienterte rådmannen om regnskapsrapporten pr. 30.11.15. 
Den viste et merforbruk på ca. 6 mill. kr. I forhold til den rapporten er det endelige resultatet 
13,9 mill. bedre. Det er et stort avvik og kan forklares slik: 
 
 
 30.11.15 Endelig res Avvik 
Merinntekt skatt 0 4,5 4,5 
Ekstraordinært 
skjønnstilskudd 

0 1,0 1,0 

Premieavvik pensjon 0 6,6 6,6 
Merinntekt tilskudd 
ressurskrevende brukere 

0 0,4 0,4 

Merforbruk 
virksomhetene 

4,45 1,8 2,65 

Periodisering lønn 0 0,8 0,8 
Svikt finansavkastning 3,0 3,9 -0,9 
Renter og avdrag 0 0,36 - 0,36 
Mindre statstilskudd 
flyktninger 

1,3 1,8 -0,5 

Kirken, overføring 
utover budsjett 

0 0,34 -0,34 

SUM avvik   13,9 
Merforbruk virksomheter inkluderer ikke rammeområdet Felles/reserver/pensjon 

 
Skatteinngangen ble i hver regnskapsrapport under året beskrevet som god uten at konkrete 
tall ble lagt inn i prognosen. Tallene ble først klare 20. desember da det er landsveksten for 
november som er avgjørende. For nærmere forklaringer vises det til kommentarer senere i 
årsberetningen. 
 
 
Befolkningsvekst: 
Re ønsker enn sterkere vekst enn landsgjennomsnittet. Det gjorde vi også i 2015. Norge hadde 
en befolkningsvekst på 0,9 %, Vestfold 1 % mens Re vokste med 1,2 %. Det er pr. 01.01.16 
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9361 innbyggere i Re. Fødselsoverskuddet utgjorde 28 % av veksten og trenden med at en 
større del av befolkningsveksten kommer av innflytting fortsetter.  
 
Utfordringer videre: 
Kommunen skal fylle mange roller. Den rollen som de fleste innbyggerne merker og er 
opptatt av er kommunens rolle som tjenesteleverandør. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til 
at driftsutgiftene knyttet til tjenesteproduksjonen er for høye.  
 
Regjeringen la like før jul fram forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Bl.a. foreslås 
det endringer i inndelingstilskuddet. Dersom Re ikke inngår i en større enhet vil kommunen 
med det forslaget som nå foreligger, miste betydelige inntekter.  
 
Arbeidet med kommunereformen ble avsluttet med kommunestyrets vedtak 03.11.16 hvor det 
slås fast at resultatet av folkeavstemningen tas til følge. Det er mye som tyder på at det blir en 
ny vurdering av reformen i løpet av våren 2016. Det er innkalt til ekstraordinært 
kommunestyremøte 30.03.16 
 
Sett fra rådmannens ståsted er det ikke tvil om at Re kommune har behov for å inngå i en 
større enhet for å løse framtidas oppgaver og utfordringer. Etableringer av stadig flere 
interkommunale vertskommuneavtaler er et klart bilde på det. Stadig økte krav til kapasitet og 
kompetanse nødvendiggjør større fagmiljøer for å løse oppgavene på en tilfredsstillende måte. 
Etter min oppfatning er det på områder vi i dag ikke gir et godt nok tilbud, til de svakeste av 
kommunens innbyggere en større enhet vil kunne utgjøre en forskjell. Det vil ikke automatisk 
bli slik fordi det blir en større enhet, men mulighetene vil være større. Automatikk vil det etter 
min mening derimot være i at vi kan spille på større kompetanse, og at tjenestene vil bli 
mindre sårbare. 
 
 
 
Re, mars 2016. 
 
 
 
Trond Wifstad 
rådmann 
 
 
Unni Bu   Mette G. Halvorsen  Ivar Jostedt 
kommunalsjef   kommunalsjef   kommunalsjef   
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2. Økonomisk analyse 
2.1.0 Driftsregnskapet på utgifts- og inntektsarter. 

 

 
Kommentarer til tabellen: 
For 2015 er det et regnskapsmessig resultat på kr 7.865.441,14.  Dette er et resultat etter bruk 
og avsetning til fond. Netto driftsresultat (før bruk av fond/avsetning fond) er et underskudd 
på 0,3 mill. kr, mens det var budsjettert underskudd på 11,6 mill. kr. Det er inntektsført bruk 
av disposisjonsfond i tråd med vedtatt budsjettert bruk på kr 8.930.993,-.  Det skal 
inntektsføres som budsjettert selv om det ikke hele bruken er nødvendig for å dekke 
underskudd. Bufferfondet er da på 11,3 mill.kr og skal etter kommunestyrets vedtak vedr. 
finansreglementet styrkes til 30 mill.kr. Dersom overskuddet tilbakeføres blir fondet på 19,2 
mill. kr. Det er inntektsført 2,8 mill.kr fra bundne fond og avsatt 3,6 mill.kr til bundne fond. 
Dette er midler til formål bestemt av eksterne, hovedsakelig etter selvkostregler for vann, 
avløp og renovasjon.  
 
  

Regnskap Regnskap Regnskap Budsj(e) 
2013 2014 2015 2015 i kr. i %

Driftsinntekter

Brukerbetalinger    19 707 21 125 25 589 27 664 -2 075 -8 %
Andre salgs- og leieinntekter    53 717 52 761 53 868 51 767 2 101 4 %
Overføringer m krav til motytelse     113 343 72 719 98 690 52 727 45 963 87 %
herav - sykelønn/fødsel (17100-110) 18 227 21 104 22 952 1 005 21 947  

Rammetilskudd    243 245 251 381 251 637 255 484 -3 847 -2 %
Andre statlige overføringer     11 423 28 359 21 306 35 064 -13 758 -39 %
Andre overføringer    3 958 2 267 450 45 405 900 %
Inntekts- og formuesskatt    188 146 192 735 209 397 200 024 9 373 5 %
Eiendomsskatt    -         -         -         1,00       -1

SUM DRIFTSINNTEKTER 633 539 621 347 660 937 622 775 38 162 6 %
Driftsutgifter

Lønnsutgifter  298 370 313 325 337 626 328 995 8 631 3 %
Sosiale utgifter   78 260 83 891 84 463 87 735 -3 272 -4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod 64 997 70 234 77 610 70 757 6 853 10 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod    89 499 96 235 98 099 92 289 5 810 6 %
Overføringer   36 706 37 132 30 813 26 302 4 511 17 %
Avskrivinger  23 174 25 947 31 294 0
Fordelte utgifter  -777 -216 -17 333

SUM DRIFTSUTGIFTER 590 229 626 548 659 888 606 411 53 477 9 %
Brutto driftsresultat 43 310 -5 201 1 049 16 364 -15 315

finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 10 762 9 848 7 100 5 860 1 240 21 %
Gevinst finansielle instrument 4 051 1 960 965 1 000
Mottatte avdrag på utlån 11 6 26 0 26

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 14 824 11 814 8 091 6 860 1 231 18 %
finansutgifter 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 18 115 16 884 17 662 16 302 1 360 8 %
Tap på finansielle instrument 824 3 3 644 0 3 644
Avdragsutgifter 15 280 18 637 19 372 18 553 819 4 %
Utlån 21 12 52 0 52

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 34 240 35 536 40 730 34 855 5 875 17 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner -19 416 -23 722 -32 639 -27 995 -4 644

Motpost avskrivinger 23 174    25 947    31 294    -        31 294
Netto driftsresultat 47 068 -2 976 -296 -11 631 11 335

interne finanstransaksjoner 0
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 9 058      6 678      -        0
Bruk av disposisjonsfond -         2 350      8 931      8 931     0
Bruk av bundne fond 4 592      2 336      2 828      2 873     -45
Bruk av likviditetsreserve -         -         -         -        0

SUM BRUK AV AVSETNINGER 13 650  11 364  11 759  11 804 -45
Overført investeringsregnskapet 36 354    -         -         -        0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk -         -         -         -        0
Avsetninger til disposisjonsfond 9 058      3 278      -         10          -10
Avsetninger til bundne fond 8 628      5 110      3 598      163        3 435
Avsetninger til likviditetsreserven -         -         -         -        0

SUM AVSETNINGER 54 040  8 388    3 598    173       3 425
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 6 678    -        7 865    -        7 865   

Avvik budsjett



8 
 

2.1.1 Driftsregnskapet på ansvarsområdene 
 

Virksomhet Netto Netto Avvik Kommentar

Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

FELLES /RESERVE/PENSJON -22 770 2 820 25 590 Innsparing 

RÅDMANN/ STAB 31 395 32 485 1 090 Innsparing 

I % av budsjettet 96,64 %

Fellesutgifter skole 13 790 14 052 262 Innsparing 

Ramnes skole 13 740 13 511 -229 Merforbruk 

Kirkevoll skole 37 186 36 025 -1 161 Merforbruk 

Solerød oppvekstsenter 13 108 13 388 280 Innsparing 

Røråstoppen skole 15 624 15 005 -619 Merforbruk 

Revetal ungdomsskole 25 396 26 698 1 302 Innsparing 

PPT 3 186 3 672 486 Innsparing 

Fellesutgifter barnehage 20 932 22 619 1 687 Innsparing 

Barnehage Sør 18 113 19 254 1 141 Innsparing 

Barnehage Nord 20 256 21 363 1 107 Innsparing 

Kulturtjenesten 10 583 11 385 802 Innsparing 

Barn og unge 31 169 30 149 -1 020 Merforbruk 

OPPVEKST-KULTUR 223 083 227 121 4 038 Innsparing 

I % av budsjettet 98,22 %

Samhandling/Trygge lokalsamfunn 415 901 486 Innsparing 

   NAV i Re 18 507 20 820 2 313 Innsparing 

Helse og omsorg 94 913 90 241 -4 672 Merforbruk 

Psykisk helse miljøarbeid 60 282 58 641 -1 641 Merforbruk 

HELSE- OG VELFERD 174 117 170 603 -3 514 Merforbruk 

I % av budsjettet 102,06 %

TEKNIKK OG NÆRING 33 310 29 977 -3 333 Merforbruk 

I % av budsjettet 111,12 %

Kirkelig fellesråd 6 009 5 664 -345 Merforbruk

SUM ORDINÆR DRIFT 445 144 468 670 23 526 Innsparing 

 
 
Kommentarer til tabellen 
 
Tabellen viser avvik mellom regnskap og endret budsjett per virksomhet og for 
rammeområdene.  
På virksomhetene viser regnskapet alle utgifter og inntekter tilknyttet virksomheten, også 
bruk og avsetning til fond som vedrører driften og noen finansposter, samlet kr 4.879’.  
Regnskapsskjema 1 A avstemmes med 1 B, dette er foretatt i skjema 1 B i dokumentet 
Regnskap 2015.   
Fellesområdet hadde et netto budsjett på 2,8 mill.kr, mens regnskapet viser en netto inntekt på 
ca. 22,8 mill.kr. Merinntekten blir på 25,6 mill. kr. Budsjettet er avsatte reserver ikke fordelt 
ut. Netto inntekt i regnskapet er premieavviket fra pensjon som ble en netto inntekt på 6,6 
mill. kr, se avsnitt 2.4. Periodisert lønn er 0,8 mill. kr til inntekt.  Refusjonen for utgifter til 
ressurskrevende brukere på er 15,4 mill.kr og budsjettet på området her er 0. Pga av endret 
kostnadsart ved endelig bokføring, ble budsjettet med i samlede inntekter til fordeling drift i 
skjema 1A og ikke på fellesområdet her. 
 
Avvik på ordinær drift 
Driftsregnskapet for ordinær drift i virksomhetene inkl. fellesområdet viser innsparing iht. 
budsjett på ca 23,5 mill. kr. Men dersom fellesområdet med reserver/pensjon og kirken 
trekkes ut, har virksomhetene et merforbruk på 1,8 mill. kr utover budsjett.  
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Hovedavvik pr rammeområde. 
Rådmann/stab, har innsparing ca 1,1 mill.kr eller ca 3,4 % av netto budsjettet. 
Oppvekst og kultur har et mindreforbruk på 4 mill.kr eller 1,8 %. 
Helse og velferd har et merforbruk på kr 3,5 mill. kr eller 2,1 %.  
Teknikk og næring har merforbruk på 3,3 mill.kr eller 11,1 %.  
 
Virksomhetenes avvik i forhold til netto driftsbudsjett kan vises slik: 
 
Virksomhet Nto budsj Avvik % avvik

Samhandling/Felles helse velferd 901 486 53,9 %

  PPT 3 672      486 13,2 %

NAV i Re 20 820 2 313 11,1 %

Fellesutgifter barnehage 22 619 1 687 7,5 %

Kulturtjenesten 11 385 802 7,0 %

  Barnehage Sør 19 254    1 141 5,9 %

Barnehage Nord 21 363 1 107 5,2 %

Revetal ungdomsskole 26 698 1 301 4,9 %

Rådmann/stabstjenester 32 485 1 091 3,4 %

Solerød oppvekstsenter 13 388 280 2,1 %

  Fellesutgifter skole 14 052    261 1,9 %

Ramnes skole 13 511 -229 -1,7 %

Psykisk helse miljøarbeid 58 641 -1 640 -2,8 %

Kirkevoll skole 36 025 -1 160 -3,2 %

Barn og unge 30 149 -1 020 -3,4 %

  Røråstoppen skole 15 005    -619 -4,1 %

Helse og omsorg 90 241 -4 672 -5,2 %

  Teknikk og næring 29 977    -3 333 -11,1 %

SUM 460 186 -1 718 -0,4 %  
 
Samlet avvik i tjenesteproduksjonen er – 0,4 %. De negative budsjettavvikene er ca 1,7 
mill.kr større enn de positive avvikene.  
 
Virksomheter med størst prosentvis innsparing eller merinntekt vises øverst og de med størst 
merforbruk til sist i tabellen over. Avviket er igjen regnet i % av nettobudsjettet i første 
kolonne. Avvik med minus foran % betyr merforbruk. 
 
Beløpsmessig har helse og omsorg det største negative avviket på 4,7 mill. kr. Teknikk og 
næring har det største prosentmessige merforbruket på 11 %. 
 
Største positive innsparingsbidrag prosentvis kommer fra NAV Re med 2,3 mill.kr. Dersom 
en ser barnehageområdet samlet, er det dette tjenesteområdet som har størst innsparing. 
Beskrivelser om avvikene med årsaker finnes under det enkelte rammeområde. 
 
For flere av virksomheter er det hendelser og endringer i behov for lovpålagte tjenester som 
har påvirket resultatet.  Budsjettendringer av budsjettrammene vedtatt i kommunestyret ved 2. 
tertial budsjettrevisjon er inkludert. Det ble tilført helse og omsorg 8 mill. kr og NAV 2,5 
mill.kr. Teknikk og næring fikk redusert netto ramme med 2,5 mill.kr ved økte inntekter for 
utleie gamle helsebygg. I tillegg er det tilført midler til lønnsoppgjøret.   
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2.1.2 Utvikling i brutto driftsutgift per rammeområde 
 

Rammeområde 2009 2010 2011 2012 Vekst Vekst
1000 kr Andel 1000 kr Andel 1000 kr Andel 1000 kr Andel 1000 kr Andel 1000 kr Andel 1000 kr Andel siste år fra 2009

Rådmann/stab 26 952     5,1 % 29 447     4,8 % 32 439     5,2 % 33 598     5,4 % 33 988     5,5 % 34 106     5,5 % 37 523     6,1 % 10,0 % 39 %
Oppvekst og kultur 176 489   34 % 189 194   30,6 % 201 243   32,6 % 207 549   33,6 % 251 598   40,7 % 277 155   44,8 % 288 285   46,6 % 4,0 % 63 %
Helse og velferd 165 710   31 % 171 832   27,8 % 183 997   29,8 % 206 764   33,5 % 184 447   29,8 % 189 368   30,6 % 204 415   33,1 % 7,9 % 23 %
Teknikk og næring 78 762     15 % 73 940     12,0 % 78 065     12,6 % 78 836     12,8 % 78 611     12,7 % 85 491     13,8 % 87 902     14,2 % 2,8 % 12 %
Sum ordinær drift 447 913   85 % 464 413   75 % 495 744   80 % 526 747   85 % 548 644   89 % 586 120   95 % 618 125   100 % 5,5 % 38 %

20152013 2014

 
Tallene er brutto drift fratrukket avsetninger og interne overføringer art 12900. 
 
Utviklingen fra 2014 til 2015. 
 
Det var samlet sett en vekst på 5,5 % i bruttoutgiftene på rammeområdene fra 2014 til 2015. 
Rammeområdene har mellom 2,8 % og 10 % brutto vekst. Oppvekst og kultur har sterk vekst 
fordi barn og unge er overført fra helse og velferd fra 2014. Kommunal lønns- og prisstigning 
er på ca 2,9 %.  Det gir en samlet realøkning i brutto drift i rammeområdene samlet på ca 2,6 
%.  
 
Utviklingen i brutto driftsutgift pr rammeområde  
 

 

 
 
2.2 Pensjonskostnader  
 
Netto gav sluttavregninger av endelige pensjonskostnader KLP/SPK inkl premieavvik en 
netto inntekt på ca 6,6 mill.kr på et ansvar utenfor virksomhetenes drift. Der var det ikke i 
regulert budsjett avsatt noe til formålet. 
 
Re kommunes plasseringsløsning i KLP har gitt meravkastning fra 2009-14 med 12,5 mill.kr i 
merinntekter samlet. Det har gitt kommunen en større buffer og en posisjon for fortsatt 
meravkastning.  
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Denne meravkastningen over tid er en viktig årsak til at sluttføringene på pensjon i KLP har 
gitt en samlet besparelse på ca 1,8 mill.kr pluss arbeidsgiveravgift i 2015.  
 
Arbeidsgivers kostnader til pensjon samlet og derav ute på virksomhetene: 
 

Regnskap Buds(end) Avvik %- Regnskap

SAMLET RE KOMMUNE 2015 2015 forbruk 2014

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 30 213         32 033         1 820          94 % 30 527         

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 5 454           7 830           2 376          70 % 6 994           

Sum utgifter 35 667         39 864         4 196          89 % 37 522         

T O T A L T 35 667         39 864         4 197          89 % 37 522         

Regnskap Buds(end) Avvik %- Regnskap

Derav Virksomhetenes drift 2015 2015 forbruk 2014

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 33 219         32 033         -1 185        104         31 037         

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 8 256           7 830           -426            105         7 825           

Sum utgifter 41 475         39 864         -1 611        104         38 862         

T O T A L T 41 475         39 864         -1 611        104         38 862          
 

Regnskap Budsjett Avvik Kommentar

Art Ansvar/tjeneste - tekst 2 015         2 015       -          

Ansvar 9000 9020 PREMIEAVREGNING KLP/SPK

Tjeneste 1700 Premieavvik

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 10925 -           10 925   Merutgift

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK -1387 -           -1 387    Merutgift

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1345 -           1 345      Merutgift

Sum 1700 Premie avvik 10 883       -           10 883   Merutgift

Tjeneste 1710 Belastning av tidl. premieavvik

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 1701 -           1 701      Merutgift

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK -342 -           -342       Merinntekt

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 192 -           192         Merinntekt

Sum Tjeneste 1710 Belastning av tidl. premieavvik 1 551         -           1 551      Merutgift

Tjeneste 1730 PREMIEFOND

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP -17955 -           -17 955  Merinntekt

Sum tjeneste: 1730 PREMIEFOND -17 955     -           -17 955  Merinntekt

Alle øvre tjenester ansvar 9020

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 2 323         -           2 323      merforbruk

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK -1 073       -           -1 073    Merinntekt

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT -2 377       -           -2 377    Merinntekt

12700 KONSULENTTJENESTER 13              -           13           

Sum øvrige tjenester -1 114       -           -1 114    Merforbruk

Sum utgifter ansvar 9020 KLP /SPK -6 635       -           -6 635    

Besparelse sentralt 

ansvar

Pensjon belastet virksomhetenes drift ansvar 0-5000

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 33 219       32 033     1 186      Merforbruk

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 8 256         7 830       426         Merforbruk

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 49 130       47 858     1 272      Merforbruk

Sum virksomhetene 90 605       87 721     2 884      

Merforbruk 

virksomheter

Re kommune samlet KLP/SPK /arbeidsgiveravgift 83 970    87 721  -3 751  Mindreforbruk  
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På pensjon blir det samlet på sentralt ansvar ført en reduksjon i pensjonsutgiften på ca 6,6 
mill.kr inkl arbeidsgiveravgift. Det omfatter premieavvik for året, tidligere premieavvik og 
bruk av premiefond opptjent i KLP. Samlet sett er da arbeidsgivers kostnad til pensjon inkl 
arbeidsgiveravgift 3,8 mill.kr under budsjett. 
 
Det er tre årsaker til innsparinger: 
 
1. Når det blir merutgifter på lønn, avsettes det automatisk i regnskapet mer til pensjon uten at 
dermed beregnet pensjonskostnad hos KLP/SPK samme år øker. På virksomhetene blir det 
belastet større pensjonsutgifter med tilhørende også mer arbeidsgiveravgift enn budsjettert. 
Det fremgår av tabellen under derav virksomhetenes drift. Dette er knyttet til merforbruket av 
lønn i spesielt helse og omsorg fordi regnskapet automatisk regner 14,5% påslag for pensjon 
på all lønn som faktisk utbetales. Merforbruket på pensjon på virksomhetene er 1,6 mill.kr 
samlet, bestående av 1,2 mill.kr til KLP, 0,3 mill.kr til SPK. På dette regnes også 14,1% 
arbeidsgiveravgift.  
Disse meravsetningene avsetter derfor kostnader til dekning av premie fullt ut.  
 
2. For SPK er det en nedgang i pensjonskostnaden fra 2014 til 2015 beregnet av SPK som er 
hovedårsaken til innsparingen. Det er en samlet budsjettinnsparing på 2,4 mill.kr pluss 
arbeidsgiveravgift. 
SPK oppgir denne forklaring til lavere beregning; I den foreløpige leveransen innarbeidet 

SPK ny uføreordning i folketrygden og lavere forventet regulering av pensjoner under 

utbetaling. Reguleringen er satt til forventet lønnsvekst fratrukket 0,75 %. Begge disse 

endringene medfører reduksjon i pensjonskostnaden og i pensjonsforpliktelsen. For de fleste 

vil det være en nedgang i pensjonskostnaden og i pensjonsforpliktelsen i forhold til våre 
tidligere budsjettleveranser. 
For KLP er den lave pensjonskostnaden også en effekt av lavere forpliktelser som i SPK.  
Dette vil gi lavere premieberegninger fremover. 
 
3. For KLP er den lave beregnede pensjonskostnaden i tillegg en effekt av meravkastning på 
pensjonsmidler fra den valgte investeringsløsning. For 2015 har Re brukt 18 mill.kr opptjent i 
KLP til å direkte betale årets premie. Dette vises direkte som en inntektsføring i regnskapet 
det året fondet brukes, men motvirkes av premieavviket som kun regnes av premie fra 
kommunekassen. Det året fondet brukes sparer kommunen kun likviditet ved at 
kommunekassen ikke tømmes for 18 mill.kr, men regnskapsresultatet blir det samme. Men 
over de syv påfølgende år bedres regnskapsresultatene med samlet 18 mill.kr pluss 
arbeidsgiveravgift, dvs med 20,5 mill.kr. Det ble brukt fond på 20 mill.kr i 2014. Opptjente 
fond brukt i perioden 2009-14 gir dermed lavere pensjonskostnader med effekt også inn i 
2015. 
Forskjellen mellom årets beregnede pensjonskostnad og den beregnede premie fra kassen, 
kalles premieavvik. Det kan dermed være til utgift eller til inntekt. De fleste år har det vært en 
inntekt, fordi premiene er større enn beregnet kostnad. 
 
For SKP er det innbetalt 8,4 mill.kr, mens beregnet pensjonskostnad ble 6,8 mill.kr. Det er 
dermed inntektsført et premieavvik til inntekt med kr 1 387’.  
For KLP ble det innbetalt 22 mill.kr direkte fra kommunen (eksl 18 mill.kr fra fond), mens 
pensjonskostnad ble beregnet til 31,2 mill.kr. Det gir et premieavvik til utgift med 10,9 
mill.kr.  
Det må sees i sammenheng med at kommunen hadde fond i KLP som i tillegg ble benyttet til 
premiebetaling direkte. Det vises i tjeneste 1730 premiefond i tabell over og er en inntekt på 
ca 18 mill.kr. Hadde ikke kommunen hadde dette fondet opptjent ved god avkastning, måtte 
det blitt betalt av kommunekassen. Netto inntekt fra dette blir da 18 mill. kr - 10,9 mill. kr, 7,1 
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mill.kr.  Det er egentlig et korrigert premieavvik til inntekt fra KLP pensjon på 7,1 mill.kr 
pluss arbeidsgiveravgift. Se note 2 i regnskapet for beregninger av kostnader og premieavvik. 
 
Premieavvik til utgift fra tidligere år vil komme til inntekt med en andel på 1/7 hvert 
regnskapsår fremover. Inntektspremieavvik vil komme til utgift. Sett over lang tid vil det etter 
hvert være innbetalt premie som blir belastet i regnskapene. Avvik fra 2014 og nyere blir 
avskrevet med 1/7 del årlig. I tillegg til dette kommer 14,1 % arbeidsgiveravgift.  
 
KRD’s forskrift fra 2005 som beregner premieavvik har dermed utsatt pensjonskostnadene 
frem i tid slik at staten har oppnådd å bedre regnskapsresultatene for kommunesektoren slik 
målet var. Kommunene på sin side har måttet betale ut betydelig større beløp som ikke vises i 
driftsregnskapet, men som har svekket kontantbeholdningen. Re har motvirket dette ved å 
oppnå god avkastning i KLP som brukes til denne premie. 
 
Kommunen har 100 % risikoutjevning med andre kommuner i KLP på pensjonering 
aldersgruppen 62-64 år.  
 
Pensjonsmidler KLP _investeringsvalg. 

Re kommune har fra 2009 valgt det KLP benevner som investeringsvalg etter vedtak i 
kommunestyret. Avtalen er videreført for 2016-20 etter nytt vedtak i kommunestyret i 2015. 
KLP’s garanterte renter gjelder dermed for perioden som helhet og ikke det enkelte år som i 
KLP for øvrig.  Dermed kan det tas noe høyere risiko, dvs ha en høyere aksjeandel.  
Målsettingen i produktet er 5-10 % større aksjeandel og for øvrig å avspeile den øvrige 
forvaltningen i KLP.  
Meravkastningen fra 2009 til 2015 er sammen med også gode resultater i fellesordningen i 
KLP årsakene til de årlig besparelsene på budsjettet vedr. pensjon. Det året de opptjente fond 
i KLP brukes til betaling av premien, bedres likviditeten ved at kommunekassen spares for 
utbetalingen. Fra året etter kommer den resultateffekten inn i regnskapet med en årlige andel 
fremover på fra 1/7 del i ny ordning, 1/10 del i gammel ordning. 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum akkumulert 
Pensjonsmidler 
sum mill. kr 

240,8 261,5  289,9 315,6 343,4 366 381 Pr 2015  

Avkastning 7,4% 8,6% 2,2% 7,2% 8,8% 6,7% 4,0  
Avvik Mot 
KLP’s 
hovedportefølje 

1,8 
% 

1,1 
% 

-1 % 0,5 
% 

2,5% -
0,2% 

0 %  

Meravkastning 
mill.kr 

3,9 2,65  -2,7 1,4 7,9 -0,7 0 12,45 mill.kr i 
meravkastning 

 
Pensjonsmidler i KLP er sum plassert i markedet opplyst av KLP pr 2014. For 2015 er 
beløpet tillagt 4%. 
Tabellen viser at det siden 2009 samlet sett er en meravkastning på 12,45 mill. kr ved 
kommunens investeringsvalg i KLP. Dette oppnås samlet selv med negative bidrag i 2011 og 
2014. Grunnen er en høyere andel aksjer gir meravkastning over tid.  
Andelen aksjer og alternative investeringer er pr 2015 på 22,3 % mens KLP’s hovedportefølje 
har 19,8 %.  Aksjer har gitt 4,5 % avkastning, indeks er 0 .  
 

For flere opplysninger, se vedlegg med rapport fra KLP. 
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2.3  Skatt, ordinære rammetilskudd og skjønn 
 
Skatt, ordinære rammetilskudd og skjønn består av følgende elementer: 
 

 
Kommentar til tabell: 
 
For 2015 er nå regulert budsjett for frie inntekter på 455,5 mill.kr. Budsjettet var opprinnelig 
basert på 5,6 % skattevekst for kommunene samlet. Det endrede budsjettet er basert på 4,6 % 
skattevekst iht RNB. 
 
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn en skattesvikt i år på 1,6 mrd kr i 
forhold til opprinnelig anslag. 
Budsjettet for Re ble endret 1. tertial og er nå basert på regjeringens siste anslag for 
skattevekst. Re har oppnådd 8,6 % skattevekst pr desember.  
 
Landets primærkommuner har oppnådd 6 % skattevekst fra 2014 til 2015, mens revidert 
nasjonalbudsjett satte vekstanslaget til 4,6 % for hele året. Skatteveksten ble altså mye 
sterkere enn staten anslo i mai. Det gir merinntekter på egen skatteinngang på 9,4 mill.kr, men 
da lavere utjevning av skatt fra andre kommuner med 5,4 mill.kr, netto skatt er over budsjett 
med ca 4 mill.kr. 
Re er tildelt ekstraordinært skjønn med kr 967’ til flyktninger, restskjønn med kr 144’, sum 
5,5 mill. kr mer i frie inntekter. 
 
Systemet er slik at kommunene kan tape og vinne på skatteanslaget fra staten. Re er avhengig 
av landets samlede vekst for å få et tilskudd for skatteutjevning som budsjettert.  
 
Skatteutjevning (inntektsutjevning) er et system gir trekk for skattesterke kommuner og 
overfører til skattesvake kommuner etter gjennomsnittlige skatteinntekter pr innbygger 
samme år. Det er et nullsumspill mellom kommuner. Kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet blir trukket 60 % av differansen mellom eget skattenivå og 
landsgjennomsnittet. Kommuner under landsgjennomsnittet blir tilsvarende kompensert med 
60 % av differansen. I tillegg vil svært skattesvake kommuner bli kompensert med ytterligere 
35 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av landsgjennomsnittet. Dette må alle 
betale på ved et likt trekk pr innbygger.  
 
Inntektsutjevningen sørger for å bringe Re kommune opp til 94,4 % av landsgjennomsnittet. 
Derfor blir landsgjennomsnittet på skatt svært viktig for Re kommune fordi størrelsen på 
skatteutjevningen vi mottar avhenger av dette. Systemet gjennomgås jevnlig og ny regjering 
har varslet gjennomgang tanke på at skatteinntekter fra bedrifter i større grad skal gi inntekter 
til den kommunen bedriften er lokalisert. 
 

alle tall i hele tusen kroner

Regnskap 
2015

Regulert 
budsjett Re 

2015
Svikt i 
inntekt 

Mer- 
inntekt 

Ordinære rammetilskudd:

Innbyggertilskudd/utgiftsutj. 217 870 217 441 429
Inndelingstilskudd 8 475 8 475 0
Skjønnstilskudd 2 205 2 205 0
Ekstra skjønn asylsøkere kr 967'+ restskjønn 1 111 1 111

Skatt og utjevning av skatt mellom kommuner

Skatteinngang 209 397 200 024 9 373
Skatteutjevning, tilskudd 60%/35% av diff mot gj.snitt 21 976 27 363 5 387

SUM FRIE INNTEKTER 461 034 455 508 5 387 10 913
Netto frie inntekter 5 526
Sum rammetilskudd 251 637 255 484
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Skattevekst i hele mill. kr 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% vekst 7,8 % 0,9 % 11,1 % 1,1 % 0,6 % 9,7 % 9,4 % -8,6 % 9,2 % 7,0 % 2,5 % 8,6 %

209,4192,8188,1175,9

Skatt på 
formue og 

inntekt 161,2 176,3 161,1119,6 129 130 145 146,1 147

 
 
Skatteveksten varierer svært mye fra år til år grunnet statens endringer i kommunenes andel 
av skatten og selvfølgelig også grunnet skiftende konjunkturer.  Veksten i 2015 fremstår som 
sterk sammenlignet med 2014, 2005, -07 og -08. Erfaringen over lang tid er at anslagene for 
skattevekst fra finansdepartementet sjelden slår til. Veksten blir ofte sterkere enn antatt i gode 
tider og nedgangen blir tilsvarende dypere i lavkonjunkturer.  
 

 
2.4 Refusjon av mva 
 

Mvarefusjon Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn.
Hele tusen kroner 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Betalt mva drift -6778 -7347 -7570 -6983 -8457 -8771 -7339 -7966 -9229 -10789 -11856
Drift- refusjon 6778 7347 7570 6983 8457 8771 7339 7966 9229 10789 11856
Investering- refusjon 6573 4298 3946 4210 5825 7791 3305 4741 38105
Overført til invest av mvaref. invest. -1558 -1492 -2845 -36353
Sum refusjon mva netto på drift 6573 4298 3946 4210 5825 6233 1813 1896 1752 0 0
Mva refusjon ført i investeringsregn. 46945 8781  
 
Siden 2004 har kommunen fått refundert fra staten all mva som ikke føres i mvapliktig 
virksomhet (Vann avløp renovasjon). Refusjon fra investeringer ble frem til 2013 inntektsført 
på drift for så og delvis overføres til investeringer. I 2010 startet en opptrapping av 
overføringen over fem år.  2013 var det pliktig å overføre 80 % til investering. 
 
 Fra 2014 ble hele refusjonen av mva fra investeringer ført direkte i investeringsregnskapet.    
Den gamle ordningen i realiteten var en lånefinansiering av driften i kommunene. 
Omleggingen fører til dårligere driftsresultat for Re og hele kommunesektoren. Det er dermed 
gjort endringer i måltallet for netto driftsresultat. Sunn kommuneøkonomi krever ikke lenger 
3 % netto driftsresultat over tid, men er nedjustert til 1,75 % for primærkommuner. Refusjon 
av mva fra investeringer varierer fra år til år med investeringsnivået og vil nå direkte redusere 
årets lånebehov. Samlet sett blir det vanskeligere å få driften i balanse. 
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2.5 Finansutgifter og inntekter samlet. 
 

Regnskap Buds(end) Avvik Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

Alle ansvar-sum 2 015           2 015             2 014          2 013          2 012          2 011         

15000 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNINGER 17 177         16 002           1 175     16 349       17 765       15 576       16 063       

15010 MORARENTER, GEBYRER ETC 131               -                 131        51               74               56               89               

15020 RENTER FORMIDLINGSLÅN 354               300                54          484             277             362             466            

15090 TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER 3 644           -                 3 644     3                  824             1 172          5 202         

15100 AVDRAG 19 372         18 553           819        18 637       15 279       13 459       11 966       

SUM FINANSUTGIFTER 40 678         34 855           5 823     35 524       34 219       30 625       33 786       

-         

19000 RENTEINNTEKTER -1 724          -1 260           -464      -4 301        -4 995        -2 641        -3 302       

19005 RENTEINNTEKTER OBLIGASJONER -2 563          -3 200           637        -3 398        -3 736        -5 275        -4 695       

19020 RENTEINNTEKTER FORMIDLINGSLÅN -367             -300               -67         -411           -              -              -             

19050 UTBYTTE -2 446          -1 100           -1 346   -1 738        -2 030        -2 082        -2 018       

19090 GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER -965             -1 000           35          -1 960        -4 051        -3 731        -646           

SUM FINANSINNTEKTER -8 065          -6 860           -1 205   -11 808      -14 812      -13 729      -10 661     

-         

NETTO FINANSUTGIFTER 32 613         27 995           4 618     23 716       19 407       16 896       23 125       

 
Tabellen over viser samlede finanstransaksjoner i hele 1000 kr som inkl betjening av lån, 

føring av rentebytteavtaler og avkastning på både kortsiktige og langsiktige midler. 

Langsiktige midler fordeler seg på ulike arter av tap og gevinst finansielle instrumenter, 

utbytter og renteinntekter. 

 
19000 renteinntekter er fra kortsiktig plasserte midler i bank. 
19005 Renteinntekter obligasjoner er fra langsiktige midler, se oppsett langsiktig 
finansforvaltning. 
Utbytter kommer fra Gigafib, fra aksjebeholdning i Pareto og fra Aberdeen eiendomsfond, se 
oppsett langsiktig finansforvaltning. 
 
 

 
 
 
Renteutgifter på lån netto inkl rentebytteavtale er på 0,4 mill. kr over budsjett.   
 
Betalte renter lå ca 1,5 mill.kr over budsjett. Kommunen har i 2014 ved hjelp av 
rentebytteavtaler i DnB skaffet lavere fastrenter enn det som tidligere var bundet i 
låneopptakene. 
Det er utbetalinger fra rentebytteavtaler under gevinst finansielle instrumenter jf note 9 
Finansielle eiendeler. Det er overført renteutgifter til investeringer på kr 591’ som 
byggelånsrenter på Re helsehus. Netto merutgift renteutgifter samlet blir da ca 0,4 mill. kr 
inkl. rentebytteavtaler.  
 
 

RENTEUTGIFTER ESKL OMKOSTNINGER

Renteutgifter brutto 17 538         

Overførte renteutgifter helsebygget -591             

15010 Morarenter 131               

15090 Utgift på rentebytteavtale lån 129               

19090 Inntekt på rentebytteavtaler -762             

Netto rentekostnad 16 445         

Budsjett 16 002         

Merutgift renter 443               
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Renteinntekter på 0,5 mill. kr mer enn budsjett.  
På art 19000 Renteinntekter inngår kortsiktige plasseringer som tidsinnskudd i banker og 
særinnskudd som har gitt avkastning. Innskuddsrentene har falt betydelig gjennom året, fra ca 
1,8 til ca 0,9 %. Fremover blir det ikke mulig å plassere lån bedre enn lånerenten. Lån må tas 
opp etter behov, helst gradvis opptrekking. 
 
Avdrag er 0,8 mill.kr over budsjett grunnet kravene til minimumsavdrag. 
 
Det er betalt ca 19,2 mill. kr i avdrag etter avdragsplanen og det var kr 223’ under beregnet 
minimumsavdrag. Beløpet ble avsatt til ekstraordinære avdrag for å oppfylle kravet. Regelen 
sier at avdragene i prosent av gjelden minst skal utgjøre de beregnede avskrivninger i prosent 
av bokførte verdier på utstyr og anlegg. Avdrag skal derfor også speile dette. Samlet utgjør 
dermed minimumsavdraget 19,4 mill. kr og det er 0,8 mill. kr utover budsjett.  
 
Formidlingslån fra Husbanken. 
 
Renter og mottatte renter formidlingslån var ført på driften og kommunen betalte omtrent det 
samme som kommunen mottok i renter fra låntakerne. 
 
Avdrag og utlån vedrørende formidlingslån i Husbanken er ført i investeringsregnskapet.  
Kommunen mottar nå ca tilsvarende i avdrag på formidlingslån som innbetalte avdrag til 
Husbanken. Budsjettet forventet en belastning på kr 400 000,- Ekstraordinære avdrag er avsatt 
til bundet fond for innfrielse av lån i 2016. Ekstraordinære avdrag er betalt med fond fra det 
som ble innbetalt ekstraordinært i fjor. Kommunen har pr 2015 da 1,8 mill.kr i innlånte midler 
som ikke er lånt ut enda. 
 

 
 

 
2.6 Refusjonsordninger 
 Refusjon renter og avdrag 

 
Frie inntekter består av mvarefusjoner og skatteinntekter, rammetilskudd og skjønn.  
I tillegg omfattes diverse kompensasjonsordninger for renter og avdrag som kommunen 
mottar fra staten. Dette er kompensasjonsordninger for renteutgifter til tidligere gitte 
investeringsrammer for Re innenfor noen spesielle områder. Ordningene er nå fullt utnyttet. 

Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Regnskap

2015 2015 0 2014

Prosjekt: 913 FORMIDLINGSLÅN

35100 AVDRAG PÅ LÅN 830 400 -430 704

35102 EKSTRA ORDN. AVDRAG PÅ LÅN 1672 0 -1672 1297

35201 UTLÅN ETABLERINGSLÅN 1045 2500 1455 1226

35500 AVSATT BUNDNE FOND 1198 0 -1198 1672

Sum utgifter 4745 2900 -1845 4899

39100 BRUK AV LÅN -1045 -2500 -1455 -1226

39200 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN (EGNE MIDLER) -805 0 805 -761

39201 EKSTRAORD. AVDRAG FORMIDLINGSLÅN -1198 0 1198 -1672

39500 BRUK AV BUNDNE FOND -1672 0 1672 -1297

Sum inntekter -4720 -2500 2220 -4956

Sum prosjekt: 913 FORMIDLINGSLÅN 25 400 375 -57
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For omsorgsboliger og sykehjem gis også kompensasjonstilskudd for avdrag etter en 
avdragsplan. Rentekompensasjonen følger den flytende renten i Husbanken. 
Rentekompensasjon skjer over 30 år, men nedtrappes etter en avdragsplan. Det gis ikke 
avdragskompensasjon i denne ordningen.  
 
Regnskapet for andre statstilskudd viser nå tilskudd på kr 2 914’ som er kr 260’ over 
budsjettet. Refusjonen vedrører skolebygg fra reform 97 kr 384’, Røråstoppen skole kr 820’, 
omsorgsboliger kr 1,6 mill.kr og for kirker kr 106’. Avviket skyldes lavere rentenivå enn 
forutsatt og nedtrapping av avdrag reform 97.  

 
2.7.0 Langsiktig plasserte midler 
 
Langsiktige plasserte midler har utviklet seg slik siden plasseringen 4.4.2002. Siste år vises 
faktisk fordeling mellom renter og aksjer og norm viser hvordan normalfordelingen skal være 
iflg. finansreglementet: 
 

Alle tall i hele 1000 kr 

 

 
 

Aktivaklasse Verdi 1.1 Kjøp/salg Verdi pr dato Avkastn. % Referanse Andel norm Avvik Tilllatt
indeks

Norske aksjer Pareto forvaltn 18 314 17 770 -544 -3,00 % 5,94 % 13,5 % 12 % 1,5 % 8-18%

Eiendomsfond. 20 341 -1 092 20 520 1 271 6,40 % 6,40 % 15,5 % 17 % -1,5 % 5-23%

Norske obligasjoner omløpsm. 88 500 5 069 93 712 143 0,00 % 71,0 % 63 % 8,0 % 50-72%

Norske renter, enkelt obligasjoner 5 069 -5 069 0 0 4,62 % 4,62 % 0,0 % 8 % -8,0 % 3-15%

Samlet 132 224        -1 092 132 002 870 0,73 % 100,0 % 100 % 0,0 %

DnBNOR renter samlet 93 569          0 93 712 143 0,16 % 71 % 71 % 0 %

 
Kommentar: 
Andelene i aktivklassene avviker fra norm, Anleggsobligasjoner med 0 er utenfor tillatt 
intervall. Reglementet kommer til revisjon. Norske aksjer kan utgjøre opptil 18 %, 
obligasjoner inntil 72 % og anleggsobligasjoner ned til 3 %.  
 
Det er kvartalsvis rapportering fra eiendom og det er oppnådd 6,4 % for 2015.. Det fordeler 
seg på 5,5 % utbetaling som utbytter (1,1 mill. kr) og 0,9 % (ca 0,2 mill. kr ) oppskrivning av 
verdier. Det er den beste aktivaklassen i 2015. Avkastningen har vært god over tid. 

 

Langsiktige  midler IB2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Renter 166360 173560 180914 178930 129801 105590 99051 121292
Renter, anleggsoblig. 0 0 0 0 41169 42598 41946 26978
Eiendomsfond,Aberdeen 0 23345 23772 18957
Norske aksjer 7200 5993 8702 14660 22478 18595 19480 9320
Utenlandske aksjer 10800 6995 8277 17378 20271 22702 19990 6391
Sum langsiktige midler 184360 186548 197893 210968 213719 212830 204239 182938

Langsiktige  midler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Andel
Norske rente pengemarked 14 148   10 150   11 170   11 483   0,0 %
Obligasj. omløpsmidler/bank 70 366   72 520   76 027   82 172   79 079   88 500   93 712   70,9 %
Anleggsoblig./overkurs 15 596   10 402   10 248   10 241   10 209   5 069     -        0,0 %
Eiendomsfond Aberdeen 18 973   19 702   20 239   20 214   20 112   20 341   20 520   15,5 %
Norske aksjer 16 304   20 020   15 752   18 698   17 277   18 314   17 770   13,4 %
Utenlandske aksjer 8 167     3 720     -        -        -         0,0 % 0,0 % 0 %
Sum langsiktige midler 143 554 136 514 133 436 142 808 126 677  132 224 132 002 100 %
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Budsjettet er på 5,3 mill.kr er basert på 4,4 % avkastning av ca 120 mill. kr. Avkastning fra 
2013-4 er ikke solgt ut ennå og en avventer nå høyere kurser.  
Samlet avkastning hittil i år på kr 870’ utgjør 0,7 %. Budsjettsvikten er på kr 4.430’. En 
feilføring i 2014 der et utbytte fra Aberdeen ble ført til utgift, er nå rettet opp i 2015 med da 
en dobbel inntekt. Effekt kr 498’. Netto tapet samlet blir da 3,9 mill.kr i år fra langsiktig 
forvaltning.  
Avkastningen innen renter på ulike grupper er iht. rapporter fra DnBNor.  
 
Rentepapirene samlet har oppnådd 0,16 % på året. Derav har desember har gitt -0,5 % 
avkastning. Kursfall er forårsaket av kursfall pga stigende risikopåslag på renter til bedrifter 
og banker. Det vil gi kunne gi høyere avkastning fremover. Highyieldfondet hadde 2,4% 
kursfall i desember, mens indeks var ca. 0. Øvrige fond var svake/negative. 
 
Anleggsobligasjoner har gitt 4,62 %. Den siste anleggsobligasjonen har nå utløpt ved forfall i 
september. DnB anbefaler ikke å kjøpe nye da nivåene er lave. Rådmannen har samtykket i at 
midlene reinvesteres forholdsmessig i de andre fondene. Dette gir en høyere avkastning enn 
enkeltobligasjoner nå. Finansreglementet vil bli foreslått endret slik at denne klassen kan være 
0 over tid. 
 
Gjennomsnittlig rentebinding i de samlede plasseringene er 1,6 år og løpende effektiv 
avkastning oppgis å være er 3,5 %.  
 
Plasseringen i norske aksjer  er ned 3 %  i 2015. Det er mye svakere enn indeksen på Oslo 
Børs som har hatt ca 5,9 % vekst. Det er særlig oljerelaterte selskaper som trekker ned. Over 
mange år tidligere har Pareto slått indeksen. 
 
Kommunens finansinntekter fra langsiktige plasserte midler, har hatt følgende avkastning 
de enkelte regnskapsår: 
 

 
 

 

2015
Utbetalt fra 

Aberdeen

1. kvartal 260 471            
2.kvartal 281 422            
Norge 1 aS 12 810              
3.kvartal 273 067            
4.kvartal 264 095            
Sum 1 091 865         

Avkastning 
i 1000 kr /% kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr %
Renter 12197 7,6 % 17354 10,0 % 9015 5,3 % 4452 2,8 % 1709 1,5 % 3559 3,6 % 9207 8,8 %
Anleggsobligasjon 589 0,9 % 1429 3,5 % 1400 3,5 % 1500 4,3 %
Eiendomsfond 3125 18,3 % 2461 11,2 % -3637 -14,7 %
Norske aksjer -1207 -16,5 % 2688 44,9 % 3957 43,9 % 7819 53,3 % 6117 35,3 % 885 4,9 % -10161 -52,2 %
Utenlandske aksjer -3805 -35,0 % 1304 18,7 % 101 0,0 % 2893 16,6 % 2430 12,0 % -2712 -11,9 % -7167 -47,3 %
Sum langsiktig midl. 7185 4,0 % 21346 11,4 % 13073 6,7 % 15753 7,6 % 14810 7,2 % 5593 2,8 % -10258 -5,1 %

20082002 2005 2007200620042003

Avkastning 
i 1000 kr /% kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr %
Norske rente pengemarked 303       2,14 % (4 010)   2,67 % 1 020   3,00 % 313       2,80 %
Obligasj. omløpsmidler/bank 6 484    7,5 % 9 220    5,9 % 3 507   5,0 % 6 145    7,4 % 4 220   4,7 % 4 145   4,8 % -       0,0 % 88 527   
Anleggsoblig./overkurs 716       4,6 % (192)     4,4 % (154)    4,9 % (7)         5,1 % (32)       5,2 % (140)     4,8 % 143      4,6 % 5 252     
Eiendomsfond 1 120    5,5 % 1 830    9,9 % 1 661   8,6 % 1 089    5,5 % 961      4,9 % 1 307   6,7 % 1 271   6,4 % 11 188   
Norske aksjer 6 984    74,9 % 4 700    30,1 % (4 268)  -21,3 % 2 946    18,7 % 2 877   16,8 % 1 037   6,0 % (544)     -3,0 % 23 830   
Utenlandske aksjer 1 777    27,5 % 530       8,6 % 108      2,9 % -        0,0 % -       -       -       (4 541)    
Sum langsiktig midl. 17 384  10,6 % 12 078  8,4 % 1 874   2,2 % 10 486  8,7 % 8 026   6,5 % 6 349   6,0 % 870      0,7 % 124 256 5,6 %

2012 2013 20142009 2010 2011 2002-152015



20 
 

2015 gav et svakt samlet resultat på 0,7 %. Best var eiendom med 6,4 %, så anleggsobligasjon 
med 4,6 %. Aksjer gav negativt bidrag på 3 % og øvrige renter gav %. 
 
Avkastningen har variert mye over 14 år. Siden oppstart 2002 har kommunen hatt ca 124,3 
mill.kr i inntekter fra plasseringene. Snittavkastningen, summen av hvert års i % avkastning 
delt på 14 år, gir ca 5,6 %.  
Rapporter fra Pareto viser at Re kommunes plassering norske aksjer har hatt en 
gjennomsnittlig årlig avkastning på 11,73 % fra 2002 tom 2015. Oslo Børs har hatt 9,47 % 
årlig avkastning i perioden, mens renter i bank kan ha gitt om kring 3 %. Aksjer er den 
aktivaklassen som har bidradd mest til resultatet over tid. Det inkluderer et kraftig kursfall i 
2008 og 2015. Avkastningen samlet er godt over kommunens lånekostnader i perioden og 
over fastrentene på deler av lånene på ca 4,7 %. Finansstrategien må derfor sies å ha vært 
svært vellykket i 2015 og i 14-årsperioden under ett.   
 

2.7.1 Drifts - og investeringsfond etter salg elverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer 
I 2015 er eneste bevegelse at det har vært inntektsført 8,9 mill.kr fra bufferfondet til driften iht 
vedtatt budsjett. Det har vært en flytting av midler fra anleggsobligasjoner som er opphørt til 
ordinært kapitalfond. 
 
Bufferfondet er den eneste delen av de langsiktige fondene som kan brukes til drift. Ved 
utgangen av 2015 utgjør fondene samlet 131 mill. kr. Etter gjeldende strategi er bufferfondet 
på 11,3 mill.kr plassert på kommunens driftskonto som likviditetsreserve til svingninger. Det 
er 119,7 mill. kr som er satt ut til langsiktig forvaltning. 
 

2.7.2 Gjeld med flytende/fast rente og rentenivå - nøkkeltall 
 
Investeringsgjeld (ekslusiv formidlingslån)  

Lånevolum 
31.12.15

Andel

Mill.kr
Bundet 
rente

145 21 % 4,55 % 4,55 % 5,6

Flytende 
renter

557 79 % 1,6-
1,8%

1,65 % 0,34

Sum 702 100 % 2,25 %             1,45 

Låne type Rente Snittrente i 
2015

Bindingstid 
snitt i år

 
 
Samlet lånerente ble ca 2,25 % i 2015.  

Fond- i hele mill. kr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DRIFTSFOND:
2.5700.900 Bufferfond langs.plassert 11,4 11,5 5 18,1 15,8 15,5 20,0
2.5800.100 Driftsfond langs.plassert 2,8 2,8 2,8 2,8 9,5 9,5 utgår
Driftsfond langs. plass.  1.1. 14,2 14,3 7,8 20,9 25,3 25,0 20,0 5,7 0,0 2,0 8,1 11,2 20,2 20,2
Bruk av bufferfond -1,1 -6,8 -11,9 -7,7 -12,7 -11,2 0 0 0 0 -2,35 -8,9
Bruk av bufferfond gr /uskudd -3,1 -5,7
Avsatt til bufferfond fra overskudd 13,1 16,3 7,4 7,7 0 2,0 6,1 3,1 9,0 2,3
Driftsfond langs. plass.  31.12 13,1 7,5 20,9 25,3 25,0 20,0 5,7 0,0 2,0 8,1 11,2 20,2 20,2 11,3
KAPITALFOND:
2.5400.900 Kapitalfond langs. Plass. 66,2 66,2 66,1 66,3 161,9 163,6 165,3 137,7 109,7 109,7 109,7 109,7 114,7 119,7
2.2120.601-3 Anleggsobligasjoner 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0
2.5400.910 Kapitalfond ii 94,5 94,5 94,1 89,4 0,5 0,9 utgår
Kapitalfond langs. plass.  1.1. 160,7 160,7 160,2 155,7 162,4 164,5 165,3 120 120 119,7 119,7 119,7 119,7
Netto bruk av kapitalfond -0,5 -4,5 -1,8 -27,6 -33,0
Netto avsatt til kapitalfond 8,5 2,1 0,8
Kapitalfond langs. plass.  31.12 160,7 160,2 155,7 162,4 164,5 165,3 137,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7
SUM DRIFTS/ KAPITALFOND 31.12 173,8 167,7 176,6 187,7 189,5 185,3 143,4 119,7 121,7 127,8 130,9 139,9 139,9 131,0

Regnskap
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Iflg finansreglementet skal gjennomsnittlig rentebindingstid for kommunens lån ligge i 
intervallet 1,5 til 7 år. En ligger nå på 1,5 års binding. Det er da ca 35 mill.kr mer i langsiktig 
lån enn forutsatt grunnet ikke gjennomført bygningssalg. Det har iht budsjettrevisjon 1. tertial 
også blitt opptatt 32,2 mill.kr i nye lån grunnet realisering av tidligere forsinkede prosjekter. 
 
Ved rentebytteavtaler er bindingene forlenget til 2020 og delvis 2023. Derved er det oppnådd 
lavere renter fra 2014 på lån som tidligere var opptatt med faste renter, som i ettertid viste seg 
å være høye. Fastrentelånene ble hovedsakelig tatt opp i 2003 og 2007. Da fremstod 4,5 % 
som et attraktivt rentenivå fremover. Kommunene ble da oppfordret til å binde renten på deler 
av lånene. Kostnaden ved forlengelsene er at etter 2017 vil rentenivået antagelig bli høyere på 
disse lånene enn den flytende rente ville ha vært. Fasit ser man ikke før hele perioden er over. 
 
De siste oppnådde lånerenter medio februar 2016 er nå 1,35 % ved sertifikatlån, mens høsten 
2015 var nivået på ca 1,75 %. Sertifikatlån er kortsiktige 3-6 måneders lån som hentes direkte 
i markedet hos aktører som skal plassere midler. Kommunalbanken varslet en økning i 
marginen som tilsier lånerenter på ca 1,8%. Besparelsen ved sertifikatlån nærmer seg 0,5%.   
 
Til sammen er ca 324 mill.kr er finansiert i sertifikatmarkedet. Påslaget på styringsrenten for 
låntagere har i 2. halvår 2015 vært noe høyere enn forventet grunnet lite midler i markedet fra 
de store aktørene og stigende rente pga den svekkede kronen. Banker låner inn i dollar og 
euro. Styringsrenten ble satt ned til 1 % den 18. juni og til 0,75 % den 25.september. 
Markedet venter ytterligere nedgang i styringsrenten i 2016. Renten for kommunale lån er 
ikke blitt redusert som følge av dette da marginene i markedet har økt både hos 
Kommunalbanken og i sertifikatmarkedet. Prognosen for renteutgifter fra 1. tertial 2015 
forutsatte lånerenter ned mot 1,4-5 % siste del av året. Pr februar 2016 ser vi nå disse nivåene. 
Det viser seg at særlig i perioder som nå når næringslivet har vanskeligheter med finansiering, 
fremstår kommuner som attraktive låntakere som oppnår lave renter. Det er ingen erfaring 
som tilsier at kommuner ikke får lån i sertifikatmarkedet under finanskriser. 
 
Hver 0,25 % renteendring betyr 1,4 mill.kr for Re kommune 
Erfaringen hittil er at kommunens lånerente ikke automatisk faller tilsvarende styringsrenten.  
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2.8.0 Hovedtallsanalyse 
 
Hovedtall i hele mill. kr 

 
(- betyr underskudd) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sum driftsinntekter 295,4 305,6 327,9 349,6 383,1 398,9 427,8 470,7
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.) 293,3 294,1 319 345,9 368,3 405,3 423,8 458,2
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.) 2,1 11,5 8,9 3,7 14,8 -6,4 4,0 12,5
Netto finansutg.(renter,avkastn.,avdrag) 3,6 7,7 -2,7 -0,1 -3,7 -14,5 -35,8 -5,2
Netto driftsresultat 5,7 19,2 6,2 3,6 11,1 -20,9 -31,8 7,2
Netto bruk av fond/tidl.overskudd 1,9 3,9 3,8 20,9 15,4 17,5
Netto avsetning til fond 5,7 2,4 2,5 23,2
Regnskapsmessig resultat 0 16,8 8,1 7,5 14,9 0,0 -18,9 1,6

 
 
 
(- betyr underskudd) 2010 2011 2012 2013 2013* 2014 2015  15/14
Sum driftsinntekter 499,1 527,5 568,3 633,5 595,4 621,3 660,9 6,4 %
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.) 476,6 505,3 537,2 567,1 567,0 600,6 628,6 4,7 %
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.) 22,5 22,2 31,1 66,5 28,4 20,7 32,3 56 %
Netto finansutg.(renter,avkastn.,avdrag) -11,1 -23,2 -16,9 -19,4 -19,4 -23,7 -32,6 38 %
Netto driftsresultat 11,4 -1,0 14,2 47,1 9,0 -3,0 -0,3 -90 %
Netto bruk av fond/tidl.overskudd 10,3 14,4 2,1 13,65 13,6 11,4 11,8
Netto avsetning til fond 11,9 12,8 7,2 54,0 17,7 8,4 3,6
Regnskapsmessig resultat 9,8 0,6 9,1 6,7 4,9 0,0 7,9  
 
Kolonnen 2013* viser regnskapet korrigert for inntekter fra mvarefusjon for investeringer på kr 38.105’ Det er 

også korrigert i driftsutgiftene for overføring av de samme midler til investeringsregnskapet med kr 36.353’. 

 
Det er korrigert for avskrivninger i brutto driftsresultat alle år da avskrivninger ikke 
budsjetteres. I regnskapet føres avskrivninger til inntekt igjen før netto driftsresultat.  
 
Utviklingen 2014 til 2015 
Regnskapsresultatet ble 7,9 mill.kr i overskudd for 2015, men i dette inngår en regelstyrt 
inntektsføring iht til vedtatt budsjett på 8,9 mill. kr i bruk av bufferfondet. Det var ikke 
egentlig behov for hele denne bruken av bufferfondet. Uten denne merinntektsføringen hadde 
overskuddet vært 0. Det gir et mer riktig bilde av situasjonen. Om hele overskuddet på 7,86 
mill. kr avsettes til bufferfondet, blir det på 19,16 mill. kr og da mangler det 10,8 mill.kr for å 
oppfylle kommunestyrets vedtak om et bufferfond på 30 mill. kr.  
 
Re kommune vil som mange andre kommuner stå foran stram likviditet og mangel på midler 
til utlønninger i perioder når investeringsperioden til ny ungdomsskole er over. I perioder uten 
nye lån er det ikke midler å trekke på uten bufferfondet. Det skal i tillegg kunne brukes til 
svikt i regnskapsresultatene. 
 
De korrigerte driftsutgiftene vokser med 4,7 % fra året før og det er 1,7 % mindre enn 
inntektsveksten på 6,4 %.  Det er et positivt trekk. 
 
KS fremholder at endringen i brutto driftsresultat fra et år til et annet i hovedsak forklares av 
realveksten i frie inntekter. Skatt og rammetilskudd steg med 3,8 % fra 2014 til 2015 pga. 
bl.a. sterk skattevekst på 8,6 % i Re og 5,6% for kommunene samlet.  
 
De frie inntektene med 461 mill.kr i 2015 står for ca. 70 % av kommunens inntekter i 2015. 
Tas tilskudd ressurskrevende, renterefusjon, sykepengerefusjon og mvarefusjon med, utgjør 
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dette 80 % av samlede inntekter i 2015. Kommunens egenandeler er i hovedsak styrt av 
statlige regler.  En svært stor del av inntektene er dermed statlig styrt.  
 
Finansutgiftene er økende grunnet økende gjeld. 
 
Netto driftsresultat er den viktigste størrelsen å fokusere på når det gjelder sunn drift. Netto 
driftsresultat forteller hva resultatet av driften ble før avsetninger til fond og bruk av ulike 
driftsfond.   
Men også denne størrelsen har tidligere år vært påvirket av tekniske forhold som mvarefusjon 
for investeringer og kan også inneholde for store inntekter fra VAR som kommunen er pliktig 
til å avsette på bundne fond. 
 
Når det ikke er brukt av frie driftsfond eller avsatt til frie driftsfond, er det beste resultatet å 
analyse årets regnskapsresultat. Dersom det korrigeres or bruk av bufferfondet utover det 
nødvendige, er regnskapsresultatet 0. Resultatet på 7,9 mill. kr utgjør ca 1,2 % av sum 
driftsinntekter. Minimumskrav til sunn driftsbalanse på 1,75 % netto driftsresultat ville 
tilsvare et overskudd på ca 11,6 mill. kr.  
 
Regnskapsresultatet er ca 7,9 mill.kr bedre enn budsjettert. Men uten bruk av bufferfondet 
ville det vært et underskudd på ca 1 mill. kr. Det er 12,6 mill. kr svakere enn målet på 1,7 5% 
som en sunn kommuneøkonomi skulle tilsi. 
 

2.8.1 Nøkkeltallsanalyse  
 
Nøkkeltallanalyse 
 
Nøkkeltall 2003 2004 2005 2006 2007
Andel i % av sum driftsinntekter:

Brutto driftsresultat i % av dr.innt. 3,8 % 2,7 % 1,1 % 3,9 % -1,6 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt. 6,3 % 1,9 % 1,0 % 2,9 % -5,2 %
Skatt i %  av dr.innt. 39,1 % 39,3 % 37,2 % 37,7 % 36,7 %
Rammetilskudd/skjønn i %  av dr.innt. 28,7 % 26,4 % 26,6 % 25,8 % 25,9 %
Netto finansposter i % av dr.innt. 2,5 % -0,8 % 0,0 % -1,0 % -3,6 %
Andel i % av:
Renteutgift i % av skatt/ramme 4,5 % 4,0 % 4,3 % 4,7 % 6,4 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme 123,2 % 129,8 % 136,4 % 132,2 % 140,2 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter 67,7 % 67,8 % 67,8 % 67,1 % 66,9 %
Nøkkeltall i mill. kr
Lønn m/sos.utgifter 199,0    216,3    234,5 247,2 271,0
Skatteinntekter mill.kr 119,6    128,9    130,1 144,5 146,2
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr 87,6      86,7      93,0 99,0 103,2
Renteutgift i mill.kr 9,4        8,7        9,5 11,5 16,0
Investeringsgjeld i hele mill.kr 255,3 279,8 304,2 321,8 349,6
Langsiktig plassert inkl  avkastning 197,9 211 213,7 212,8 204,2
Investeringsgjeld minus langs.plassert 57,4 68,8 90,5 109 145,4
Formidlingslån til videre utlån 24,3 22,1 17,2 16,1 14,9  
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Nøkkeltall 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 Endring
Andel i % av sum driftsinntekter: 2014-15
Brutto driftsresultat i % av dr.innt. 0,9 % 2,7 % 4,5 % 4,2 % 5,5 % 4,8 % 3,3 % 4,9 % 1,6 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt. -7,4 % 1,5 % 2,3 % -0,2 % 2,5 % 1,5 % -0,5 % 0,0 % 0,4 %
Skatt i %  av dr.innt. 34,4 % 34,2 % 35,3 % 30,5 % 31,0 % 31,6 % 31,0 % 31,7 % 0,7 %
Rammetilskudd/skjønn i %  av dr.innt. 27,3 % 27,7 % 27,1 % 42,1 % 41,5 % 40,9 % 40,5 % 38,1 % -2,4 %
Netto finansposter i % av dr.innt. -8,4 % -1,1 % -2,2 % -4,4 % -3,0 % -3,3 % -3,8 % -4,9 % -1,1 %
Netto gjeld belaster drift i % av dr.innt 26,2 % 30,0 % 32,2 % 29,8 % 60,7 % 61,3 % 67,9 % 6,6 %
Disposisjonsfond i % av dr. innt. 1,3 % 0,4 % 2,0 % 2,0 % 3,4 % 3,3 % 1,7 % -1,5 %
Andel i % av:

Renteutgift i % av skatt/ramme 7,8 % 5,9 % 5,1 % 4,3 % 4,1 % 4,2 % 3,8 % 3,8 % 0,0 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme 131,7 % 127,9 % 135,4 % 114,1 % 108,1 % 143,6 % 144,0 % 152,2 % 8,2 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter 68,4 % 66,7 % 67,1 % 67,3 % 66,6 % 66,4 % 66,2 % 67,1 % 1,0 %
Nøkkeltall i mill. kr

Lønn m/sos.utgifter 290,0 305,8 319,9 340,0 358,0 376,6 397,5 422,1 24,6
Skatteinntekter mill.kr 147,0 161,2 176,3 161,1 175,9 188,1 192,7 209,4 16,7
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr 117,0 130,2 135,4 221,9 235,7 243,5 251,4 251,6 0,2
Renteutgift i mill.kr 20,5 17,2 15,8 16,6 16,8 18,1 16,9 17,7 0,8
Investeringsgjeld i hele mill.kr 347,7 372,8 422,1 437,0 444,9 619,7 639,6 701,6 62,0
Langsiktig plassert inkl  avkastning 182,9 143,6 136,5 133,4 142,8 126,7 132,2 132,0 -0,2
Investeringsgjeld minus langs.plassert 164,8 229,2 285,6 303,6 302,1 493,0 507,4 569,6 62,2
Derav gjeld vann/avløp -29,8 -39,1 -42 -46 -49,4 -48,6 -46,7 1,9
Derav gjeld med rentekomp. -76,0 -97,0 -92,0 -87,0 -82,0 -78,0 -74,0 4,0
Netto gjeld som belaster driften 123,4 149,5 169,6 169,1 361,6 380,8 448,9 68,1
Formidlingslån til videre utlån 16,2 18,0 15,1 16,8 20,9 19,5 17,4 17,4 0,0
Disposisjonsfond- for driften 5,9 2,1 10,7 11,3 20,4 20,2 11,3 -8,9

 
 
Lønn med sosiale utgifter inkluderer godtgjøring skyss. kost, tlf og lignende. 
Tabellen viser den delen av gjelden som netto belaster kommunens driftsresultat. 
Investeringsgjelden er fratrukket lån som betjenes av gebyr for vann og avløp og lån som 
kommunen får refundert renter og noe avdrag for i ulike statlige ordninger. Det refunderes og 
kompenseres etter den flytende renten i Husbanken til enhver tid og følger reduksjonen av 
lånet etter 25 års nedbetaling. 
 
Sterke sider 
 
• Budsjettert bruk av bufferfondet på 8,9 mill.kr ble iht. regler inntektsført og skaper 

dermed et ’overskudd’ på 7,9 mill. kr.   
• Skatteinntektsveksten for landet ble 6 % og det er over et nedjustert anslag på 4,6 %. 
• I KLP ble det brukt 18 mill.kr av premiefond bygd opp ved god avkastning fra 

investeringsvalg til å betale premie. Det sparte kommunen for tilsvarende utlegg fra 
kommunekassen. Det sparte kommunen i tillegg for 14,1 % arbeidsgiveravgift på dette, ca 
2,5 mill.kr, som hadde kommet i tillegg når premien betales av kommunen.  
Over de kommende syv år vil regnskapsresultatet bedres med 2,9 mill.kr årlig fra denne 
bruken i 2015. 

• Skatteinngangen for Re kommune økte med 8,6 % fra året før og dermed mer enn 
kommunenes samlede skattevekst på 6 %. God innfordring medvirker til dette. 
 

 
Svake sider 
 
• Regnskapsresultatet korrigert for bruk bufferfondet er et underskudd på 1,1 mill. kr og -

0,2 % av driftsinntektene. Det er svakt da målet var 1,75 % i overskudd. 
• Netto driftsresultat er et underskudd på 0,3 mill.kr. Netto driftsresultatet er ennå svakere 

når det hensyntas at øremerkede inntekter på netto 0,8 mill. kr utover selvkost på vann, 
avløp, renovasjon og feiing inngår i netto driftsresultat. Før årets resultat blir det avsatt til 
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bundne fond. Kravet til sunn økonomi ved 1,75 % av inntektene tilsier 11,6 mill.kr i netto 
driftsresultat. 

• Finansavkastningen av langsiktige plasserte midler ble kun 0,7 % mot budsjett 4,4 % og 
det gav budsjettsvikt for året på 4,4 mill.kr.  

• Formidlingslån med risiko for tap for kommunen er på 17,4 mill. kr. Disse lånene har 
lavest pantesikkerhet ved fall i boligprisene. 

• Investeringsgjelden har steget til et høyt nivå, ca 702 mill. kr. 
• Gjelden skulle iht, planer vært redusert ved salg av bygninger med ca 52 mill.kr. Krakken 

er solgt for 7,6 mill. kr. 
• Netto investeringsgjeld som belaster kommunens drift er kommet opp i 449 mill. kr etter å 

ha steget over flere år. Den stiger med 68 mill.kr i 2015 til 67 % av de samlede inntekter. I 
2009 var de samme tall 123 mill.kr og 26%. 

• I et år med svært lave lånerenter ble regnskapsresultatet svakt. Merforbruket på 
virksomhetene på 1,8 mill. kr trekker ned resultatet. Det samme gjør økte rammer med 10 
mill.kr for virksomhetene ved budsjettrevisjoner gjennom året. 

 

2.9.0 Økonomiske utfordringer videre 
 
Norges Bank styringsrente med usikkerhetsvifte- prikket linje mest sannsynlig: 
  
 
 

 
 
Styringsrenten til Norges bank er nå 0,75 %. Av figuren er det forventning til fallende 
styringsrente ut 2017 og en svak oppgang mot 0,8 % ved utgangen av 2018. Det gir tre år med 
svært lavt rentenivå. 
 
Tre måneders Nibor – intern bankrente- er ca 1,1 % medio februar 2016. Kommunen låner til 
denne renten pluss ca 0,7 %, dvs 1,8 % på nye lån i Kommunalbanken. Årsaken oppgis å 
være økte motsykliske krav fra myndighetene. Via sertifikatmarkedet er det erfart lånerenter 
på ca 1,35 %.  
 
Markedet venter ytterligere rentenedgang i 2016. Det forventes fortsatt lave renter i de land 
som påvirker det norske rentenivået.   
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Flere aktører tror nå ikke lånerentene til kunder går ned selv om styringsrenten blir satt ned. 
Innskuddsrentene er gjennom 2015 satt kraftig ned fra 1,8 %, til ca 0,9 %.  Med en lånerente 
på ca 1,35 % til 1,8 % er det ikke lenger lønnsomt å ta opp lån før det strengt tatt er 
nødvendig. Budsjett 2016 forutsetter lånerenter på 1,7 %. 
 
Dersom renten på lenger sikt stiger, vil Re kommune få en stigende rentekostnad. 
Hver 1 % i økte lånerenter for kommunen utgjør ca 5,5 mill.kr på årsbasis basert på lån med 
flytende rente. Et stigende rentenivå vil være et uttrykk for en bedret økonomi for landet og 
handelspartnere og vil dermed innebære en god sysselsetting og skatteinngang. Da vil staten 
ha rom for å kompensere kommunenes økte renteutgifter. 
 
Kommunen må innarbeide bortfall av inndelingstilskuddet i rammetilskuddet på 8,5 mill.kr 
med 20 % eller 1,7 mill. kr årlig over årene 2017-2021.  
 
Re kommunes langsiktige mål bør være et driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene. Basert 
på driften i 2015, bortfall av inndelingstilskudd og varslet omlegging av inntektssystemet, vil 
det bli en utfordring bare å holde regnskapsresultatet positivt. 
 
Kommunen bør på ulike måter søke å påvirke sentrale myndigheter til å gi mer stabile og 
forutsigelige rammevilkår for kommunene. Dette gjelder særlig de bærende frie inntektene 
skatt og rammetilskudd som må dekke faktisk vekst i flere av de lokale utgiftsdrivere. Staten 
bør kompensere den reelle lønnsveksten og prisveksten på hele budsjettet, ikke bare regulere 
frie inntekter for en prisfaktor.  
 
Kriteriene for rammetilskudd fanger ikke opp fullt ut forskjellene mellom kommuner i behov 
for tjenester når mange tjenester stadig blir mer rettighetsstyrt. Det er et dilemma at 
rettighetene er like for hele landet, når ulikt skattenivå selv etter skatteutjevning gir Re 
kommune ca 5,5 % mindre skatteinntekter inntekter til å yte disse tjenestene. På sikt betyr det 
at minsteinntektskommuner ikke har rom for å ha ikke lovpålagte tjenester.  
Re kommune har avgitt et høringssvar til nytt inntektssystem for kommuner der disse 
synspunkter er fremmet. 
 
Kommunen bør gjøre driften uavhengig av finansinntektene, budsjett ca 5 mill.kr, fordi de er 
svært variable fra år til år og uegnet til drift. De bør inngå i et overskudd.  
 
Et bufferfond brukes til svingninger i inntekter gjennom året og er en sikkerhet mot fall i 
finansinntekter, stigende rentenivå og andre sjokk for driften. Erfaringen fra 2015 er også et 
merforbruk på rettighetsområder.  
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2.9.1 KOSTRA nøkkeltall, basert på ureviderte tall 15.3.15 

 
 
Formålsbygg i tabellen over er kommunale bygg og anlegg med unntak av boliger og 
administrasjonsbygg. 

Gr.8 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie 
disponible inntekter 
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Gr.10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie 
disponible inntekter  

 
Re er fra og med 2014 flyttet fra gruppe 10 til 8. Det bestemmes av SSB. 
 

Etter at regnskapet er sendt til SSB er det i samråd med revisjonen postert endringer med 

reduserte driftsinntekter med 1,7 mill. kr og økte driftsutgifter på 0,55 mill.kr. Det endrer 

nøkkeltallene når reviderte Kostratall kommer i juni 2016. 

Avvik i Re kommunes prioritering er sammenlignet med kommunegruppe 8. 
 
Avvik fremkommer ved at forbruket i Re sammenlignes med at kommunen hadde brukt like 
mye pr mottaker av en tjeneste som gjennomsnittet i kommunegruppe 8 bruker. Re inngår i 
gruppe 8. (Gr 10 frem til 2013) .  

KOSTRA - Prioritering i Re kommune avviker gj.snitt gr.10 og gr 8 fra -14

Avvik fra gruppe 10-8 fra -14 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % avvik

i hele mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Gr. 8

Sum nto avvik gruppe 10/ gr.8 27,62 26,8 13,9  2,5 -4,0 20,3 37,0

Områder med merbruk:

Pleie og omsorg pr innbygger 14,3 11,3 9,0 2,8 0,5 -4,9 -3,8 10,4 20,6 15,6 %

Formålsbygg -4,0 1,6 11,7 30 %
Gjeldsbetjening 5%; 40 
år/rente2,5% 1,8 9,4 7,7 7,6 28 %

Barnevern 2,8 4 4,9 4,3 5,4 6,3 5,8 7,7 11,0 5,5 34 %

Sosialtjeneste 2,9 0,9 -1,3 3,0 0,4 0,7 1,2 3,1 1,0 2,4 14 %

Skoleskyss 1 1,6 2,1 2,3 1,3 1,4 0,9 1,2 2,7 2,1 88 %

Kirke 0,27 0,3 -0,3 -0,5 -0,9 -0,3 -0,4 -0,2 0,9 1,6 36 %

Landbruk 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 1,2 1,2 107 %

Adm./politikk/fellesutgifter -6,8 0,1 -3,0 0,0 -1,7 -6,3 -1,0 -3,9 -0,2 1,2 3 %

Barnehage 1,5 1,7 0,1 -1,8 -4,0 -3,3 1,7 3,1 -0,5 0,8 1 %

Underv materiell 0,2 -0,5 0,2 0,1 0,3 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 1 %

Sum merbruk 54,7

Områder med mindrebruk:

Kulturskole 0 -0,2 -0,4 -0,2 -0,6 -0,7 -1,0 -1,3 -0,5 -0,4 -14 %

SFO 0,5 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,8 -1,0 -1,8 -0,9 -0,4 -41 %

Skoleutstyr/inventar -0,15 -0,3 -0,4 -0,3 0,0 -0,1 0,4 0,2 -0,2 -0,5 -51 %

Samferdsel -0,6 -1,4 -1,4 -0,9 -1,9 -2,5 -2,6 -2,8 -0,6 -0,8 -11 %

Næring eksklusiv landbruk -0,7 -1,5 -0,8 -93 %

Kommunehelse 2,8 0,26 0,9 -1,1 -2,8 -1,2 -2,0 -2,7 -3,1 -0,9 -4 %

Grunnskoleundervisning 11,3 11,2 9,8 6,6 5,4 3,4 -2,5 -0,8 0,2 -1,7 -2 %

Planlegg.nærmiljø -0,5 -1,6 -1,2 -1,4 0,0 -0,6 -1,4 -3,5 -1,4 -2,0 -40 %

Kultur eksklusiv kulturskolen 0,1 -3,3 -3,8 -27 %

Boligformål  3,8 3,1 2,1 -0,4 0,7 3,5 -1,8 -3,0 -4,0 -6,2 -862 %

Sum mindrebruk -17,5

Netto merbruk iht G8* 37,2

% avvik er bruk pr innbygger i  aktuell alder for bhg-,skole og SFO . 

Kulturskole er bruk pr innbygger 6-15år. Barnevern er pr innbygger  0-17 år.

Sum områder med mer-/mindrebruk er iht gjennomsnitt i G8
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Avvikene i bruken er basert på kommunens nettoutgift til formålet, dvs fratrukket alle 
inntekter. Dette er et uttrykk for kommunens prioritering av hvert formål. Avviket er beregnet 
ut fra netto utgift enten pr innbygger eller pr medlem i målgruppen. Det kan være f.eks. antall 
barn i barnehagealder 1-5 år, SFO aldersgruppen 6-9 år, eller elever i grunnskolealder 6-15 år. 
 
Det er betydelig endringer i avvik fra 2014 til 2015. Pleie og omsorg basert på netto forbruk 
pr innbygger, øker merforbruket fra 10,4 til 20,6 mill.kr. Formålsbygg øker kraftig sitt 
merforbruk til 11,7 mill.kr. Her inngår driften av bl.a. alle helsebyggene og vedlikehold av 
skolene. 
Sosialtjeneste har økt sitt merforbruk fra 1 til 2,4 mill.kr. Skoleskyss har redusert sitt 
merforbruk fra 2,7 til 2, mill.kr. Barnehage har gått fra mindreforbruk til merforbruk på 0,8 
mill. kr. Administrasjon/styring/politikk har økt til merforbruk på 1,2 mill. kr. Årsaken er 
utgifter til innføring eiendomskatt med tilsvarende beløp. Kirke er har økt sitt merforbruk til 
01,6 mill.kr.  
 
Store reduksjoner er det særlig på barnevern som har halvert sitt merforbruk fra 11 til 5,5 
mill.kr. Grunnskoletjenesten har falt til 1,7 mill. kr under gruppe 8. 
Fysisk planlegging øker sitt mindreforbruk.. For 2013-15 er det kalkulert et avvik for 
renter/avdrag basert på det faktum at kommunen har mer gjeld pr innbygger enn gruppe 8. 
Det er beregnet 5 % på gjeldsforskjellen pr innbygger uten å hensynta ulike typer gjeld. Det 
gir en årlig merutgift på 7,6 mill. kr. 
 
Søyler som er høyere enn x aksen forteller om merforbruk iht gruppen og søyler under X-
aksen viser mindreforbruk i Re i hele mill.kr.  
 
Beregnet avvik 2015 i forbruk i hele mill.kr for Re iht forbruk likt med 
gruppe 8.  
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Kommentar 
Renter/avdrag er en kalkulert størrelse basert på hvor mye gjeld pr innbygger i Re avviker fra 
gruppe 8. Det er forutsatt et års effekt, 2,5% og nedbetaling over 40 år. Søylen må betraktes 
som en illustrasjon.  
 
De samme områdene hadde slike avvik i 2014: 

 
 
Utviklingen på områdene med merforbruk iht gruppe 8 for 2009- 2015: 
 

 
 
 

Figuren over viser utviklingen fra 2009-15 på tjenester som i 2015 hadde merforbruk iht gruppe 8. 
Øvrige tjenester har mindreforbruk. 
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 Finansielle nøkkeltall – 
alle er i prosent av brutto 

driftsinntekter, 

Re 
2009 

 

Re 
2010 

 

 
 

Re 
2011 

 
 

Re 
2012 

 
 

Re 
2013 

 
 

Re 
2014 

 
 

Re 
2015 

 
 

Sande 
2015 

 
 

Holme-
strand 
2015 

Gj. snitt 
K.gr 
08 

2015 
 
 

Gj.snitt 
Vest- 
fold 
2015 

 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo 
2015 

 

 Brutto driftsresultat  -0,6 1,1 0,7 1,9 6,8 -0,8 0,5 2,4 1,9 2,3 2,1 2,3 
 Netto driftsresultat  1,7 2,4 0,2 2,5 7,5 -0,5 0,3 3,4 3,5 2,5 3,0 2,7 

Regnskapsresultat  2,0 0,7 1,7 1,1 0,0 0,2 1,9 2,6 1,6 1,3 1,3 

Netto finans og avdrag 1,2 2,2 4,3 3,0 3,1 3,8 4,9 4,6 2,6 4 3 3,5 
Netto finans     0,7 0,8 2,0 1,4 0 0,9 0,9 0,5 
 Netto lånegjeld  73,4 83,1 79,5 77,4 96,7 103,9 104,3 77 97,5 82 66 73 
 Langsiktig gjeld  180,5 187,9 192,8 195,1 211,8 251,3 224 197,6 253,4 217 197,8 212,2 
Pensjonsforpliktelse 97,1 99,9 106,5 112,4 107,3 117,9 115 106,3 131,9 110,3 119,8 117,6 
Langs.gjeld eskl. pensjon 83,4 88 86,3 82,7 104,5 133,4 109 91,3 121,5 106,7 78,4 94,6 
Disposisjonsfond 1,5 0,5 1,7 2,3 3,2 3,3 3,1 2,6 17,9 5,5 7,4 5,7 
 Arbeidskapital  42,4 34,8 30,6 26,6 25,2 49,1 28,2 16,9 39,6 17,6 26,1 17,7 
 
Tabellen er basert på Finansielle tall(ikke konsern)  nivå 2. pr 15.3.15 som er ureviderte tall. 
 
Kommentar 2015 
Re kommune hadde et brutto og netto driftsresultat som er svakere enn Sande, 
Holmestrand, gruppe 8 (G8), Vestfold og landet utenom Oslo.  
 
Re hadde kr 49 251,- frie inntekter pr innbygger og det er høyere enn kr 48 131,- i gruppe 8 
og kr 7 467,- i Vestfold. Landet utenom Oslo i snitt lå høyere enn Re med kr 49 762,- pr 
innbygger. 
 
Netto finans med 2 % er høyere gruppe 8 og Vestfold. Det er forårsaket av svikt 
finansavkastningen. 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 
kommunale utlån og ubrukte lånemidler.  
Re har netto lånegjeld på 104 % av driftsinntektene høyere netto gjeld i % enn de øvrige 
sammenligningene i tabellen.  
Pensjonsforpliktelsene med 115 % er på nivå med G8, Vestfold og landet, men under 
Holmestrand med ca 132 %.  
Disposisjonsfond utgjør 3,1 % og det er svakere enn alle sammenligningene med unntak av 
Sande. 
Arbeidskapitalen er høy i Re i forhold til sammenligningene. Det tilsier relativ god likviditet. 
Bufferfondet medvirker til dette. 
 
Re kommunes profil i forhold til vår kommunegruppe 8 blir da slik: 
 

• Frie inntekter pr innbygger ligger høyere 
• Re har midlertidige inntekter på 8,5 mill. kr i inndelingstilskudd 

• Svakere regnskapsresultater. 
• Bedre arbeidskapital grunnet bevarte everksmidler/bufferfond 
• Mindre andel disposisjonsfond som kan brukes til drift 
• En del høyere netto lånegjeld fra investeringer 
• Finansutgiftene netto er høyere enn snittet grunnet svikt i avkastningen på 

langsiktige plasseringer. 
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3 Drifts- og tjenesteproduksjon  
3.1 Fellesområder 
 
Kommunens organisering. 
 
Re er organisert i hovedsak etter en flat struktur, men med kommunalsjefer med faglig basert 
oppfølgingsområde. Det er 13 virksomheter som direkte er underlagt og rapporterer til 
rådmannen. Virksomhetslederne har et fullstendig budsjettansvar for et nettobudsjett og et 
delegert samlet personalansvar.  Oppsigelse tilligger rådmannen. Kommunalsjefene innehar 
rådmannens myndighet på sine områder. Flere av virksomhetene har flere driftssteder og/ 
eller avdelinger under seg. 
 
Kommunen deltar i de selskapene som fremgår av notene til regnskapet, note 5. som er aksjer 
og andeler i selskaper og note 8. interkommunalt samarbeid. 
 
Befolkningsvekst 
 
År: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Folkemengde 0101 7768 7949 7936 8038 8172 8111 8194 8182 8243 8321 8443 8527 8710 8821 8936 8994 9144 9253 9361
Fødte 104 99 102 114 80 101 108 91 110 115 119 107 104 116 74 110 90 99

Døde 72 65 64 61 67 68 57 61 47 66 76 56 62 59 59 69 67 68

Fødselsoverskudd 32 34 38 53 13 33 51 30 63 49 43 51 42 57 15 41 23 31

Innflyttinger 644 733 703 529 610 550 562 593 688 588 635 639 648 558 695 684 686

Utflyttinger 691 669 622 625 568 613 531 578 615 547 503 570 590 515 596 598 609

Netto innflytting 149 -47 64 81 -96 42 -63 31 15 73 41 132 69 58 43 109 86 77

Folkemengde 3112 7949 7936 8038 8172 8111 8194 8182 8243 8321 8443 8527 8710 8821 8936 8994 9144 9253 9361
Endring i antall 181 -13 102 134 -61 83 -12 61 78 122 84 183 111 115 58 150 109 108
Endring i % 2,33 -0,16 1,29 1,67 -0,75 1,02 -0,15 0,75 0,95 1,47 0,99 2,15 1,27 1,30 0,65 1,67 1,19 1,17

 
 
Befolkningsveksten var 1,17 % i 2015 og ligger noe under ønsket vekst på 1,5 %.Veksten i 
Re er allikevel høyere enn både Vestfold  (0,95 %) og landet (0,93) 
 
 
Måloppnåelse. 
 
Det er viktig å se sammenhengene mellom mål i kommuneplan, økonomiplan og det enkelte 
års budsjett. 2015 blir et spesielt år å rapportere måloppnåelse på av flere grunner. 
 

• Ny kommuneplan ble vedtatt 08.09.15 med senere justering i mars 2016.  
• Økonomiplan og budsjett ble vedtatt i samme dokument i desember 2014. Det er 

målene fra dette dokumentet det rapporteres på i denne årsberetningen.  
 
Mål for økonomiplanperioden 2015- 2018:  
 
 
Fellesmål for alle rammeområder: 
 
1. All ny ressursinnsats skal vurderes i forhold til det forebyggende perspektiv. 

Forebygging har blitt et begrep det jobbes etter i Re kommune. 

a. ”SmArt oppvekst” er et gjennomgående prosjekt i Re kommune. I 2015 har arbeidet 

vært forsterket i forbindelse med et doktorgradsprosjekt. Samarbeidet internt er 

videreutviklet mhp  gode relasjoner mellom ansatte og barn, unge og voksne 

samarbeidspartnere. Metodikken som ligger i prosjektet er tatt i bruk i alle 

virksomheter som arbeider med barn og unge. 
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a. Kvalifiseringsprogrammet ved NAV Re bidro til at flere kom med i arbeidsrettede 

tiltak eller aktiviteter for å forebygge passive stønadsmottaking. 

b. I regi av Trygge lokalsamfunn arbeider alle sektorene i kommunen sammen med 

innbyggere via foreninger. 

c.  Det har vært behov for å styrke tilbudet rundt enkelte av brukerne/nye brukere innen 

PLO. Disse tiltakene har vært av tertiærforebyggende karakter (d.v.s. hindre 

forverring av allerede eksisterende sykdom eller funksjonsnivå) 

 

 

2. Tjenestene overfor barn og unge skal utvikles med fokus på brukeren i sentrum 
a. Det er spesielt relasjonsprosjektet som løfter brukerne i sentrum. De skal bli 

anerkjent og få vist sine styrker. 

b. Det benyttes elevsamtaler og barnesamtaler i skoler og barnehager 

c. Tilbudet i barnehager og SFO er fleksibelt og tilpasses den enkeltes behov 

d. Et tverrfaglig kompetanseteam gir bistand til barn/familier. 

 
3. Det skal utarbeides kvalitetsstandarder for viktige kommunale tjenester 
Det er vedtatt kvalitetsstandarder for barnehager og skole tidligere. Kvalitetsstandarder 

for pleie og omsorg ble vedtatt i 2015. 

Dette er nyttige verktøy for arbeid med kvalitet og avklaring av forventninger.   

 

4. Det skal utarbeides en egen miljøstrategi for hele kommunens virksomhet. 
Målet er ikke nådd. Egen stilling som miljøvernrådgiver ble Ikke utført.   

 
5. Det skal utvikles et system for økt brukerdialog generelt. 
Målet med å utvikle et generelt system er ikke nådd til nå. Den enkelte virksomhet har 
ulike former for brukerdialog via foreldremøter, brukermøter og brukerundersøkelser. 

I 2015 er det etablert et bruker og pårørendeforum i Helsehuset.  

 

 
6. Det skal utvikles og tas i bruk et system for brukerundersøkelser med hertil 

lettfattelig rapportering til politisk nivå. 
 

Det er vedtatt at det skal benyttes anonyme digitale undersøkelser. Løsningene 

Bedrekommune fra KS benyttes.  

 

I 2015 er følgende brukerundersøkelser gjennomført: 

- ved biblioteket 

- ved NAV 

 

 Skoler og barnehager gjennomfører årlige foreldreundersøkelser. De er digitale og 

dermed anonyme. Elevene i 5.-10.trinn deltar i elevundersøkelsen.  

 

7. Nærværet blant kommunens ansatte skal være 94 % i løpet av 
økonomiplanperioden. 

 
Nærværet var 90,8 % i 2015 og ligger 3,2 % under målet. Korttidsfraværet var 2,1 % i både 
2014 og 2015. Fra 2014 til -15 er langtidsfraværet gått ned fra 7,4% til 7,1%. 
 
Se Årsmelding HMS rapport for detaljert resultatoppnåelse. 
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Sykefraværsoversikt 2015 - 4.kvartal og hele 2015
Antall ansatte og årsverk: pr.311214 Oppdat. 22012016

Virksomhet Antall Antall Fravær 2014 Fravær
ansatte årsverk 2014 4.kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2015

Stabstjenester inkl. rådmann 38 34,4 7,0 % 6,3 % 3,2 % 3,4 % 2,5 % 6,4 % 4,0 %
Ramnes skole 35 28,3 7,4 % 10,4 % 8,2 % 10,9 % 12,3 % 8,5 % 9,8 %
Kirkevoll skole(inkl.veil.funksjonsh.) 73 57,6 6,9 % 5,6 % 8,3 % 11,5 % 8,4 % 11,8 % 10,1 %
Solerød oppvekstsenter 28 26 10,3 % 5,6 % 4,0 % 3,4 % 3,3 % 5,1 % 4,0 %
Røråstoppen skole 31 28 5,3 % 4,2 % 7,9 % 4,3 % 7,9 % 6,2 % 6,5 %
Revetal ungdomsskole 56 46,3 10,7 % 11,3 % 11,9 % 6,7 % 3,5 % 6,3 % 7,4 %
PPT 14 13,1 14,9 % 16,3 % 7,4 % 0,8 % 1,2 % 6,4 % 4,2 %
Barnehage Sør 52 39,1 13,1 % 10,4 % 13,7 % 13,9 % 10,7 % 11,2 % 12,3 %
Barnehage Nord 52 46,1 15,3 % 9,3 % 9,3 % 9,8 % 12,8 % 11,0 % 10,7 %
Kultur 16 9,4 7,8 % 4,7 % 3,7 % 0,6 % 0,4 % 1,3 % 1,6 %
Barn og unge 32 25 11,2 % 6,5 % 14,7 % 11,6 % 9,9 % 12,8 % 12,3 %
NAV  kommunalt ansatte 14 12,7 16,2 % 17,8 % 14,8 % 12,1 % 14,4 % 7,3 % 11,9 %
Helse og Omsorg (tidl. PLO) 175 107,9 8,6 % 10,3 % 9,5 % 8,4 % 10,8 % 12,3 % 10,3 %
Psykisk helse og miljøarbeid (tidl. PLO) 80 62,1 11,0 % 14,4 % 14,3 % 8,6 % 4,0 % 6,8 % 8,5 %
Teknikk- og næringstjenester 59 49,7 5,7 % 5,2 % 7,4 % 11,3 % 14,8 % 13,8 % 11,7 %

Samlet Re kommune 755 585,7 9,5 % 9,1 % 9,6 % 8,6 % 8,6 % 9,7 % 9,2 %
Tilsvarende tall 2014 9,5 % 10,1 % 9,2 % 9,2 % 9,1 %
Tilsvarende tall 2013 9,3 % 9,5 % 9,0 % 9,3 % 9,1 %
Tilsvarende tall 2012 8,4 % 8,4 % 7,7 % 7,7 % 9,4 %
Tilsvarende tall 2011 8,2 % 9,0 % 7,3 % 7,5 % 8,4 %
Tilsvarende tall 2010 6,7 % 7,1 % 6,1 % 4,8 % 7,9 %
Tilsvarende tall 2009 8,9 % 10,1 % 8,5 % 6,5 % 8,2 %
Tilsvarende tall 2008 10,2 % 9,9 % 10,9 % 8,0 % 9,5 %
Tilsvarende tall 2007 7,8 % 9,4 % 7,7 % 4,9 % 9,2 %
Tilsvarende tall 2006 9,6 % 11,6 % 9,0 % 8,8 % 9,8 %
Tilsvarende tall 2005 7,1 % 8,0 % 7,3 % 5,7 % 7,5 %
Tilsvarende tall 2004 7,9 % 8,3 % 7,6 % 6,3 % 7,2 %
Tilsvarende tall 2003 9,2 % 10,3 % 9,6 % 8,6 % 8,3 %
Tilsvarende tall 2002 7,9 % 8,3 % 8,2 % 7,0 % 8,2 %

Sykefravær  2015

 
 
 

Virksomhet
korttid langtid korttid langtid korttid langtid korttid langtid korttid langtid

Stabstjenester inkl. rådmann 1,8 % 1,4 % 1,3 % 2,1 % 2,2 % 0,3 % 3,9 % 2,5 % 2,2 % 1,8 %
Ramnes skole 2,1 % 6,1 % 1,8 % 9,1 % 3,1 % 9,2 % 3,1 % 5,4 % 2,3 % 7,5 %
Kirkevoll skole 2,5 % 5,8 % 1,8 % 9,7 % 1,7 % 6,7 % 2,3 % 9,5 % 2,0 % 8,1 %
Solerød oppvekstsenter 1,9 % 2,1 % 1,5 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % 3,0 % 2,1 % 2,0 % 2,0 %
Røråstoppen skole 6,3 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 1,9 % 6,0 % 1,8 % 4,4 % 3,0 % 3,5 %
Revetal ungdomsskole 2,6 % 9,3 % 0,5 % 6,2 % 1,4 % 2,1 % 2,2 % 4,1 % 1,6 % 5,8 %
PPT 1,5 % 5,9 % 0,8 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 2,6 % 3,8 % 1,6 % 2,6 %
Barnehage Sør 4,1 % 9,6 % 1,7 % 12,2 % 2,1 % 8,6 % 4,2 % 7,0 % 2,9 % 9,4 %
Barnehage Nord 3,5 % 5,8 % 1,9 % 7,9 % 3,0 % 9,8 % 3,5 % 7,5 % 2,8 % 7,9 %
Kultur 3,7 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 1,6 % 0,0 %
Barn og unge 3,5 % 11,2 % 0,8 % 10,8 % 1,0 % 8,9 % 2,0 % 10,8 % 1,9 % 10,4 %
NAV  kommunalt ansatte 2,5 % 12,3 % 0,5 % 11,6 % 2,8 % 11,6 % 2,8 % 4,5 % 2,1 % 9,8 %
Helse og Omsorg 2,8 % 6,7 % 1,8 % 6,6 % 2,1 % 8,7 % 1,9 % 10,4 % 1,9 % 8,4 %
Psykisk helse og miljøarbeid 4,0 % 10,3 % 2,6 % 6,0 % 1,2 % 2,8 % 1,9 % 4,9 % 2,3 % 6,2 %
Teknikk- og næringstjenester 2,8 % 4,6 % 1,7 % 9,6 % 1,0 % 13,8 % 1,0 % 12,8 % 1,5 % 10,2 %

Samlet Re kommune 3,1 % 6,5 % 1,6 % 7,0 % 1,8 % 6,8 % 2,4 % 7,3 % 2,1 % 7,1 %

1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2015

 
 
 
8.  Medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres 2. hvert år.  

 
Ble foretatt høsten 2014 og for 2015 var det ingen undersøkelse. Ny undersøkelse 
gjennom føres i 2016. KS har utarbeidet en ny medarbeiderundersøkelse kalt 10-faktor. 
Det er under vurdering om kommunen skal gå over til denne undersøkelsen f.o.m. 2016. 

 
 
9. Ny teknologi skal tas i bruk innenfor alle kommunens tjenesteområder for å bedre 

og effektivisere de kommunale tjenestene. 
 

9.1 Re har tilknytning til fibernett med 10 andre kommuner som gir mulighet for rask, 

sikker utveksling av data og fremtidens telefoni og TV/video i et driftssikkert 

overvåket nett.  

9.2 Samdrift utredes i et samarbeid med 6 av kommunene. 

Re kommune deltar med et vedtatt mandat for  IKT nettverket om sterkere 

samarbeid, fellesløsninger for brukerstyring, epost, kalender og trådløse nett, færre 

fagsystemer og utnyttelse av fibernettet.  
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9.3 Det er innført stadig mer elektronisk saksbehandling i personalforvaltningen og i 

dialogen med brukere og innbyggere. 

9.4 Heldigital dialog med innbyggerne og næringsliv krever ytterligere prosjekter 

9.5 Det er inngått avtale med KS Kommit hvor det bl.a. legges opp til 

opplæringsprogrammer via internett. 

9.6 Hjemmesykepleien har tatt i bruk Life care mobil 

9.7 Det arbeides med en egen plan for bruk og utnyttelse av velferdsteknologi 

9.8 Meldingsløftet: elektronisk meldingsutveksling innen helsetjenesten, internt i 

kommunen og mellom kommuner og sykehus.  

Dette er innført mellom Helse og omsorg, 2 av fastlegekontorene og sykehuset. 
Innføringen skjedde i 2014. 

 
10. Det skal arbeides aktivt med tiltak for bygge Res omdømme. Tiltakene skal skape 

identitet og entusiasme og bidra til at kommunen kan framstå som 
utviklingsorientert og attraktiv både for nye innbyggere og ny arbeidskraft. 

 

Prosjektet”Slagene på Re” og Re middelalderdager har gitt Re mye positiv omtale. 

Funnet av slagstedet for slaget på Re i 1163 på Linnestad søndre den 8.10.10 er blitt 

en viktig begivenhet. 

 

Prosjektet”Smart oppvekst” har satt Re på kartet. Det vises ved positiv omtale når 

ansatte møter på eksterne møteplasser. Ved utlysing av stillinger sier søkere det 

samme.. Det er nå utgitt tre bøker som selger bra. Re kommune er i gang med 

kvalifiseringsarbeid for et doktorgradsarbeid. ”SmArt Oppvekst” er blitt et begrep og 

konseptet utvikles videre. Bl.a. utvikles metodikken også innen barnevernet  

 
Etter en tids planlegging er vil selve bygge arbeidene for ny ungdomsskole start opp til 

sommeren. Skolen gammel, og har lidd under dårlig inneklima og dårlig fysiske 

omgivelser i en tid. Ny skole vil gi et bedre inntrykk og skape muligheter for bedre 

forhold både for elever og ansatte. 

 

Byggeregnskapet for Re helsehus ble lagt fram med et mindreforbruk på 14 mill. kr. Et 

byggeprosjekt som gjennomføres under budsjett er god omdømmebygging. Helsehuset 

har også blitt et samlingspunkt med aktiviteter både formiddag og kveld med tilbud 

både for innbyggere og pasienter og beboere. 

 

Omdømmet er styrket hos andre kommuner ved samarbeidene med andre kommuner i 

Vestfold  og i ulike fagnettverk. Aktiv deltakelse i prosjekter og kampanjer er også med 

på å styrke omdømmet. I 2015 har kommet deltatt bl.a. i følgende prosjekter mm: 

 

o Kompetanse for mangfold 

o Læringsmiljøprosjektet 

o Pasientsikkerhetskampanjen i Trygge hender 

o Nytt Blikk – heltidskultur i pleie og omsorg 

o Re er en av tre pilotkommuner for implementering av den regionale planen for 

helhetlig opplæringsløp. 

o Det er igangsatt et eget prosjekt for å arbeide forebyggende mot ekstremisme 

og radikalisering 

 

Systematisk arbeid med kvalitet over tid i hele tjenesteproduksjonen skal gi et godt 

omdømme for kommunen. 
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11. Driftsutgiftene skal stabiliseres slik at inntil 3 % av driftsinntektene kan avsettes til 
investeringer eller til bufferfond. 
 

Målet er ikke nådd da korrigert regnskapsresultat ble kun 1,2 mill.kr eller 0,2 % av 

driftsinntektene. 
 
 
Likestilling mellom kjønnene. 
 
Kjønnsbalanse: 
Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer: 
Stillingsnivå Kvinner 

årsverk 
Kvinner 
prosent 

Menn 
årsverk 

Menn 
prosent 

RLG 2 50 2 50 
Virksomhetsledere 11 85 2 15 
Øvrige ledere 44,6 76 14,2 24 
Øvrige ansatte 
(rådgivere,ingeniører,leger,noen 
konsulenter,noen sykepleiere-
alle 
har personlig lønn) 

24 71 9,8 29 

Høyskole m/tilleggsutdanning
  

17,3 100 0 0 

Høyskole 91,6 93 7,2 7 
Pedagogisk personale 74,6 69 33 31 
Faglærte 166,2 88 21,7 12 
Ufaglærte  71,3 88 9,9 12 
Alle ansatte  502,6 83 99,8 17 
 
Kvinneandelen i administrativ ledelse (rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere) 
er på 76% 
 
Likelønn: 
 Gjennomsnittelig  årslønn  på ulike stillingskategorier: 

Stillingskategori Gjennomsnittslønn kvinner Gjennomsnittslønn menn 

RLG+virksomhetsledere 703077 811375 

Øvrige ledere 522744 530628 
Øvrige ansatte 
(rådgivere,ingeniører,leger,noen 
Konsulenter,noen sykepleiere-
alle har personlig lønn) 

545561 536843 

Høyskole m/tilleggsutdanning 487165 - 

Høyskole 440990 451011 

Pedagogisk personale 488779 487917 

Fagarbeidere 387921 393100 
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Ufaglærte 349931 342874 

Gjennomsnittslønn alle ansatte 438233 474096 
 
 
 
 

Årslønn på stilling uavhengig av stillinsprosent 

  Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn Menn Menn 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Årslønn Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 
150000-
199999 0 0,0 2 0,3 3 0,5 0       0 0,0 0 0,0 0   0       
200000-
249999 30 4,7 12 1,9 0 0,0 0       0 0,0 3 2,6 0   0       
250000-
299999 52 8,1 56 8,9 29 4,7 23 3,7 31 4,8 25 3,9 3 2,5 6 5,1 5 4,5 6 5,2 3 2,8 6 5,4 
300000-
349999 285 44,3 254 40,5 133 21,5 65 10,6 70 10,9 70 11,1 35 29,2 32 27,4 14 12,5 9 7,8 5 4,6 8 7,1 
350000-
399999 126 19,6 119 19,0 198 32,0 261 42,5 245 38,2 222 34,9 20 16,7 12 10,3 24 21,4 27 23,5 22 20,2 22 19,6 
400000-
449999 89 13,8 117 18,7 123 19,9 125 20,4 104 16,2 72 11,3 20 16,7 23 19,7 21 18,8 27 23,5 23 21,1 9 8,0 
450000-
499999 38 5,9 36 5,7 94 15,2 95 15,5 115 17,9 161 25,3 25 20,8 24 20,5 21 18,8 18 15,7 23 21,1 31 27,7 
Over 
500000 23 3,6 31 4,9 39 6,3 45 7,3 77 12,0 86 13,5 17 14,2 17 14,5 27 24,1 28 24,3 33 30,3 36 32,2 

SUM 643 100 627 100 619 100 614 100 642 100 636 100 120 100 117 100 112 100 115 100 109 100 112 100 

 
 

 
Arbeidstid: 
Ansatte fordelt på stillingsprosent 
Stillingsprosent Antall  kvinner Prosent kvinner Antall menn Prosent  menn 
0-24.99 63 9,9 6 5,4 
25-49.99 39 6,1 5 4,5 
50-74.99 122 19,2 12                      10,7 
75-99.99 140 22,0 11 9,8 
100% 272 42,8 78 69,6 
SUM 636 100 112 100 

 
Utvikling siden 2010 
 

  Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn   Menn Menn Menn Menn Menn 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stillingsprosent Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 

  0 - 24,99% 85 13,2 78 12,4 57 9,2 55 9,0 59 9,2 63 9,9 14 11,1 9 7,7 7 6,2 10 8,7 4 3,7 6 5,4 

25 - 49,99% 68 10,6 77 12,3 48 7,8 39 6,4 46 7,2 39 6,1 9 7,1 5 4,3 4 3,6 4 3,5 4 3,7 5 4,5 

50 - 74,99% 166 25,8 151 24,1 139 22,5 127 20,7 123 19,2 122 19,2 14 11,1 23 19,7 15 13,4 13 11,3 10 9,2 12 10,7 

75 - 99,99% 122 19,0 117 18,7 140 22,6 144 23,5 142 22,1 140 22,0 12 9,5 11 9,4 9 8,0 8 7,0 11 10,1 11 9,8 

100 % 202 31,4 204 32,5 235 37,9 249 40,6 272 42,4 272 42,8 77 61,1 69 59,0 77 68,8 80 69,6 80 73,4 78 69,6 

Totalt 643 100 627 100 619 100 614 100 642 100 636 100 126 100 117 100 112 100 115 100 109 100 112 100 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Årsverk 
kvinner 

445 82% 462 82% 463 82% 463 82% 457 83% 468 83% 485 83% 502 83% 

Årsverk 
menn 

96 18% 104 18% 104 18% 103 18% 95 17% 96 17% 97 17% 100 17% 

Sum 
årsverk 

541  566  568  566  552  562  582  602  
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Alle tabellene er basert på rapporter pr. 31.12.2015 der også vikarer for syke og i fødselsperm 
inngår.  
 
Re kommune har pr. 31.12.15 en kvinneandel på 83 %. Denne har vært stabil slik de siste 
årene. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 % stilling, men andelen kvinner 
med 100 % stilling er også 2014 til 2015 økt noe.  
50 % av kvinnene har en årslønn på under kr. 400.000,-, mens det tilsvarende tall for menn er 
32 %. For øvrig vises til de ovennevnte tabellene.  
 
Høy etisk standard og tiltak etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
Kommunen har vedtatt Etiske retningslinjer for både ansatte og politikere. Disse er gjenstand 
for regelmessige drøftinger i den enkelte virksomhet og virksomhetsledere må en gang pr. år 
rapportere om de etiske retningslinjene er gjennomgått. Denne rapporteringen inneholder også 
en kvittering om at de meste sentrale styrende dokumenter og rutiner er kjent i virksomhetene. 
 
Virksomheten har også utarbeidet og forankret ledelsesverdier der det blant annet er fastsatt 
krav til lederne: 
- behandle alle som likeverdige 
- respektere andres meninger og avgjørelser 
- møte alle på en vennlig og hyggelig måte 
Dette fastslår likeverdighet for alle ansatte og brukere og andre som kommunen er i kontakt 
med.  
 
I tillegg gjennomfører kommunen en medarbeiderundersøkelse 2. hvert år, sist i oktober 2014, 
hvor det bl.a. spørres om leder tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig. I tillegg er 
det spørsmål om forhold rundt mobbing, diskriminering og varsling. Undersøkelsen følges 
opp av rådmannen overfor virksomhetene og av virksomhetslederne innen sin virksomhet. 
 
 
Likestilling mhp alder -  seniorpolitiske tiltak.  
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 22/6-2011 å innføre aktuelle seniorpolitiske tiltak f.o.m. 
2012 i samsvar med dokumentet ”Seniorpolitikk Re kommune”. 
 
Aktuelle seniorpolitiske tiltak var følgende: 
 
1) Seniorsamtaler. 
 
2) Seniorkurs. 
 
3) Tilrettelegging av arbeidet/vakter og jobbrotasjon. 
 
4) Kompetanseutvikling. 
 
5) Tidskonto. 
 
6) Ekstra fridager med lønnskompensasjon. 
 
7) Permisjon (velferdspermisjon). 
 
8) Kombinasjon av arbeid og avtalefestet permisjon (AFP). 
 
9) Friskvernaktiviteter i arbeidstiden. 
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10) Hjemmekontor. 
 
Det har ikke vært avsatt egne midler til disse tiltakene. Det forutsettes at de enkelte 
virksomheter selv prioriterer og benytter aktuelle tilgjengelige virkemidler for å motivere sine  
ansatte til å stå lenger i arbeid. 
 
Oppsummering fra virksomhetslederne på dette er følgende: 
 

• Medarbeidersamtalene benyttes også som seniorsamtaler (Pkt. 1). 
• Seniorkurs (pkt. 2) med individuell rådgivning gjennomføres på sentralt nivå med 

bistand fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for ansatte f.o.m. det året ansatte 
fyller 59 år. Dessuten benytter også noen av arbeidstakerorganisasjonene seg av 
muligheten til å benytte tilsvarende bistand fra KLP for sine medlemmer. 

• Undervisningspersonalet har sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK). Repr. 
fra KLP kan også gi generell informasjon til undervisningspersonalet.  

• Kompetanseutvikling (Pkt. 4).  Det prioriteres å gi seniorene kompetanseutvikling på 
lik linje med andre arbeidstakere. 

• Velferdspermisjoner (Pkt. 7). Velferdspermisjoner kan benyttes i forbindelse med 
omsorgsfunksjoner for syke og pleietrengende familiemedlemmer, på lik linje med 
syke barn, innenfor de rammer som er fastsatt for velferdspermisjoner. 

• Redusert undervisningsplikt for undervisningspersonalet (Dette er en del av 
undervisningspersonalets arbeidstidsavtale).  

• Kombinasjon av arbeid og AFP/alderspensjon (Pkt. 8).    
 
I tillegg kan alderspensjonister engasjeres på pensjonistvilkår. Ordningen gjelder ikke AFP-
pensjonister og uførepensjon. Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder 
pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i tjenestepensjonsordningen (KLP eller SPK).  
Det forutsettes at stillingen er sagt opp, lønnen er opphørt, og vedkommende reelt har sluttet i 
stillingen. Det er en fortutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, 
og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av 
tidligere arbeidsforhold. 
 
Flere undersøkelser viser at ”voksne” arbeidstakere vel så ofte som økonomiske tiltak 
etterlyser økt oppmerksomhet fra arbeidsgiver og at arbeidsgiver klarere bør gi uttrykk for at 
det er ønsket at arbeidstakeren fortsetter. Fordelen med slike holdningstiltak er dessuten at de 
er gratis. 
 
Det kan nevnes at forhold i hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser gjør at det kan være 
ulønnsomt for arbeidsgiver å beholde eldre arbeidstakere. Her kan nevnes at for ansatte som 
fortsetter å arbeide etter fylte 67 år, og som blir langvarige syke, får arbeidsgiver ikke 
sykepengerefusjon for mer enn 60 dager selv om de fra arbeidsgiver har rett til full lønn hele 
sykepengeperioden. 
 
Dersom det skal være attraktivt for kommunen som arbeidsgiver å beholde ”godt voksne 
ansatte med god kompetanse” der hvor arbeidsforholdet kan avvikles p.g.a alder (dvs. etter 
fylte 67 år for ansatte med særaldersgrense og etter fylte 70 år for øvrige ansatte) forutsettes at 
det blir foretatt endringer i folketrygdloven som sikrer arbeidsgiver en sykepengerefusjon som 
står i forhold til de faktiske utgifter. Dette ble påpekt fra Re kommune i innspill til KS i 
forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016. 
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3.2  Rådmann og stabstjenester 
 
 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
 
Avdeling/funksjoner Hovedoppgaver 
Rådmann og kommunalsjefer - rådmannsfunksjonene 
Fellesfunksjoner/sekretariat - kommunen hovedekspedisjon, sentralbord 

- felles postmottak, elektronisk arkivering og 
andre arkiv 

- informasjon, hjemmeside, intranett 
- politisk sekretariat 
- arkivansvarlig for hele kommunen 

Regnskap og lønn - regnskapsføring også for  VIKS 
- innfordring av kommunale krav 
- produksjon av fast og variabel lønn/godtgj. 

IKT - drift av kommunens IKT-systemer 
- opplæring og støtte til virksomhetene og 

Andebu, Hof, Stokke, Lardal (sensitive syst.) 
Skatteoppkrever for Hof, Holmestrand, 
Stokke og Re 
 

- oppgaver som skatteoppkrever i 4K 
- innkreving av skatter 
- regnskapsføring av skatteregnskapet 
- arbeidsgiverkontroll for 4K 

Personal - personalarbeid, rådgiving og veiledning 
overfor ledelse, og kommunens 
virksomheter. 

Overordnet planlegging - kommuneplan 
- beredskap og internkontroll 
- annet overordnet kommuneplanarbeid 
- medisinskfaglig rådgivning  

Økonomistyring og finans - koordinering av kommunens budsjett og 
økonomiplanarbeid 

- finans og likviditetsforvaltning 
- gjeldsforvaltning 
- regnskapsrapportering, budsjettstyring 
- eiendomsskatt, saksbehandling, utskriving,  
- innkreving av utestående krav 

 
 
Viktige hendelser  
 
Kommunestyrevalg ble avholdt i 2015. Kommunestyrevalget og opplæring ble gjennomført 
på en god måte. Det er et stort prosjekt der mange medarbeidere fra flere avdelinger deltar. To 
ansatte ved Fellesfunksjoner deltok i nasjonalt opplæringsopplegg i regi av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Re deltok dessuten i prøveprosjekt med elektronisk avkryssing 
i manntall, noe som fungerte bra. Det ble ikke rapportert om avvik i forbindelse med 
gjennomføringen av kommunestyrevalget. Samtidig med kommunestyrevalget ble det også 
gjennomført en folkeavstemning om kommunesammenslåing. 
Nye regler, nye ansvarlige, to valgdager og folkeavstemming satte ekstra krav til planlegging, 
opplæring og gjennomføring. 
 
Fellesfunksjoner har fått ny leder. En stilling er tatt ut av avdelingen og tillagt viktige 
oppgaver med satsing på beredskap og internkontroll og risikostyring. 
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Rådmennene i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Holmestrand, Hof og Re har vedtatt en intensjon 
om å samle IKT driften og IKT avdelingene i Vestfold. Det er satt ned et prosjekt der 
rådmennene er styringsgruppe. Bakteppet er de mulighetene som samarbeidet i Gigafib gir 
der 10 kommuner er knyttet sammen med en del felles drift. Prosjektgruppen består av IKt 
lederne og en medarbeider fra hver avdeling, to tillitsvalgte og et hovedverneombud. Det skal 
levere sin rapport innen 1.6.16. Formålet er gode og effektive digitale tjenester ved 
samlokalisering og felles ledelse, standardisere programvare også på fagsystemer, utnytte 
stordriftsfordeler, styrke kompetansen, sikre døgndrift, øke sikkerheten og møte nye krav. 
 
IKT driften har vært svært stabil og det er fornyet en del både sluttbrukerutstyr, 
kommunikasjonsutstyr og det trådløse nettet er forsterket og bygd ut på mange steder. 
Kommunen fikk testet at nødstrøm med batterier og dieselaggregat gir en datadrift som 
planlagt i forbindelse med flomhendelsen på Revetal.  
Elektroniske personalmeldinger er nå tatt i bruk i hele kommunen. Det elektroniske 
reiseregningssystemet er oppdatert til å være helt papirløst. 
 
Rådmannen satte krisestab ved flom på Revetal i september. Det ble bortfall av strøm på 
kommunehuset og på Revetal ungdomsskole. Krisehåndteringen fungerte tilfredsstillende 
med hensyn på tiltak, rekvirering av ressurser og informasjon. Det ble også utvist 
imponerende privat initiativ. Årsakene til hendelsen er under utredning. 
 
Soppinfisert arkiv fra Ramnes kommunen er overlevert IKA Kongsberg som nå har foretatt 
rensing av deler av arkivet, men en andel gjenstår. Avlevering av arkivet fra Våle kommune 
til IKA er igjen utsatt og nedprioritert. 
 
Spørsmålet om statliggjøring av de kommunale skatteoppkreverkontorene i forbindelse med 
revidert nasjonalbudsjett og i forslag til statsbudsjett. Formannskapet avgav en 
høringsuttalelse til støtte for fortsatt kommunal skatteoppkrever. Stortinget gikk i mot 
regjeringens forslag. Det har gitt en lang periode med usikkerhet. Avdelingens produktivitet 
er ikke blitt påvirket og det vises til gode innfordringsresultater og utførte oppgaver med 
arbeidsgiverkontroll og regnskapsføring.  
 
Det ble i februar 2015 vedtatt i kommunestyret å innføre eiendomsskatt i Re fra 2016. 
Formålet er realisering av ny ungdomsskole og å bedre brukernes forhold i de øvrige 
kommunale byggene. Det har vært utført et stort arbeid med planlegging, innhenting av anbud 
på taksering, opplæringsmøter, informasjon og oppfølging av takstarbeidet som i hovedsak 
ble ferdig. Sakkyndig nemnd som vedtar takster og klagenemnd ble konstituert av nytt 
kommunestyre i oktober og har vært samlet til opplæringsmøter. 
 
Drift. 
 
Det har vært levert god tjenesteyting i de ulike avdelinger. Sykefraværet har vært i tråd med 
målsettingen. Det arbeides aktivt med sykefraværsoppfølging.  
 
Økonomiavdelingen har utbetalt rett lønn i tide. Avdelingen er ajour med alle rutiner og 
oppgaver mot avleggelse av et regnskap.  
 
Skatteoppkreversamarbeidet gir gode innfordringsresultater, sett i sammenheng med både 
andre kommuner i Vestfold, regionen og på landsbasis.  
 
Investeringer 
IKT investeringer er prosjektene 190,194 og 195. Samlet et er det på budsjett. Det omfatter 
oppgradering, nye moduler til økonomisystemet og elektronikk i datarommene, trådløse 
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nettverk, maskinvare og sluttbrukerutstyr. Nytt kommunestyre og andre utvalg fikk nytt sett 
av IPAD for papirløs saksbehandling. Ny programvaremodul for eiendomsskatt ble anskaffet 
med kr 439’. 
 
Økonomisk resultat  
 

Virksomhet Avvik Kommentar
Alle tall i hele tusen kroner Regnskap Budsjett

Sum utgifter 39 161 38 795 -366
Sum inntekter -7 767 -6 310 1 457

RÅDMANN/ STAB 31 394 32 485 1 091 Besparelse 
 
 
Kommentarer: 
Netto innsparing iht budsjett ble kr 1091 000,-.  
 
De største avvikene er: 
Valgutgifter ble 0,2 mill.kr over og godtgjøring til folkevalgte ble 0,1 mill.kr over budsjettet.  
For valget er årsakene flere valgmedarbeidere, opplæring, valg på søndag, folkeavstemming, 
redundans nettverk og nye avlukker. 
 
Det er innsparing på 0,6 mill.kr netto årsverk eiendomsskatt.  
Det er innsparing på kr 190’ i porto, kr 105’ på annonser, kr 200’ på trykk kopi. Det er 
merutgifter på bl.a. mat kr 100’, gaver iht reglement på kr 135’ og noen andre driftsutgifter. 
 
IKT avdelingen har 0,4 mill. kr i inntekter på salg timer til driftsgrupper i Gigafib og til 
kommunesamarbeid lokalisert i Re. Det er merinntekter på fødsels-/sykepenger på 0,2 mill.kr. 
 
Forsikringene ble kr 170’ over budsjett grunnet fortsatt eie gamle helsebygg. 
 
Besparelser på porto og trykking er effekter av kodestyrt utskrift og digital saksbehandling i 
folkevalgte organer.  
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Måloppnåelse 
Måloppnåelse for stab er kommentert under kap 3.1 Fellesområder. 
 
Kostranøkkeltall ( finansielle tall nivå 2 og 3 )   
Driftsutg. pr innbygger Re 

kommune 
Holme-
strand 

Sande Kommune
gruppe 8 

Vestfold 

Netto utgift; admin (f120), 
revisjon (f110), politisk styring 
(f100), eiend.forv (f121) 
admin.lok (f130) 

3785 4136 4813 3807 3548 

Administrasjon netto, funksjon 
120, beregnet nivå 3 

3388 3769 4460 3389 3290 

Brutto driftsutg. pr innbygger:      
Politisk styring, funksj.100 288 258 290 323 214 
Revisjon/kontroll, funksjon 110 90 118 85 80 69 
Eiendomsforvaltning, f 121 119 243 274 180 244 
Administrasjonslokaler, f 130 580 383 299 376 281 
 
Nøkkeltallet for administrasjon, styring og fellesutgifter er vanskelig å sammenligne direkte 
med andre kommuner da størrelsene er påvirkelige ved ulik organisering.  
Nøkkeltallet indikerer at Re ligger under kommunegruppen vi er plassert i, men ligger over 
Vestfold. 
120 administrasjon netto ligger Re på nivå med gruppe 8, men betydelig under Holmestrand 
og Sande. Vestfold ligger noe lavere enn Re. I Vestfold trekker de store kommunene ned 
snittet. Deler av fellesutgifter, servicetorget, deler av IKT drift og drift kommunehuset er 
fordelt andre tjenester enn administrasjon etter regnskapsreglene. 
 
Politisk styring er på nivå med Holmestrand, under gruppe 8 men over Vestfold.  
Revisjon er på nivå med Holmestrand og G8, under Sande over vestfold. 
 På 121 Eiendomsforvaltning ligger Re betydelig under alle sammenligningene inkl G8 og 
Vestfold.  Administrasjonslokaler ligger over alle det sammenlignes med.  
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3.3 Oppvekst og kultur 
 
 
 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
Virksomhet Hovedoppgaver 
Ramnes skole - Undervisning 1 – 7. klasse  

- SFO 
Kirkevoll skole - Undervisning 1 – 7. klasse  

- SFO 
- Forsterket enhet for elever med 

multifunksjonshemming (15 plasser) 
- Tiltak for funksjonshemmede barn og unge 
- Avlastningsbolig for barn og unge 

Solerød oppvekstsenter - Undervisning 1 – 7. klasse  
- SFO 
- Heldagsbarnehage, tre avdelinger  

Røråstoppen skole - Undervisning 1 – 7. klasse  
- SFO 
- Innføringsklasse for minoritetsspråklige 

Revetal ungdomsskole - Undervisning 8 – 10. klasse 
- Folkebad 

PP- tjenesten - Rådgiving for å hjelpe barn i førskole og 
grunnskolealder, samt voksne med behov for 
spesialundervisning 

- omfatter også Andebu, Hof og Holmestrand 
kommune. 

Barnehage Sør 
Revetal barnehage 
 
 
Brår barnehage 

- Felles barnehagevirksomhet 
- Heldagsbarnehage med seks avdelinger. 
- Åpen barnehage gir tilbudet inne i den 

ordinære barnehagen to dager i uka. 
- Heldagsbarnehage med fire avdelinger 

Barnehage Nord 
Brekkeåsen barnehage 
 
Fon barnehage 
 
Vivestad barnehage  

- Felles barnehagevirksomhet 
- Heldagsbarnehage med sju avdelinger.  
 
- Heldagsbarnehage med fem avdelinger. 

 
- 30 plasser/litt over en avdeling. 

Barn og unge 
 
 

- Helse- og familieavdeling 
- Barnevern 
- Omfatter også Hof 

Kulturtjenesten - Tilskudd og støtte til frivillige organisasjoner 
- Formidling av kunst og kultur 
- Kulturminnevern 
- Kulturskole – Nord Jarlsberg kulturskole 
- Re bibliotek 
- ”Aktiv i Re” 
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Viktige hendelser: 
 
Skoler:  
 
I budsjettbehandlingen for 2015 ble det bestemt å beholde nåværende skolestruktur på 
barnetrinnet. Det ble samtidig lagt inn ekstra vedlikeholdsmidler til Ramnes og Solerød skoler 
til bruk i 2015. 
 
Nye Revetal ungdomsskole. 

Et viktig vedtak i budsjettbehandlingen var å starte arbeidet med et forprosjekt for nye 
Revetal ungdomsskole. Det ble bevilget kr. 3 000 000,- til dette.  Arkitektfirmaet Kristiansen 
& Bernhard AS ble engasjert etter en anbudsrunde til å lage et skisseprosjekt. 
I kommunestyremøtet 17.06. 2015 ble det bestemt å gå videre med to alternative plasseringer 
av ny skole og at det skulle forhandles videre om kjøp av den såkalte Opthuntomta. I 
kommunestyremøte 08.09. 2015 ble det vedtatt å kjøpe tomta. I kommunestyremøtet 
03.11.2015 ble plassering av nybygget bestemt og grunnlaget for anbudsutsendelsen. I 
budsjettbehandlingen for 2016 ble det lagt inn kr. 95 000 000,- i investeringsmidler. Det var 
ca. halvparten av det foreløpige budsjettet før anbudene kom inn. Det arbeides videre med 
prosjektet med sikte på oppstart etter kommunestyremøte i juni 2016 og ferdigstillelse av det 
nye skolebygget til skolestart høsten 2017. 
 
Rektorskifter. 

Tidligere rektor ved Solerød oppvekstsenter fikk jobben som ny rektor ved Røråstoppen skole 
fra 01.08. 2015. En ny rektor startet opp på Solerød fra samme tidspunkt. 
 
Flyktningsituasjonen: 
Den store flyktningstrømmen til Norge høsten 2015 skapte en ny situasjon i Re. Det ble startet 
et omsorgssenter med 8 plasser i Vivestad. Re kommune gir et skoletilbud til de som bor der. 
Seks av guttene fikk plass i en ny innføringsklasse på Revetal ungdomsskole mens to begynte 
i innføringsklassen på Røråstoppen skole. Skolene har vært fleksible og tatt imot de nye 
elevene på en god måte. Medelevene har vært positive og stilt opp som faddere for å 
inkludere guttene sosialt. 
 
Regional plan for helhetlig opplæring i Vestfold: 

Re kommune er sammen med Tønsberg og Nøtterøy kommuner pilotkommuner for 
implementering av den regionale planen som er vedtatt i fylkeskommunen og kommunene i 
Vestfold. Kommunalsjef møter fast i en arbeidsgruppe mens 8 lærere fra barnehage og 
grunnskole deltar i et nettverk sammen med Re videregående skole. 
 
Læringsmiljø – Smart oppvekst i Re kommune: 

Arbeidet med prosjektet ”Smart oppvekst i Re kommune” utvikles stadig og blir en stadig mer 
tverrfaglig satsning. Det er først og fremst et forebyggende arbeid. Et viktig arbeid i 2015 har 
vært et kvalifiseringsarbeid for et doktorgradsarbeid som er støttet av Oslofjordfondet. Det er 
viktig med forskning på arbeidet som gjøres. 
 
Kompetanseheving: 

Re kommune fortsetter å gi lærere videreutdanning gjennom den statlige satsningen: ”Strategi 
for videreutdanning av lærere” som startet opp høsten 2009 og som legger opp til at lærere 
skal kunne få permisjon med lønn for å videreutdanne seg eller et stipend som er dekket av 
staten. For skoleåret 2015/16 startet 10 lærere fra Re opp med videreutdanning. Deres studie 
går fram til sommeren 2016. Hvis de fullfører har 33 lærere fått høyere kompetanse gjennom 
denne satsningen i Re. Ved en lovendring der det settes krav om 6o studiepoeng på 
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ungdomstrinnet og 30 på barnetrinnet i basisfagene må skoleeier prioritere å ha nok 
kvalifiserte lærere i norsk, engelsk og matematikk. 
 
Alle rektorene og en inspektør har deltatt i en satsning initiert av KS i Buskerud, Telemark og 
Vestfold, ”Pedagogisk vandring”. De har fått et verktøy for å se etter målrettet læring i det 
enkelte klasserom. En ”vandring” skal etterfølges av en samtale med team eller lærer.   
 
En rektor og en inspektør deltar på den statlige rektorskolen. 
 
Sent på høsten i 2014 ble det igangsatt to nye statlig initierte prosjekter som har fortsatt i hele 
2015: ”Kompetanse for mangfold”, der Røråstoppen og Ramnes skole deltok samt Revetal, 
Brår og Vivestad barnehager. Prosjektet fokuserte på mangfoldet ved at det er mange 
minoriteter i dagens barnehager og skoler. Det ble avsluttet som prosjekt ved årsskiftet, men 
har resultert i endret praksis og planer på den enkelte virksomhet. En viktig læring har vært at 
mer fokus på språk og begrepsopplæring i barnehager og skoler er viktig for både 
minoritetsspråklige og etnisk norske barn. 
 
 Kirkevoll skole og Revetal ungdomsskole er med i det såkalte: ”Læringsmiljøprosjektet.” 
Der blir det gitt kompetanseheving i arbeidet mot mobbing der bl.a. avdekking av og 
oppfølging i mobbesaker blir vektlagt. Prosjektet fortsetter også i 2016. Ny kunnskap danner 
bakgrunnen for en plan for avdekking og intervensjon av mobbing som skal omfatte alle 
skolene i Re. Det som er flott å se er at antall som sier de blir mobbet på 10.trinn på Revetal 
ungdomsskole har blitt kraftig redusert de to siste årene. Tallene viser at det for inneværende 
skoleår er færre som sier de blir mobbet enn elever på samme trinn i Vestfold og landet. En 
stor inspirasjon til å fortsette det systematiske arbeidet som har startet. 
 
Revetal ungdomsskole har vært i pulje 2. i den statlige satsningen: ”Ungdomstrinn i 
utvikling”. Pulje 2. ble avsluttet til nyttår. Revetal har arbeidet med lesing i alle fag og det 
skal utarbeides en ”ny” leseplan. Utviklingsveilederne, to stillinger i Vestfold,  finansiert av 
staten,  skal følge opp pulje 2. med en samling også høsten 2016. Re kommune er heldige som 
er vertskommune for utviklingsveilederne i Vestfold. De fortsetter med pulje 3. og 4. 
 
Tiltak for funksjonshemmede og avlastningsboligen: 

I avlastningsboligen i Skauveien 6. har det vært en utfordrende drift rent økonomisk. Det er 
startet samtaler med Holmestrand som også leier av stiftelsen om et tettere samarbeid. Bygget 
slik det er i dag er ikke tilpasset den drifta som er der. En arbeidsgruppe som er nedsatt ser på 
muligheten for å flytte drifta til Vestfjordet.  
 
Barnehager: 
 
Utbygging og opprettelse av nye plasser: 

Den nye barnehagen i Skjeggestadåsen ble overtatt av Re kommune 15.09. 2015. Den er bygd 
med 72 plasser i tre utvidede avdelinger. Det er inngått en opsjon med entreprenøren om full 
utbygging innen fem år for en avtalt pris hvis det blir behov for det.  
 
De to barnehageavdelingene i Kappelangården i Fon ble lagt ned da barnehagene stengte til 
sommeren 2015. Personalet som ble ansatt i Skjeggestadåsen barnehage startet opp på det 
tidligere ”ungdomshuset” på Revetal i august 2015 og flyttet inn i den nye barnehagen 01.10. 
2015. 
 
Ved barnehageårets start i august 2015 var det noen ledige plasser. De fleste ble fylt opp i 
løpet av høsten med unntak av Skjeggestadåsen og Vivestad. I Vivestad ble antall plasser 
redusert fra 40 til 30 i budsjett 2015. Noe av bakgrunnen for at det har vært noe ledig 
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kapasitet de siste årene er at det ble født unormalt få barn i 2012. Dette blir med videre, 
spesielt til barna blir over 3 år og kun opptar en plass. I 2013 ble det født 110 barn mens det 
ble født 94 barn i 2014 og 99 i 2015.  
 
Selv om det har vært plass til alle som ønsker det i barnehagene i Re er det fortsatt en del barn 
som har plass i private barnehageplasser i andre kommuner og som Re kommune må betale 
for. Antallet har imidlertid gått ned og de private barnehagene i Re har også tatt opp noen få 
barn fra andre kommuner.  
 
Siden det ikke har vært fullt belegg i alle barnehagene har det blitt bemannet etter behov og 
barnehagevirksomhetene leverte bl.a. på grunn av dette et betydelig overskudd i regnskapet 
for 2015.  
 
Kompetanseheving av personalet og arbeid i barnegruppene: 

Hovedsatsningen har også i 2015 vært arbeidet med SmArt oppvekst. Det har vært arbeidet 
strukturert og målrettet under veiledning av prosjektleder. Dette gjelder de kommunale 
barnehagene så vel som de private. Alle barnehagebarn i Re får strukturert og god trening i 
sosial kompetanse gjennom SmArt – arbeidet. Vi har tro på at det gir dem en ballast som gjør 
dem mer klar for læring av andre fagområder i barnehage og senere i skolen.  
 
Revetal, Brår og Vivestad barnehager har deltatt i prosjektet: ”Kompetanse for mangfold” 
sammen med Røråtoppen og Ramnes skoler. 
 
I inneværende barnehageår er det en styrer og de to daglige lederne i de ordinære private 
barnehagene som tar et AI-studie ,15 studiepoeng (Appriciative Inquiry), modul 2.  
 
En styrer deltar på den nasjonale styrerutdanningen. 
 
 
PP - tjenesten: 
 
PPT er en rådgivingsinstans som er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6 og omfatter barn i 
førskole- og grunnskolealder, samt voksne med behov for spesialundervisning.  
 
PPT har to viktige arbeidsområder: 

1. Hjelpe skolene og barnehagene med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å 
bedre opplæringen for barn med spesielle behov. 

2. Sørge for at det blir laget sakkyndige vurderinger der loven krever det. 
 
PPT prioriterer konsultasjon til skole/barnehage, rådgiving til foreldre og sakkyndige 
vurderinger. Målsettingen er å bidra til større innsikt i barns vansker og gi mulighet for 
utvidet pedagogisk differensiering.  
 
Bemanningssituasjonen 

Tjenesten har i 2015 hatt en relativ stabil bemanningssituasjon, men med en del utskiftninger.  
 
Klientarbeidet: 

 

Det har blitt arbeidet med 691 klienter på omlag 60 ulike barnehager og skoler i 2015. Rundt 
50 av disse er virksomheter i egne kommuner hvor de har faste kontaktpersoner med faste 
kontaktmøter. I tillegg kommer en rekke både kommunale og private virksomheter i 
nabokommunene. 
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Konklusjonen vedrørende klientarbeidet er at trenden de siste årene med en tydelig dreining 
fra individsaker til systemsamarbeid fortsetter. Det er fortsatt en fin tendens til noe færre 
individuelle saker, og nedgang i nye henvisninger, selv om antallet i seg selv har gått noe opp 
siste år. Dette tilskrives nye rutiner med gjentatt henvisning som ble iverksatt fra august 2015. 
Dette er i hovedsak for å kvalitetssikre saksbehandlingstiden på fornyet sakkyndig vurdering i 
henhold til lov og regelverk. 
 
Det ser ut til å stabilisere seg med antallet henvisninger fra mellomtrinn og ungdomsskolen, 
mens det har vært en liten nedgang i førskolealder. Dette er i tråd med fokuset på tidlig 
innsats, at småtrinnet er styrket, og at flere av behovene derfor dekkes mer opp gjennom 
grupperessurs i barnehagen, tilpasset opplæring og veiledning på systemnivå fra PPT i stedet 
for utredning av enkeltsaker.  
 
Det har vært arbeidet med 691 barn i 2015 mot 681 i 2014. Av disse var 111 henvist i 2014. 
Av de 691 barna var 28,5 % jenter og 71,5 % gutter. I Re er det arbeidet med 210 barn mot 
205 i 2014. Det er 9,7 % av barnebefolkningen mot 9,3 % i 2014.  
 
I Re er det 5,8% av elevene som får spesialundervisning i skoleåret 2015/16. Det er en 
nedgang fra forrige skoleår fra 7,2%.  Det er i tråd med målsettingen om å kunne inkludere 
flere innenfor tilpasset opplæring slik også forskning peker på er mest riktig. 
 
Barn og unge: 
 
Virksomhet for Barn og Unge ble opprettet i 2009. Hovedmålsettinger for endringen var å 
samle tjenester til barn og unge under en paraply samt å styrke det forebyggende arbeidet i 
kommunen. Virksomheten ble en del av sektoren: Oppvekst og kultur, fra 01.01. 2013. Det 
har gitt et tettere samarbeid med skole og barnehage for tjenestene i Barn og unge. 
Barnevernet ble interkommunalt fra 01.07. 2014 ved at barnevernet i Hof kommune ble 
innlemmet i tjenesten. Det er nå sagt opp fra «nye» Holmestrand fra 01.08.2018. 
 
Helsetjenesten: 

Helsetjenesten i virksomheten ble styrket med ½ stilling i 2015. Dette var øremerket arbeidet i 
skolehelsetjenesten. Det har også gjort det mulig å dele inn ansatte i team slik at samme 
helsesøster kan bruke mer tid i skolen, men også mulig å ha ansatte som bare jobber med 
tjenesten i helsestasjonen. Helsetjenesten har hatt mye sykefravær i 2015 og en stor 
arbeidsbelastning som følge av det. Skolene i Re har fått styrket helsesøsterressursen. Fokus 
har vært å gjennomføre barselkontroller og øke tilstedeværelsen av helsesøster på 
ungdomsskolen. Fra psykologen kom på plass høsten 2015 har også psykologen brukt en del 
tid på ungdomsskolen for å imøtekomme behovet for veiledning av ansatte i mer krevende 
saker.  
 
Våren 2015 ble det ansatt ny koordinator i familieteamet. Våren 2015 ble det et samarbeid 
med Holmestrand kommune om  en 100 % psykologstilling som er plassert i Holmestrand 50 
% og i Re 50%, med Re som vertskommune for stillingen. I løpet av sommeren 2015 kom ny 
koordinator på plass og psykolog kom på plass fra 1.9.15. Fra 2015 inngår 16-23 i 
familieteamet, med ny kontorplass på Brårsenteret. Sykefravær i 16-23 har også redusert 
kapasiteten i 2015.  
 
Barnevernet 
Barneverntjenesten har fortsatt arbeidet med å bygge en ny tjeneste for Re og Hof i 2015. 
Rutiner er gjennomgått, alle avtaler er gjennomgått og styrking av strukturer og delegert 
ledelse har hatt fokus.  
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I januar ble det ansatt ny prosjektleder i Smart barnevern som har hatt stor betydning for å 
kunne gi et tilbud om andre typer tiltak i familien. Smart Barnevern var ikke tiltenkt å jobbe i 
akutte barnevernssaker, men våren 2015 var det ønske om å se på om det var mulig. Etter 
noen forsøk viste det seg at det var et veldig godt tilskudd til egne tiltak. Denne måten å jobbe 
på har gjort det mulig å hindre plasseringer. 2015 har fortsatt med færre bekymringsmeldinger 
enn tidligere. Det har vært kun en akutt plassering i 2015, noe som er en reduksjon med 80% 
fra tidligere år. Det er jobbet med å kvalitetssikre sakene som ble overført fra Hof. Hof har 
fått tilgang til Re kommunes tiltak i Familieteamet/psykisk helsearbeid. 
 

• Det er født 106 (94) barn i Re i 2015. (Medregnet spebarn som har flyttet til Re, SSB 
sier 99 fødte) 

• Det har vært gjennomført 3269 konsultasjoner i skolehelsetjenesten 
• Totalt har 136 barn og unge har fått oppfølging i familieteamet 
• 35 (44) enkeltsaker har vært behandlet i kompetanseteamet og 23 generelle saker 
• Jordmor har fulgt opp 76 gravide 
• Barnevernet fikk 120 bekymringsmeldinger  
• Det ble gjennomført 129 undersøkelser i barnevernet i Re og Hof 
• 37 (49) er under omsorgstiltak utenfor hjemmet  
• I alt fikk 130 (148) barn fikk hjelpetiltak i løpet av året 
• 76 (75) barn fikk tilsyn i fosterhjem i Re og Hof kommuner  
• 20 (31) ungdommer fikk oppfølging av 16-23 gjennom året 

 
*Tallmaterialet i årsmelding kan avvike på noen områder da tall fra SSB i årsmeldingen er 

utarbeidet før statistikken er ferdig gjennomarbeidet og godkjent av SSB. 

 
 
SmART barnevern: 

Etter noe opphold ble det i januar ansatt ny prosjektleder i Smart barnevern og vikar kom på 
plass fra mai i den andre stillingen. Prosjektleder har deltatt i utviklingen i Smart relasjon i 
tillegg til å jobbe videre med å utvikle Smart barnevern. 
 
Antall barn og familier i 2015 
 Antall barn Antall 

familier 
2015 17 12 
Avsluttede saker i 
løpet av året 

10 6 

 
Mandatet som SmART Barnevern har fått fra barneverntjenesten i 2015 har vært: styrking av 
foreldres omsorgskompetanse, veiledning til foreldre ved tilbakeføring fra 
fosterhjem/institusjonsopphold, forhindre brudd i fosterhjem, veiledning i akuttsaker for å 
forhindre eller begrense akuttplassering.  
 
Jordmortjenesten: 

Jordmor i Re kommune er ansatt i 40 % stilling på helsestasjon. Hun er også ansatt i 10% 
stilling for oppfølging av gravide ansatte i kommunen.  Hennes arbeidsoppgaver på 
helsestasjon er svangerskapskontroller. I 2015 var det 76 nye gravide som ble fulgt opp hos 
jordmor. Denne oppfølgingen består av rutinekontroller, evt. ekstra oppfølging for de som har 
behov for dette, fødselssamtaler og ettersamtaler for de som ønsker dette. Det er utført 282 
konsultasjoner. 
Av 106 fødsler i 2016 har jordmor vært på 5 hjemmebesøk i barseltid. 
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Tabell1. Antall nye gravide som er fulgt opp med kontroller i:       
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
71 90 80 84 81 75 81 85 83 80 71 76 
 

 
 
 
Kulturtjenesten: 
 
Kulturkontoret er bemannet med to årsverk fordelt på to personer. Det holdes 
avdelingsledermøter annenhver fredag der avdelingslederne fra kulturskolen, Aktiv i Re, 
biblioteket og kulturkontoret møter. 
 
Idrett 

Kultur har ansvar for spillemiddelsøknadene som lag og foreninger ønsker sendt inn for 
behandling.  
Kulturkontoret har også ansvaret for utleie av haller, gymsaler og svømmehall. Dette er andre 
driftsåret med bookingssystemet FRI. Servicetorget har begynt å bruke systemet for de 
elementene de leier ut. Leder for kultur sitter som sekretær for Re Idrettsråd og leder for 
styringsgruppen for Meny Arena. 

 
Re Middelalderdager 

Re Middelalderdager ble gjennomført som vanlig med skole- og barnehagedager, samt 
middelalderturnering for 5. til 7. trinn. Temaet for Re Middelalderdager 2015 var ”Krig og 
kjærlighet”. En flott åpning fredag kveld med kåring av Ridder av Re, Øivind Skjeggerød. 
Han ble hedret for sitt arbeid med Bakke Mølle og annet kulturvernarbeid. Lørdagen holdt 
biskopen et foredrag om kjærlighet. Dessverre var vinden denne lørdagen så sterk at 
festivalområdet måtte stenges kun 30 minutter etter åpning. De aller fleste arrangementene ble 
gjennomført andre steder på Revetal, slik at publikum fikk tilbudet. Gjenskapning av slaget 
gikk etter planen ute på plassen. 
 
Den kulturelle skolesekken  

Den kulturelle skolesekken fungerer bra og utvikles stadig i samarbeid med Vestfold 
fylkeskommune, Vestfoldmuseene IKS og skolene i Re kommune. Planen legges for hele 
året, to semestre, og evalueres en gang i hvert semester. Den lokale kulturarv er en del av 
DKS .Nytt i 2015 var pilgrimsferd for 7. trinn som kulturtjenesten har utviklet i samarbeid 
med kirkekontoret. Alle elevene på 7. trinn ved skolene i Re, også Bjerkely skole, gikk 
”pilgrimsferd” over Ramnessletta hvor de blant annet fikk høre om de forskjellige måtene å 
gå ”pilgrim” på, livet i middelalderen med spesiell vekt på svartedauden, Slagene på Re, 
middelalderkirkene og faunaen i Re.   
 

Den kulturelle spaserstokken 

Den kulturelle spaserstokken er et samarbeidsprosjekt mellom kulturtjenesten og pleie og 
omsorg. Det er også et samarbeid mellom kommunene Andebu, Hof og Holmestrand. Det har 
i løpet av 2015 vært arrangert seks forskjellige konserter på Re helsehus samt fire turer til 
kulturarrangementer i Holmestrand, Larvik og Fossnes(Sti for øye).  Det arrangeres hvert år 
en nyttårskonsert i Hof kultursal for seniorer fra alle fire samarbeidskommunene. 
Samarbeidskommunene søker om midler hos Vestfold fylkeskommune til den kulturelle 
spaserstokken en gang i året. For 2015 ble det tildelt 270 000; kroner til felles bruk i de fire 
samarbeidskommunene.  
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Ungdommens kulturmønstring 

Arrangør av lokalmønstring UKM for Andebu, Re og Stokke på Våle samfunnshus 14.03. 
2015. 
Valgfag Sal og scene fra Revetal ungdomsskole hjalp til med gjennomføringa og stilte med 
elever til inn- og ut registrering, konferansierer, tekniske assistenter samt opp- og nedrigg. I 
2015 var det 24 sceneinnslag, en film og åtte kunstverk/foto. I alt deltok 37 ungdommer fra de 
tre samarbeidskommunene. 
 
I tillegg til de som gikk videre til fylkesmønstringen på Hjertes kulturhus i mai 2015 ble det 
delt ut tre utviklingsstipend a 1000; kroner til innslag/utøvere med spesielt utviklingspotensial 
innenfor hver kategori: scene og kunst. 
 
Ungdommens kulturråd 

Høsten 2015 startet kulturtjenesten opp Ungdommens kulturråd. Ungdommens kulturråd 
består av to elever fra hvert trinn på Revetal ungdomsskole samt to elever fra Re videregående 
skole, til sammen 8 ungdommer. Kulturrådet skal være rådgivende for kulturtjenesten. 
Kulturrådet skal møtes 4 – 6 ganger i året og diskutere temaer som angår ungdom og arbeide 
med saker som vil gjøre Re kommune til en best mulig kommune for ungdom å bo i. 
  
Biblioteket 

Forholdene på Brårsenteret endret seg ved årsskiftet 2014/2015. Flere av tjenestene som holdt 
til på Brårsenteret flyttet over til Re helsehus og nye tjenester kom til. Virksomhet for psykisk 
helse og miljøarbeid, omsorgsboliger for funksjonshemmede, fotpleie og bibliotek deler nå 
lokalene. Endringene førte til at biblioteket mistet en god samarbeidspartner – Café Lykke. 
Videre måtte bibliotekets arealer omdisponeres, da virksomhet for psykisk helse og 
miljøarbeid trengte et felles oppholdsrom til sine brukere. En arbeidsgruppe jobbet med å 
finne en praktisk løsning som skulle oppleves som tilfredsstillende for begge parter. 
Biblioteket mistet magasinet/møterommet og felleskontoret, men fikk det som tidligere var 
Café Lykke sine arealer. Bibliotekets ansatte har i perioden mai-august jobbet med å 
reorganisere bibliotekrommet, og legge til rette for skapende aktiviteter, opplevelse, 
engasjement og deltakelse gjennom fleksible løsninger. 
 
Med sommerles.no var Vestfoldbibliotekene de aller første i Norge til å lansere en nettbasert 
sommerleskampanje for barn i 2014. Kampanjen ble gjentatt i 2015. I Re var lesetiltaket svært 
vellykket. I Re var det 249 barn som registrerte seg på sommerles.no og de leste/hørte til 
sammen 3 336 bøker.  
 
Aktiv i Re/Smart oppvekst: 

Aktiv skoledag: Alle barneskolene og ungdomsskolen har benyttet seg av AiRe sitt tilbud i 
2015. Det legges vekt på at aktivitetene på Aktiv skoledag skal ha som hovedformål å fremme 
sosial trening, fysisk aktivitet og skolefag på en mer praktisk måte. I løpet av 2015 har ca 50- 
60 elever vært med på Aktiv skoledag. Smart oppvekster er en del av i Aktiv skoledag ved 
bruk av karakteregenskapene, styrkekort og Smart oppvekstbøkene. 
 

Smart oppvekst 

Aktivitetsnivået i 2015 har vært meget høyt. Det har vært mange ulike aktiviteter som bla.: 
- To grupper med famileART, på våren, og en på høsten. 
- Smart oppvekst konferanse i oktober. Ca. 70 deltagere, mange fra egen kommune, 

men også et stort antall fra kommuner over hele Østlandet. Også representanter fra 
helsedirektoratet, høgskolen og fylkeskommunen. 

- Samling for ART trenere i skole / barnehage i januar og august med ca. 60 deltagere, 
også fra andre kommuner.  
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- -Smart oppvekst samling for SFO/assistenter gjennomført fire ganger med ca. 30 
deltagere hver gang. Tema er relasjon voksen/barn. 

- Tverrfaglig ledernettverk, med hovedfokus på egen virksomhet og erfaringsdeling 
med andre/inspirasjon i mai, ca. 30 deltagere. 

- To smart kurs for barnehagen og barneskolen. Tema: styrker og karakteregenskaper. 
Kurs med teori og praktiske øvelser, ca. 220 deltagere. 

- Et prosjekt på Revetal ungdomsskole rettet inn mot jenter og guttene på 8. trinnet, 
sosial kompetanse ved bruk av AI og ART.  

- Facebook- gruppe med 2500 liker klikk. - Smart relasjon formes som et verktøy for å 
heve både ansatte og foreldre sin relasjonskompetanse til sine barn 

- 30 timers ART kurs med 22 deltagere. 
- Smart samling med nytilsatte i september med 50 deltagere 
- Smart forum for barnehagene, også Holmestrand. Totalt 22 barnehager deltar. 
- Smart ungdom prøves ut på 9.trinn. 

 

Avlastning: 

Avlastningen har foregått i leiligheten som Aktiv i Re disponerer i Fon. Det er to ansatte som 
har delt på avlastningshelgene.  
 

Sommeraktiviteter  

Sommeraktiviteter i to uker av ferien, uken rett etter skoleslutt og nest siste uke før skolestart. 
Første uken var 17 barn med, pukket ut av barnevernet og helsesøstrene i Re. Aktivitetene 
første uke var to dager på Nedre Bakstevold gård med ulike aktiviteter som dyrestell, 
tinnstøping, snekring, hesteridning, lek og matlaging. En dag på Høyt og Lavt og en dag på 
badeland i Bø. 
I den siste uka var det hyttetur til Gaustablikk, med mål om å gå til Gaustatoppen. 14 barn fra 
7 til 15 var med og alle kom opp til toppen. Turen ble kombinert med matlaging, hyttekos, lek 
og vennskapsbygging. Etter turen kom det en sms fra et barn som var med som sa følgende: 
Tusen takk for at jeg har fått lov til å være med på sommeraktiviteter, det har vært det beste 

med hele sommeren. Gleder meg til at jeg også kan fortelle om min sommerferie når vi 

begynner på skolen igjen.    
En stor takk til Våle sanitetsforening for muligheten til å gi dette tilbudet! 
 
Kulturskolen 

Pr 1. oktober 2015 var det registrert 171 kulturskoleelever fra Re kommune, mot 168 elever 
året før. Økning i elevtallet skyldes økt rekruttering på visuell kunst. 
 
Det har vært en økning i ventelisten på musikkinstrumenter, spesielt på gitar og piano.  
 
Elevtall fordelt på disipliner 

Tilbud Elever På venteliste 
Band 1 0 
Baryton 6 0 
Cello 3 0 
Drama/teater 9 0 
El-bass 1 0 
El-gitar 0 6 
Ensemble 4 0 
Fiolin 7 1 
Fløyte 9 2 
Gitar 25 12 
Horn 10 0 
Klarinett 8 0 



52 
 

Orgel 8 0 
Piano 16 15 
Saksofon 7 0 
Sang 11 4 
Slagverk 13 1 
Trombone 7 0 
Trompet/kornett 12 2 
Visuell kunst  12 3 
Fordypning musikk 2 0 
 
Arrangementer 

I 2015 har det vært gjennomført flere huskonserter for alle elever på Våle Samfunnshus. Det 
ble også gjennomført flere mindre oppdrag på bestilling fra organisasjoner og institusjoner. I 
mars 2015 ble det arrangert en stor bandkonsert på Våle Samfunnshus hvor alle bandene i 
kulturskolen deltok. Våren 2015 arrangerte kulturskolen ”Åpen dag” På Våle Samfunnshus. 
Her var det kunstutstilling og flere teaterforestillinger og konserter.  I tillegg ble det samme 
dag gjennomført samspillverksted for korpselever og impro-verksted for bandelever på 
Kirkevoll skole. Under arrangementet medvirket elever fra alle tre kommuner. Julen 2015 
hadde kulturskolen to kirkekonserter i Re, en i Våle og en i Ramnes. Videre har strykeelevene 
og en gruppe tromboneelever deltatt i samarbeid med Våle- og Ramnes orkesterforening med 
stor konsert på Elverhøy i november. Orgelelevene har deltatt på flere konserter og turer. 

 

Måloppnåelse.  
Hovedmål fra økonomiplanen 2010-2013 og periodemål for 2010: 
 
Spesielt for oppvekst og kultur: 
 
12. I skoler og barnehager skal arbeid med sosial kompetanse og grunnleggende 
ferdigheter være i fokus. 
I SmART- oppvekst arbeidet har det også i 2015 blitt fokusert på barn og unges styrker. Det 

har blitt arbeidet med et relasjonsprosjekt der gode relasjoner mellom voksen og barn er 

vektlagt. Revetal ungdomsskole har fokusert spesielt på lesing. 

 
Elevundersøkelsen fra høsten 2015 viderefører den positive utviklingen vi så i 2014 For 

7.trinn er undersøkelsen veldig positiv. For alle områdene scorer vi likt eller over Vestfold og 

landet og på mobbing ligger vi under. 

 

Revetal ungdomsskole har arbeidet med lesing i alle fag. På elevundersøkelsen scorer de ikke 

så bra som på 7.trinn, men har stor framgang fra året før. Det er spesielt gledelig at 

mobbetallene går ned. Antallet som sier de blir mobbet på skolen er nå lavere enn både 

Vestfold og landet. Prosenten som sier de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden er nå så lav 

at den ikke kan tallfestes. Dette gjelder også 7.trinn. 
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Skoleporten - Elevundersøkelsen 2013-2016
Enhet: Re kommune skoleeier
Re kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen 2013-2016, Offentlig, 2015-2016, Trinn 7, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re 

kommune 
skoleeier

Kommuneg
ruppe 08

Vestfold 
fylke

Nasjonalt

Læringskultur 4,2 4,1 4,1 4,1

Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,9 3,9 3,8

Faglig utfordring 4,1 4,0 4,1 4,1

Felles regler 4,3 4,3 4,3 4,3

Trivsel 4,4 4,4 4,4 4,4

Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1

Utdanning og yrkesveiledning

Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4 4,4

Motivasjon 4,0 4,0 4,0 4,0

Vurdering for læring 4,1 4,0 4,0 3,9

Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,5 4,4

Mobbing på skolen 1,1 1,2 1,2 1,2

Skoleporten - Elevundersøkelsen 2013-2016

Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen 2013-2016, Offentlig, 2015-2016, Trinn 10, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re 

kommune 
skoleeier

Kommunegr
uppe 08

Vestfold 
fylke

Nasjonalt

Læringskultur 3,5 3,8 3,7 3,8

Elevdemokrati og medvirkning 2,9 3,3 3,3 3,2

Faglig utfordring 4,0 4,2 4,2 4,2

Felles regler 3,5 3,9 3,9 3,9

Trivsel 4,2 4,2 4,2 4,2

Mestring 3,8 4,0 3,9 4,0

Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,8 3,9 3,8

Støtte fra lærerne 3,9 4,0 3,9 4,0

Motivasjon 3,3 3,5 3,5 3,5

Vurdering for læring 3,1 3,3 3,2 3,3

Støtte hjemmefra 3,8 4,0 4,0 4,0

Mobbing på skolen 1,1 1,2 1,2 1,2
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13. Re kommunens resultater i de nasjonale prøvene i skolene skal minst ligge på 
gjennomsnittet av nasjonalt nivå. 
Arbeidet med målsettingen om å løfte de faglige resultatene har fortsatt ved alle skolene i Re i 
2015.  
 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Revetal ungdomsskole var ikke tilfredsstillende i 2015. 
Det var 38,4, en framgang på 0,7 fra 2014. Målet for Re har vært 40. I Vestfold var 
gjennomsnittet så høyt som 40,5 mot 40,6 i 2014. Nasjonalt var det 40,7. Grunnskolepoeng 
omfatter både eksamensresultater og standpunktkarakterer. Rådmannen har gått inn og sett på 
forskjellen mellom eksamen og standpunktkarakter for alle kommunene i Vestfold og ser at 
det er en del forskjell. I samarbeid med høgskolen i Sør Øst Norge har det startet opp et 
prosjekt kalt ”Sluttvurdering” der to andre kommuner deltar. 
 

Gjsn. grunnskolepoeng  
År Poeng 

Re 2007 32,6 
  2008 38,4 

2009 37,7 
2010 36,1 
2011 39,0 
2012 38,9 
2013 37,7 
2014 37,7 
2015 38,4 

Vestfold 2007 38,8 
2008 38,9 
2009 38,5 
2010 39,4 
2011 39,4 
2012 39,3 
2013 39,7 
2014 40,4 
2015 40,5 

Landet 2007 39,6 
2008 39,7 
2009 39,5 
2010 39,9 
2011 39,9 
2012 39,9 
2013 40,0 
2014 40,4 
2015 40,7 

 
 
 
 
Resultatene på nasjonale prøver var bra, spesielt på 9.trinn. På 5. trinn scorer vi bedre enn 
både Vestfold og landet i lesing, likt med Vestfold i engelsk og under i regning. 
 
Nasjonale prøver på 5-trinn høsten 2015: 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 

Re kommune skoleeier - Engelsk 49 49 

Enhet: Re kommune skoleeier
Re kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen 2013-2016, Offentlig, 2015-2016, Trinn 10, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re 

kommune 
skoleeier

Kommunegr
uppe 08

Vestfold 
fylke

Nasjonalt

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent)

. 3,6 3,8 4,2
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Kommunegruppe 08 - Engelsk 49 49 

Vestfold fylke - Engelsk 49 49 

Nasjonalt - Engelsk 50 50 

Re kommune skoleeier - Lesing 50 51 

Kommunegruppe 08 - Lesing 49 49 

Vestfold fylke - Lesing 49 49 

Nasjonalt - Lesing 50 50 

Re kommune skoleeier - Regning 49 49 

Kommunegruppe 08 - Regning 50 49 

Vestfold fylke - Regning 49 50 

Nasjonalt - Regning 50 50 

 
Nasjonale prøver 8-trinn høsten 2015: 
Som tabellen viser har Re gått noe ned på resultatene fra 2014 til 2015 da Re scoret over Vestfold 
både i engelsk, lesing og regning. I lesing og engelsk er vi i 2015 likt som Vestfold mens vi er under i 
regning.  

    

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 

Re kommune skoleeier - Engelsk 50 49 

Kommunegruppe 08 - Engelsk 49 50 

Vestfold fylke - Engelsk 49 49 

Nasjonalt - Engelsk 50 50 

Re kommune skoleeier - Lesing 51 50 

Kommunegruppe 08 - Lesing 50 50 

Vestfold fylke - Lesing 50 50 

Nasjonalt - Lesing 50 50 

Re kommune skoleeier - Regning 51 48 

Kommunegruppe 08 - Regning 50 50 

Vestfold fylke - Regning 50 49 

Nasjonalt - Regning 50 50 

      
Nasjonale prøver 9-trinn høsten 2015: 
9.trinn blir kun testet i lesing og regning. I regning scorer vi over Vestfold og likt som landet mens vi 
ligger over i lesing med 55 mot 53 hos de andre. Veldig bra!  

    



56 
 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 

Re kommune skoleeier - Lesing 52 55 

Kommunegruppe 08 - Lesing 53 53 

Vestfold fylke - Lesing 54 53 

Nasjonalt - Lesing 54 53 

Re kommune skoleeier - Regning 53 54 

Kommunegruppe 08 - Regning 53 54 

Vestfold fylke - Regning 53 53 

Nasjonalt - Regning 53 54 

 
13. Antall barn med enkeltvedtak etter opplæringslovens § 5.1 skal reduseres fra 11,1 % 
i 2007 ned til 5 % i økonomiplanperioden. Ressursinnsatsen skal settes inn på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. 
Prosenten for høsten 2012 var 9,3 % for Re. For 2013 har det gått ytterlige ned til 8,2 og i 

2014 til 7,2 %.  I 2015 er vi på 5,8%, veldig bra og så godt som på målsettingen fra 2007. Re 

ligger under Vestfold som har 8,3 og landet som har 7,9.  

 

14. Re kommune skal ha full barnehagedekning. Tilbudet skal være fleksibelt og barns 
læring skal ha prioritet. 
Målet om full barnehagedekning er nådd ut i fra lovens definisjon. Det var noe ledighet ved 

oppstart av barnehageåret. Skjeggestadåsen barnehage åpnet 01.10. 2015. Det er her og i 

Vivestad det har vært ledige plasser. Det bemannes etter behov i de kommunale barnehagene 

og det spares derfor ressurser. Re kommune tar opp mange barn som ikke har rettighet etter 

lovens bokstav dvs. de som er født etter utgangen av august. Barnehagene arbeider målrettet 

med å gi alle barn best mulig læring. Re kommune følger opp med tilsyn i alle barnehagene 

hvert år. 

 

16. Andelen barn u 17 år med tiltak i barnevernet skal reduseres fra 6,4 % i 2007 til 
under 5 % i løpet av økonomiplanperioden 
Andelen barn under 17 år med tiltak i barnevernet var i 2015 5,2%, i 2014 var tallet 5,7 %. i 

2013 5,6 %. Tallet nasjonalt for 2015 er 4,8 og Vestfold 5,2.  Re kommune er omtrent på 

målsettingen og likt som Vestfold.  
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Økonomisk resultat 
 
 

Virksomhet Netto Netto Avvik Kommentar

Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

Fellesutgifter skole 13 790 14 052 262 Innsparing 
Ramnes skole 13 740 13 511 -229 Merforbruk 
Kirkevoll skole 37 185 36 025 -1 160 Merforbruk 
Solerød oppvekstsenter 13 108 13 388 280 Innsparing 
Røråstoppen skole 15 624 15 005 -619 Merforbruk 
Revetal ungdomsskole 25 397 26 697 1 300 Innsparing 
PPT 3 186 3 672 486 Innsparing 
Fellesutgifter barnehage 20 932 22 619 1 687 Innsparing 
Barnehage Sør 18 113 19 254 1 141 Innsparing 
Barnehage Nord 20 256 21 363 1 107 Innsparing 
Kulturtjenesten 10 583 11 385 802 Innsparing 
Barn og unge 31 169 30 149 -1 020 Merforbruk 

OPPVEKST-KULTUR 223 083 227 120 4 037 Innsparing 

I % av budsjettet 98,22 %  
 
Rammeområdet oppvekst og kultur fikk et samlet mindreforbruk på kr. 4 048 000,- i 2015. Av 
tolv ansvarsområder hadde åtte et mindreforbruk og fire et merforbruk. Alle virksomheter ble 
tidlig i året bedt om å prøve å holde igjen der det var mulig for å minske kommunens samlede 
underskudd. Dette ble lojalt fulgt opp. 
 
Felles skole: 

Området gikk med et lite overskudd på kr. 262 000,-. Mesteparten av dette er tilskudd fra 
staten for å ha arbeidsgiveransvar for to ”utviklingsveiledere” som arbeider med 
ungdomstrinnsatsningen i hele Vestfold. Alle direkte kostnader for dette er tatt på 
ansvarsområdet. Kontorhold og merarbeid med personalansvar utgjør beløpet. 
Skoleskyssbudsjettet har vært utfordrende å holde tidligere. I 2015 var budsjettet på kr. 
5 250 000,- og regnskapet viste kr. 5 221 000,-. Det må kalles blink! Utfordringene i 2016 er 
at det er lagt inn en besparelse som innebærer at kun elever som har rett til skyss ut i fra 
reglene om avstand fra hjemmet vil få skyss. Dette vil ha virkning fra høsten 2016. 
 
Skolene: 
 
Samlet hadde skolene i Re et merforbruk på kr. 250 000,- iht budsjett. Revetal ungdomsskole 
gikk kr. 1300 000,- i pluss, Solerød kr. 280 000,-i pluss, mens Røråstoppen skole gikk med kr. 
619 000,- i underskudd, Ramnes med kr. 229 000,- i underskudd og Kirkevoll med kr. 
1 160 000,- i underskudd.  
 
Kirkevoll skole omfatter flere ansvarsområder som samlet ga et underskudd på kr.1 160 000,-.   
Tiltak for funksjonshemmede” sto for det største underskuddet i virksomheten på hele kr. 
2 400 000,-. ”Forsterket enhet” hadde et mindreforbruk på kr. 1 400 000,-.  
 
Avlastningsboligen hadde et samlet merforbruk på 2,4 mill.kr. Årsaken til merforbruket er 
ekstra avlastning for ressurskrevende brukere som trenger en til en bemanning og i noen 
tilfeller to ansatte pr bruker. Ansatte har tatt på seg ekstra vakter på overtid. Det er et 
overforbruk på lønn faste ansatte på 1,4 mill.kr gjennom året. I tillegg har det på vårparten 
vært behov for å gi mye ekstra avlastning pga. sykdom hos foresatte. Det gjelder barn/unge 
med store sammensatte vansker. Samlet merforbruk lønn er 1,8 mill. kr.  
 
Ressursmessig er utformingen av Skauveien 6. som avlastningsbolig utfordrende. Det er 
mange brukere som trenger tett oppfølging og spesielt på natta ville en annen utforming gitt 
besparelser. 
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PP- tjenesten: 

Re sin andel av overskuddet for PP- tjenesten var kr. 486 000,-. Det er refusjon av sykepenger 
som gir overskuddet. 
 

Felles barnehage: 

Overskuddet på kr. 1 687 000,- skyldes først og fremst lønnsmidler som var satt av til flere 
barnehageplasser. Ved åpning av Skjeggestadåsen barnehage ble det ikke nødvendig å ta fra 
denne budsjettposten. Overførte midler fra de to avdelingene på Kappelangården og de to 
avdelingene i ungdomshuset på Revetal var tilstrekkelig. 
 

Barnehagene/oppvekstsenteret: 

Solerød oppvekstsenter har et overskudd på kr.280 000,-, fra drift av barnehagen og SFO, 
mens det var et merforbruk på skolen.  
 
Barnehage sør og nord hadde til sammen et overskudd på kr. 2 248 000,-. For barnehage nord 
var summen kr. 1 107 000,-. Det skyldes at det har vært ledige plasser ved Vivestad 
barnehage hele året og noe ledighet i de andre to barnehagene høsten 2015. I budsjett 2015 
ble antall plasser i Vivestad redusert fra 40 til 30. Barnehage Sør hadde et mindreforbruk på 
kr. 1 141 000,-.  
 
Fra henholdsvis 01.05. og 01.08. 2015 ble det innført ordninger med redusert foreldrebetaling 
for lavinntektsgrupper. For Re utgjorde det i 2015 noe over kr. 200 000,- i mindre 
foreldrebetaling. Det var høyest i barnehage Sør med ca. kr. 100 000,-. Dette inntektstapet må 
refunderes til de private barnehagene. De kommunale har ikke fått  noe ekstra tilskudd. 
 
Kulturtjenesten: 

Kulturtjenesten hadde en innsparing på kr. 813 000,-. Det var stort sett knyttet til lønn og 
sykepengerefusjon bl.a. på kulturskolen. 
 
Barn og unge: 

Det er barnevernet som står for underskuddet i denne virksomheten som i 2015 totalt var på 
kr.1 020 000,-. Det er en stor forbedring fra 2014 da merforbruket var på kr. 6 989 000,-. 
Underskuddet for barnevernet var på kr. 2 440 000,- mens helseavdelingen bidro slik at 
underskuddet totalt sett ble på vel 1 mill. kr. Det har vært stor fokus på budsjettdisiplin i hele 
virksomheten. Både barnevernsleder og teamledere har fått et større ansvar. Det har vært 
månedlige møter med økonomirådgiver og kommunalsjef. Smart barnevern er utviklet videre 
og ansatte i barnevernet har hatt stor fokus på at frister holdes. 
 
Kostranøkkeltall: 
 
Type 
tall 

Nøkkeltall Re  
2013 

Re 
2014 

Re 
2015 

K.gr 8  Vest- 
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

Priori- 
tering 
 i kr 

Hvor mye kommunale 
midler pr mottaker i 
målgruppen, nto utg. 

      

 Nto. dr.utgift barnehage pr 
innb. 1-5 år 

117829 122 154 127419 125995 127135 132369 

 Nto. dr.utg. grunnskole 
eksl. skyss/lokaler pr innb. 
6-15 år  

80 868 97 245 97 940 99 197 94 481 102 
960 

 Nto dr.utg til skolelokaler 
(avskrivning) pr innbygger 

11924 12826 13832 15134 13043 16943 



59 
 

6-15 år 
 Skoleskyss pr. innbygger 

6-15 år 
3923  3663 1950 2045 2148 

 No dr.utg 
skolefritidsordning pr. 
innbygger 6-9 år  

 205 693 1178 2012 2355 3216 

 Brutto driftsutgifter til SFO 
pr. bruker. 

20 184 21 685 21158 24 267 26 997 26831 

 Nto. dr.utgift 
voksenopplæring pr 
innbygger  

68 106 9 219 221 207 

 Nto dr.utg til kulturskole pr 
innbygger 6-15 år 

1 585 1 715 1738 2 038 1 495 2312 

 Nto dr.utg til kultur pr 
innbygger  

1390 1 308 1321 1 768 1503 2001 

 
 

Nto dr.utg til barnevern pr 
innbygger 0-17 år 

10 836 12 744 10 789 8073 8368 8323 

 Nto dr.utg til bibliotek pr 
innbygger  

220 233 225 243 273 266 

Prod- 
uktivi- 
tet i kr 

Hvor mye det koster å 
produsere en enhet i snitt, 
brutto utgifter. 

Re 
2013 

Re 
2014 

RE 
2015 

K.gr 8  Vest- 
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Barnehage, korr. brutto 
driftsutg pr barn i 
kommunal barnehage 

151337 166 083 172508 173797 173476 
 

176965 

 Grunnskole korrigert brutto 
driftsutgift pr elev, 
skolelokaler, skyss 

110468 115 762 117989 103959 101949 106726 

 Undervisningsmateriell, 
drifts- 
utgift pr elev 

1356 1274 1375 1366 1566 1441 

 Skyss, f.223, grunnskole, 
korrigert brutto driftsutg. pr 
bruker 

7780 7807 6924 8390 9447 9337 
 

 Barnevern i kr pr barn 
utenfor oppr. familie 

369727 382 137 366683 Ukjent 277844 290756 

Tilgj- 
engelig- 
het i % 

Dekningsgraden, hvor 
mange av målgruppen 
bruker tjenesten. 

Re 
2013 

Re 
2014 

Re 
2015 

K.gr 8  
Vestfol
d 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass i % 

 91,7 86,7 87,6 90,3 89,8 91,1 

 Andel i kommunal 
grunnskole av innbyggere 
6-15 år i % 

90,8 89,8 90 96,5 94,6 96 

 Andel elever som får 
spesialundervisning i % 

8,2  7,2 5,8 8,2 8,3 7,9 

 Andel elever som får skyss 
i % 

55,9 56,2 57 23,6 21,9 23,2 

 Andel i SFO av barn 6-9 år 
i % 

63,7 69,5 71,8 55,2 65,4 60 

Kvalitet Indikasjoner på god 
kvalitet, tilgang på 
timer/utstyr, tidsbruk. 

Re 
2013 

Re 2014 Re 
2015 

K.gr 8  Vest- 
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Barnevern, andel 
undersøkelser med 
behandlingstid over 3 mnd 

34,2 13 3 15 
 

5 18 
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 Andel som begynner i vgd. 
skole 

97,4 97,4 100 98,4 98,5 98,1 

 Gj. snittlig 
grunnskolepoeng 

37,7 37,7 38,4 Ukjent 40,5 40,7 

 Andel barn under 17 år 
med tiltak barnevern 

5,6 5,7 5,2 Ukjent 5,2 4,8 

 
 
Skole: 

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning eksklusiv skyss og lokaler pr. innbygger i 
alderen 6-15 år for Re kommune sammenlignet med andre (da er også Vivestadelevene med) 
viser at. Re brukte kr. 97 940,- i 2015 mot kr.97 245,- i 2014. Gjennomsnittet i Vestfold var 
kr. 94 481,- i 2015. Re er plassert i kommunegruppe 8 (kommuner med tilsvarende størrelse 
etc.) som hadde kr.99 197,- i tilsvarende utgifter i 2015.  
 
 Bruker en tallene pr. elev (som går på skole i Re) er tallene økt fra henholdsvis kr. 115 762,- i 
2014 til 117 989,- i 2015. Dette er bruttotall og her ligger bl.a. inne fire lærerstillinger ved 
Revetal ungdomsskole som staten betaler for. Tallet er kr. 101 949,- for Vestfold og kr. 103 
959,- for kommunegruppe 8.  Årsakene til såpass høye kostnader for Re er en desentralisert 
skolestruktur og forholdsvis mange barn i private skoler. Dette sammen med avtalen med 
Andebu gjør at det er færre barn å dele kostnadene på.90,8% av kommunens innbyggere går i 
kommunens grunnskoler mot 94,6 % i resten av Vestfold og 96,5 % i gr.8. Nøkkeltallet kan 
ikke direkte sammenlignes med andre kommuner, da det viser utgiftene til grunnskole også 
for barn i private skoler og i Andebu, og deler disse kun på antall elever i Re skolene. 
 
Re har mange elever som har rett til skoleskyss. I 2013 var det 55,9% som hadde skyss mot 
56,2% i 2014. I 2015 er tallet 57%. 21,9 % av elevene i resten av Vestfold har skoleskyss og 
23,6 % i kommunegruppe 8.  
 
I 2015 er det 5,8% av elevene i Re som får spesialundervisning. En nedgang fra 7,2% i 2014. 
Gjennomsnittet i Vestfold var i 2015 8,3 %, landet 7.9% og gruppe 8. 8,2%. Det betyr at Re 
nå er blant de kommunene som har greid å snu en negativ trend og gir tilpasset opplæring til 
de som kan hjelpes innenfor det ordinære tilbudet. 
 
SFO:  

Re kommune driver meget rimelige skolefritidsordninger. Re kommune ligger under 
Vestfoldgjennomsnittet i kostnad pr. bruker som er kr. 26 997,- mot kr. 21 158,- i Re. Det var 
kr. 21 685,- i 2014. I kommunegruppe 8 var utgiften kr. 24 267-. Bruken av SFO er større enn 
i gruppe 8, Vestfold og landet. 71,8 % av barn i aldersgruppen 6-9 år går i SFO i Re 
kommune, mot 65,4 % i Vestfold og 55,2 % i gr.8 og 60 % i landet.  
 
Barnehage: 

I Re går 87,6 % av barn i aldersgruppen 1-5 år i barnehager i Re kommune. Det er en nedgang 
fra 86,7% i 2014 og fra 91,7 % i 2013. Dette samtidig som det har vært ledige plasser. Tallet 
er 89,8% for Vestfold og 90,3 for gruppe 8. Gjennomsnittet i landet er 91,1 %. Utgifter pr. 
barn i kommunal barnehage er kr. 172 508,- i Re mot kr. 173 476,- for gjennomsnittet i 
Vestfold og kr. 173 797,- for kommunegruppa. Gjennomsnittet for landet er kr. 176 965,-. 
Dette viser at Re har en meget effektiv barnehagestruktur og drift. 
 
Kultur: 

Re kommune bruker kr. 1 321,- pr. innbygger til kultur for 2015 mot kr. 1308,- i 2014. I 2013 
ble det brukt kr.1 390,- pr. innbygger. Det brukes kr. 1 503,- i Vestfold og kr. 1 768,- i 
kommunegruppe 10. På landsbasis brukes det kr. 2001,- pr. innbygger. 
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Tallet for Re i 2015 pr. innbygger i aldersgruppen 6-15 år i kulturskolen er kr. 1738,- mens 
det for 2014 ble bruket kr. 1715,-.  I Vestfold ble det i 2015 brukt kr. 1495,- og kr. 2038,- i 
kommunegruppe 8. Landssnittet var kr. 2312,-.  
 
Til bibliotek pr. innbygger bruker Re kr. 225,- mot kr. 233,- i 2014, kr. 273,- i Vestfold og kr. 
243,- i kommunegruppe 8. Landsgjennomsnittet er kr. 266,-. 
 
Barnevern: 
Andelen barn med tiltak fra barnevernet har gått ytterlige ned i Re i 2015. Andelen var 5,2% 
mot 4,8% for landet og 5,2% for Vestfold. Tallet har gått betraktelig ned fra 2011 da det var 
7%. Kostnaden til barnevern i forhold til innbyggere 0-17 har gått noe ned i 2015 med kr. 10 
789,- for Re mot kr. 12 744,- i 2014. Det var kr. 8368,- for Vestfold, kr. 8 073,- for gr. 8. og 
kr. 8 323,- for landet. Ser en på utgiftene pr barn i tiltak utenfor familien, ligger Re fortsatt 
meget høyt med kr. 366 683,- pr. barn. Det viser imidlertid en nedgang fra kr. 382 137,- i 
2014. I 2015 var kostnaden i Vestfold 277 844,- og landet 290 756,-. Det er noen tiltak som 
koster veldig mye fordi de er i forsterkede. Antall saker med behandlingstid utover 3 mnd. er 
nå kun 3%. Det er veldig bra og viser en nedgang fra 34,2% i 2013 og 13% i 2014. 
Gjennomsnittet i Vestfold er 5%, landet har 18% og gruppe 8. 15%. En honnør til de ansatte i 
barnevernet! 
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3.4 Helse og velferd 
 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
 
Virksomhet Avdelinger/Områder 

 
Hovedoppgaver 

 
 
 
NAV 
 
 

      Sosialtjenesten 
 

- Råd og veiledning til vanskeligstilte 
- Økonomisk sosialstønad 
- Kommunale boliger 
- Håndtering av husbankens 
      ordninger (startlån, bostøtte  
      og botilskudd) 

     Flyktning-og innvandrer  
     kontor   

- Flyktningetjenesten 

Helse og omsorg 
 

 
Hjemmetjenester 
 

- Hjemmesykepleien 
- Hjemmehjelp 

 
Institusjons tjenester: 
  
 

-      Korttid 
-      Langtid 
-      Dagsenter 
 

Demensomsorg:  
 

-      Korttid 
-      Langtid 
-      Dagsenter 

Omsorgsplasser: 
 

- Omsorgsplasser 
- Bemanningsenhet 

Legetjeneste 
 
 
Fysio/ergo 
 
Sentralkjøkken 
 

- Fastleger 
- Legevakt 
 
- Frisklivssentral 
 
- Cafè Kilden 

Psykisk helse og 
miljøarbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Boliger  
     funksjonshemmede 
 

- Olgar Dals vei bofelles- 
skap 
- Brår  
- Dagsenter 
 

      Boliger psykiatri - Brår 12 og 13 

      Psykisk helsearbeid - Psykiatrisk sykepleie 
- Psykolog 

      Rustjenesten - Ruskonsulenter 

 
 

Viktige hendelser 
 
Helse og omsorg: 
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2015 var det første hele driftsåret i kommunens nye helsehus. Den offisielle åpning var 
11.februar med ca 100 gjester tilstede. 

 
. 
 
 
De to eldste beboerne på 105 og 108 år klipper båndet 
sammen med ordfører Thorvald Hillestad 
 
 
 
 
 

 
Virksomhet helse og omsorg var nå samlet under ”ett tak”, og bygging av virksomheten med 
en endret struktur og organisering kunne starte. 
 
Byggeregnskapet for Re helsehus ble fremlagt for kommunestyret i juni. Byggeregnskapet 
viste kr 14.409.000,- i besparelse i forhold til det budsjetterte. 
 
Arbeidet med interkommunal legevakt og KAD plasser(kommunale øyeblikkelig hjelp 
plasser) fortsatte i 2015. Kommunestyret i Re vedtok i september ny organisasjonsmodell for 
legevakt og KAD tilbudet med Tønsberg som vertskommune. 
 
23 kvalitetsstandarder med kriterier som gjelder for både Helse og omsorg og Psykisk helse 
og miljøarbeid ble vedtatt i juni 2015. Dette innebar et sterkere fokus på 
hverdagsrehabilitering og forventning om brukers deltakelse, og at terskelen for å motta 
tjenester ble hevet. 
   
Psykisk helse og miljøarbeid: 

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid hadde det første året som virksomheten kunne mer 
rendyrke tjenestetilbudet til sin målgruppe. Omsorgsboligene på Brår hadde frem til jul 2014 
også vært bolig for flere beboere som flyttet over til helsehuset. 
 
En gruppe pårørende til funksjonshemmede barn og unge tok initiativ til et prosjekt om å 
bygge boliger til sine barn i samarbeid med kommunen. Målet er at de funksjonshemmede 
skal eie egen bolig. Dette er en ny måte å planlegge boliger for denne gruppen i Re kommune. 
Pårørendegruppen er tydelige på at boligene for deres barn bør lokaliseres i Revetal/Brår 
området. 
Pårørendegruppen skal presentere bakgrunn og tanker om prosjektet for Hovedutvalget over 
nyttår.  
 
Det ble ansatt en kommunepsykolog i 80% stilling i november. Dette lot seg gjøre ved midler 
tilsvarende 50% fra Helsedirektoratet og omdisponering av 30% ressurs internt. 
 
 
NAV Re: 

Virksomheten har hatt stor utskifting av personal i, noe som medførte stort fokus på 
opplæring i både lovverk og saksbehandling. 
 
Flyktninger og asylsøkere: 
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Bosetting av flyktninger og tilstrømming av asylsøkere fikk stort fokus fra august og ut året. 
Kommunestyret behandlet anmodninger om bosetting fra IMDi i juni, november og 
desember.  
 
I august fikk kommunen informasjon om privat etablering av omsorgssenter for enslig 
mindreårige asylsøkere under 15 år i Vivestad. I samarbeid med bygderådet i Vivestad ble det 
i september arrangert informasjonsmøte på Sagatun. 
 
I slutten av september ble kommunen informert av nye eiere på Solvoll, om planer for 
etablering av et akutt mottak. Driftsoperatøren fikk avtale med UDI om 110 plasser. 
Det ble i samarbeid med Solvoll AS holdt et informasjonsmøte på Våle samfunnshus i 
november.  
22.desember kom det 29 asylsøkere til Solvoll AS. 
 
I tillegg ble tidligere Krakken bo- og pleiesenter solgt til firmaet KOA som søkte om å få 
godkjenning for etablering av et omsorgssenter for ca 20 enslige mindreårige asylsøkere 
under 15 år.  
Det ble og klart at asylsøkere i omsorgssentre og på akuttmottak hadde samme krav til 
skolegang og helsetjenester som alle andre innbyggere, noe som forårsaket at kommunen 
måtte inngå særskilte avtaler med noen av fastlegene.  
 
Arbeidet med å tilrettelegge for asylhelse var en krevende oppgave i høsthalvåret ved at de 
statlige retningslinjene stadig ble endret og la større ansvar på kommunens helsetjenester. 
 
Smittevern: 

For første gang i Re kommune, måtte kommuneoverlegen gjennomføre smitteoppsporing i 
forbindelse med tuberkulosesmitte. Dette har vært et krevende arbeid som har gått over 
fylkesgrenser. 
 
Planarbeid: 

Arbeidsgruppen som var oppnevnt for arbeidet med boligsosial handlingsplan, startet sitt 
arbeid i april. 
 
Arbeidet med revidering av ROS analyser og Helse og sosial beredskapsplan ble igangsatt 
sommeren 2015. 
 
Arbeidet med plan for velferdsteknologi ble påbegynt høsten 2015. 
 
På bakgrunn av flyktning og asylsøkersituasjonen, bestilte rådmannen en plan for ”arbeid med 
flyktning og asylsøkere i Re kommune på kort og lang sikt”. Det ble oppnevnt en 
arbeidsgruppe som skulle starte arbeidet med en gang over nyttår.   
 
Drift: 
 
Helse og omsorg: 
Det har vært et svært krevende år driftsmessig. Samtidig som innkjøring i nytt hus, ny 
organisasjonsstruktur og kultur, var det stor ubalanse mellom nødvendig bemanning og 
budsjett, noe som ble synliggjort tidlig på året. Dette medførte stort fokus på driften gjennom 
hele året, med flere saker lagt frem for kommunestyret.  
Det ble foretatt en del strategiske grep i løpet av året. Blant annet en ståstedanalyse og et 
LEAN arbeid mars til juni. Resultatene ble forelagt kommunestyret i juni. Funn; mange små 
stillinger, høyt bruk av ufaglærte vikarer som igjen er med på å kreve faste ansettelser (AML 



65 
 

14.4a)og ledere som bruker 30 % tid til vikar innleie . Oversikt, kvalitet og struktur i 
avdelingene blir dermed redusert.  
 
Tiltak: 
KS sitt prosjekt - Nytt blikk – heltidskultur. Deltakelse i prosjektet varer frem til september 
2017, og det er opprettet egen prosjektorganisering med bred representasjon. 
Administrasjonsutvalget er referansegruppe og rådmannen er deltaker i styringsgruppa. Det er 
nedsatt egen prosjektleder. 
Videreutvikling av bemanningsenhet (vikarpool) 
Opprettelse av kvalitetsutvalg 

• Opprettelse av et internkontrollsystem gjenstår  
Videreutvikling av møtestruktur 

• Ledermøter hver 14.dag 
• Økonomimøte x1 pr mnd. Utvidet økonomirapportering med IPLOS score. 
• Tillitsvalgt og verneombudmøte x 1/ mnd virksomhetsledernivå 
• Fagmøter i avdelingene/enhetene – 
• Personalmøter hver 6 uke i døgnavdelinger 

 
Mulig deltakelse i Pasientsikkerhetskampanjen i Trygge hender 

• I forbindelse med pasientenes ulike, spesialiserte behov og avvik ifht 
pasientrettighetslovens §4A, tvang til helsehjelp, har Re henvendt seg til 
Helsedirektoratet om å delta i. Dette arbeidet begynte på slutten av året, og vil pågå i 
2016. 

 
Overordnet tverrfaglig tildelingsutvalg er opprettet. Dette for å sikre at virksomhetsledere er 
med på å beslutte hvilke tjenester som tildeles i store, kompliserte og tverrfaglige saker. Dette 
er saker hvor det ofte utløses mye økonomi.  
 
Statistikken viser at kravet til spesialiserte tjenester øker. Dette ser vi av at antall 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus overført til institusjonsplasser og hjemmesykepleie 
har økt for hvert år. Til institusjon: 77(65) og til hjemmesykepleie: 126(98). Samtidig viser 
tallene at det var en liten økning av reinnleggelser i 2015 i forhold til 2014: 43(41).  
Antall overliggedøgn var høyt, spesielt de tre første månedene. Dette skyldes i stor grad at 
personellet ikke klarte å ta imot så mange pasienter som ønsket i oppstartsfasen på et nytt 
sted, sykemeldinger og smitteutbrudd blant pasienter og personell.  
 
Helsehuset: 

Re helsehus har på mange måter blitt en helt ny arena, det ligger sentralt og lett tilgjengelig, 
og inneholder mye aktiviteter. 
 
Seniorsentret:  
Har blitt et stort samlingspunkt, med aktiviteter av forskjellig slag både på formiddag og 
kveld. Dette er aktiviteter som trekker innbyggere og er også et sort pre for helsehusets 
pasienter og beboere. 
Det er ansatt en kulturkoordinator i et fire-årig prosjekt som har som oppgave å skreddersy 
arrangementer for forskjellige målgrupper, både utad og innad. 
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Frivillighet 
Lag og foreninger har vist stor interesse og benyttet seniorsenteret i hele 2015,Seniordans har 
tatt initiativ til seniordans på mandag, sittedans demensomsorg torsdag og sittedans på 
seniorsenter fredag. Deltakerne avslutter gjerne med litt kaffe og mat. 
Frivillig hjelper kan tilkalles ved behov for tilstedeværelse på Institusjonsomsorg. Den 
frivillige har faste dager for øvrige besøk. 
 
En gruppe frivillige hjelper kulturkoordinator med arrangementer. En frivillig har meldt seg 
til å kjøre Richshaw. 
Saniteten kjøper inn blomster, kaker og kommer på besøk på avdelingene. 
Det er også annen likemannsgruppe- gågruppe. 
Hørelaget har hatt fast brukerstand på Re helsehus en gang i måneden. 
Frivillige har hjulpet til med arbeid i sansehagene. 
 
Sentralkjøkken og kafeteria: 
Cafe Kilden har blitt svært godt mottatt av innbyggere, pårørende og ansatte. På 
sentralkjøkkenet produseres det i løpet av en uke ca 840 middager som fordeles på 665 
middager til de ni avdelingene på helsehuset, 25 middager til dagsentret, 65 middager til 
hjemme boende og 85 middager til Cafe Kilden. 
 
Dagsentrer:  
Det har vært 14-16 hjemmeboende brukere på dette tilbudet. Det er åpent 4 dager i uken. 
Enkelte av dagene er forbeholdt tilbud til demente.  
Eldresentret(det som tidligere ble drevet i kjelleren på Våletun) har tilbud der 1 dag i uken. 
Dette er et tilbud drevet av frivillige. 
 
Frisklivssentralen:  
Har hatt en stor aktivitetsøkning sammenlignet med 2014. Det har vært 55 deltagere på 
forskjellige kurs og aktiviteter. Aktivitetene foregår både ute og inne.  
Frisklivssentralen får tilskuddsmidler til drift fra Fylkesmannen, og fikk i tillegg midler til 
opprettholdelse av et tilbud til en bestemt kronikergruppe. 
 
Tannlege:  
Det er et eget rom i helsehuset for tannlege, og det er inngått avtale med Revetal tannklinikk. 
Tjenesten fullfinansieres av Vestfold fylkeskommune. 
 
Legetjenesten:  
Det er 9 fastleger i Re og 3 legekontorer som alle fungerer godt. Ved årets utgang var det vel 
9000 pasienter på fastlegenes liste. Det er liten ledig kapasitet på fastlegenes liste og flere av 
legene ønsker å redusere på egen liste.  
Fastlegene er koblet opp mot nødnett og det er vaktliste for Ø-hjelp på dagtid. 
 
Kreftkoordinator:  
Dette er en 100% stilling fordelt med Re kommune 50%, Andebu 30% og Hof 20%. 
Det nye kontoret på Helsehuset fungerer meget godt. Det er mange konsultasjoner på 
helsehuset, og kreftkoordinator reiser også mye rundt. Kreftkoordinator er et viktig bindeledd 
mellom pasient og pårørende, kommunenes helse og omsorgstjenester, sykehus og andre 
instanser. Det er gjennomgående mange krevende saker. Det er pasienter og pårørende i alle 
aldre, med vekt på voksne. 
 
Kreftforeningen har gitt tilskudd til delfinansiering av ordningen frem til februar 2017. 
Ordningen må revideres i 2016 fordi samarbeidskommunene skal over i annen 
kommunestruktur. 
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Opplæringsarena/rekruttering:  
Re helsehus er blitt en stor opplæringsarena. Helse og omsorg har foruten studenter fra 
høyskolen og lærlinger, inngått kontrakt med Re videregående skole om samarbeid i et 
prosjekt ”Bli lærling på Re” – Remodellen. Skolen søkte og fikk kr 200.000,- fra 
Fylkeskommunen til prosjektet. 2 av de ansatte på helsehuset frigjøres til å arbeide sammen 
med skolen 1 dag i uken hver. Prosjektet vil vare ut 2016. 
 
Elever fra Revetal ungdomsskole er på helsehuset hver tirsdag formiddag i opplegget ”Innsats 
for andre” 
 
 2 personer har hatt språktrening på helsehuset, og det har vært personer på utprøving fra 
NAV. 
 
Internundervisning:  
Helsehuset har et flott tilrettelagt undervisningsrom. I det første året ved Re helsehus har 
opplæring/internundervisningen reflektert driften og det å være i en etableringsfase. Rådgiver 
har ansvaret for å koordinere undervisning.  
 
Ansatte i virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid har benyttet seg av undervisningstilbud 
som har vært aktuelle. Dette samarbeidet og en felles læringsarena for de to virksomhetene 
der dette er naturlig, bør videreføres og videreutvikles slik at vi kan dra veksler på all den 
samlede faglige kompetanse som finnes i virksomhetene og ha en god ressursutnyttelse ved at 
undervisning kan tilbys mange. 
  
Det ble gjennomført et stort opplæringsprogram for begge virksomhetene i kap 4A i 
pasientrettighetsloven. 
 
Det er opprettet en opplæringsgruppe som fokuserer på å skape et miljø der 
internundervisning og opplæring fremstår som et kontinuerlig og etablert tilbud til ansatte. 
Det har vært gjennomført faste internopplæringstilbud – til ansatte/ulike målgrupper- hver 4. 
torsdag.  
 
Foruten denne internopplæringen i regi av virksomheten, har den enkelte avdeling hatt ulike 
lokale opplæringer/faglig fokus ut i fra den spesifikke avdelingens behov – og trukket inn 
adekvat faglig kompetanse. 
Det er opprettet et øvingslaboratorium i 2 etasje samt kjøpt inn treningsutstyr eks arm og 
intravenøse pumpesystemer. 
 
Det gjennomføres rullerende opplæring i dokumentasjonssystemet, avvikssystem og 
registreringssystemet(pasient og brukers funksjonsnivå). 
 
Lederne, tillitsvalgte og verneombud har deltatt på KS lean, ståstedanalyse og Nytt 
blikk(heltidskultur). 
  
Demensomsorg har hatt ansatte som har fulgt opp undervisningsopplegget ABC demens.  
 
Opplæringsprogrammet er en svært viktig del av kvalitetssikringssystemet. 
 
Brukermedvirkning:  
Det er etablert et bruker og pårørende forum i Re helsehus 
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Pasient og brukerombudet har hatt fellesundervisning for alle avdelinger. Informasjon om 
pasient og brukerombudet ligger på kommunes hjemmesider. Der ligger også aktuell 
informasjon om kriterier. 
 
Re helsehus har egen facebookside hvor det legges inn aktuell informasjon om fag og hva 
som skjer på Re helsehus. Her har pårørende, brukere, ansatte og alle andre mulighet til å få 
oversikt og informasjon. Det legges for øvrig ut informasjon på kommunens hjemmeside. 
 
Det har vært arbeidet med en ny brosjyre for Helse og omsorg – Re helsehus. Det er også 
laget en beboerhåndbok til alle rom på Re helsehus.  
 
.  
Institusjon:  
Avdelingen har driftet 25 plasser av mulig 36 plasser. Avdelingen er delt opp etter type 
opphold noe som er funksjonelt ifht til både pasientene og fordeling av type personell. Korttid 
og rehabilitering, intermediær, lindrende enhet og langtid.  
Det har vært utfordrende å tilpasse driften til 25 plasser, da det til enhver tid har vært svært 
syke og pleie- og behandlingskrevende pasienter der. 
 
Demens:  
Avdelingen har hatt 27 plasser i drift av mulig 36 plasser. Dette var en økning på 7 plasser fra 
tidligere Vestjordet. Det har vært klager på for liten bemanning i forhold til enkelte pasienter. 
Klagene er blitt oversendt Fylkesmannen. Dette resulterte i en konkret tilsynssak. Kommunen 
fikk gjennom dette pålegg om å ha 1:1 bemanning i forhold til 2 enkeltsaker, samt øke 
kompetansen i forhold til kap 4 A i pasient- og brukerrettighetsloven(bruk av tvang for å 
gjennomføre somatisk helsehjelp). 
 
Det har og vært behov for å skape et tilbud til yngre demente både på avdelingen, men også 
for hjemmeboende.  
 
Pilotprosjektet ”Gladere og tryggere demente” som startet på Vestjordet er flyttet til 
demensavdelingen. Dette er et prosjekt innen området ”Velferdsteknologi” som ble startet opp 
i 2013. I hovedsak går prosjektet utpå å benytte spesielle videofilmer til sansestimulering for 
den enkelte pasient, og videofilm via en projektor for å forhindre utgangssøkende i å ville gå 
ut. Dette er et pilotprosjekt finansiert av Oslofjord fondet og leverandør, og hvor det er 
forskere inne fra høgskolen i Vestfold.  
 
Avdelingen har og tatt i bruk velferdsteknologi ved å installere bevegelses sensor og sensor i 
dører. 
 
Omsorgsplasser:   
44 plasser hvorav 4 plasser tilrettelagt for ektepar. Alle plassene belagt hele året. 
Det har vært stor variasjon på funksjonsnivået til disse beboerne. Her flyttet det beboere fra 
Krakken, Våletun og fra omsorgsboliger på Brår. Mange av beboerne var pleietrengende, 
mens andre var helt selvhjulpne, noe som setter krav til kompetansen. 
 
Praktisk bistand/hjemmehjelp:  
Denne tjenesten har hatt stabil drift gjennom året. 
 
Hjemmesykepleien:  
Hjemmesykepleien har mottatt 126 utskrivingsklare pasienter fra Siv med behov for 
hjemmetjenester. Det betyr en ny pasient i snitt hver 3. dag. 
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Samhandlingsreformen har medført at det er behov for avansert sykepleie i hjemmet. Dette 
sammen med brukere med svært alvorlig sykdom som ønsker å være hjemme så lenge som 
mulig, stiller krav til kompetanse og bemanning. Enkelte har så spesielle medisinske behov at 
det er nødvendig med spesialsykepleier kompetanse. 
 
Våren 2015 ble det startet opp med LMP(Life Care Mobil pleie). LMP er en mobil som har 
dokumentasjonssystemet installert. Det vil si at når ansatte kommer på jobb logger de seg på, 
og henter sin arbeidsrute. Når de kommer til brukeren henter de oppdraget, kan lese og skrive 
og huker av for utført jobb. Alle kan se hvor langt de andre har kommet og om noen trenger 
hjelp. Fagledere kan til en hver tid se hvor alle er, og hvem som er i nærheten hvis det går for 
eksempel går en alarm. Dette gjør det enklere å få tak i rett person til rett oppdrag. Dette har 
medført at det flyttet er 10% av faglederstillingen ut i pleien.   
 
Kjøreruter er satt opp etter roder og pasienters behov, noe som fungerer bra. Det er gårute på 
Revetal.  
 
 
Psykisk helse og miljøarbeid. 
 
Virksomheten har hatt fokus på tilrettelegging for brukere og ansatte i ny virksomhet. 2015 
var første driftsåret etter alle flyttingene fra andre lokasjoner i kommunen.  
 

Omsorgsboligene Brår: 

Det er flyttet inn 6 nye beboere på Brår.  
 
Det er nå en variert beboergruppe på Brår, fra personer med lettere utviklingshemming til 
beboere med svært store bistandsbehov. Det viser seg at bygningsmassen ikke er optimal for 
de med svært stort hjelpebehov og 1:1 bemanning. For denne brukergruppen blir det 
vanskelig å få til fleksibilitet blant personalet ved at det er helt separate leiligheter. 
 
De ansatte her arbeider i 3+3 turnus. denne arbeidstidsordningen er evaluert og funnet lite 
hensiktsmessig og dyr for driften på Brår. Det har derfor i slutten av 2015 vært arbeidet med 
ny turnus, som starter opp mars 2016.  
 
”Brårstua” er ferdigstilt og brukes av seniorsenteret på onsdager og fredager på dagtid. Et 
veldig populært tiltak.  På ettermiddag er det en åpen stua for alle beboerne, her samles man 
til kaffestunder, felles bespisning på lørdager og aktiviteter som bingo og sangkvelder som er 
satt i gang. Den er blitt veldig populær og brukerne trives der.   
Fellesleilighetene brukes til mindre samlinger og møter.  
 
 Dagsenteret for voksne funksjonshemmede: 
Dagsentret har hatt tilhold i en av enhetene på Vestjordet. Dette er lokaliteter som passer 
svært godt til formålet. Det er ønskelig at det kan fortsatt driftes herfra. 
 
Olgar Dahls vei:  
Boligen består av 5 leiligheter, og et fellesareal.  Boligen yter i tillegg ambulant oppfølging til 
5 utebrukere. Boligen driftes godt, med gode tjenester, lavt sykefravær og holder seg innenfor 
tildelt ramme. Særlig lav turnover, så de ansatte og brukerne kjenner hverandre godt.  Men det 
merkes at det er funksjonsfall hos brukere som bor inne, gjør det stadig vanskeligere å ha 
kapasitet til å håndtere utebrukerne innefor tildelt ramme.  
 
Brår 12 og 13:  
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Bolig for personer med psykiske lidelser. Personalet følger opp 9 beboere i boligen.  Det er 
blitt jobbet målrettet i forhold til botilbudet til brukerne og arbeidssituasjonen til personalet. 
Det har vært nødvendig med en høy faglig forankring i det arbeidet som er blitt nedlagt. Her 
har samarbeidet med spesialisthelsetjenesten vært av avgjørende betydning. Det har vært 
mange utfordringer både ift faglighet og trivsel.  
 
I løpet av sommeren og vinteren 2015 flyttet 2 av beboerne ut av Brår 12-13. Det frigjorde 2 
leiligheter som er blitt tildelt nye brukere i 2015.  
Brår 12-13 server pr i dag også 10 utebrukere (brukere som bor i egne leiligheter utenfor Brår 
12-13). 
  
Personalet i turnus reiser hjem til den enkelte bruker og bistår i forhold til boveiledning og 
handling.  Utebrukerne er som hovedregel personer med en alvorlig psykiatrisk diagnose. 
Selvskading og suicidalforsøk er situasjoner personalet må forholde seg til.  
 

Psykisk helseteam: 

50 personer har ved utgangen av 2015 vedtak om tjenester fra teamet.  Det har i perioder vært 
redusert kapasitet i avd. psykisk helsearbeid p.g.a. sykdom.   
Psykisk helseteam har hatt faste møter med fastlegene, hver 3 uke.    
 
Dag- og aktivitetstilbud Dal gård, er det 15 brukere med vedtak og en del av de er under 30 
år. Det har vært stor aktivitet på Dal gård.  Dagtilbudet er et forutsigbart tilbud, det har ikke 
vært frafall fra tilbudet i hele 2015 
 
Psykolog ble ansatt fra 01.11.15. Kommunen søkte om tilskudd til 100% stilling delt mellom 
virksomhet barn og unge og virksomhet psykisk helse og miljøarbeid. For virksomhet psykisk 
helse og miljøarbeid ble det mulig å frigjøre 30% stillingsressurs fra Brår 12 og 13, slik at 
psykologen ble ansatt i 80%. 
Stillingen er tiltenkt oppgaver både til klientarbeid og på systemnivå.  
 

Rustjenesten:  
Det er 32 brukere fulgt opp og flere av disse gjennom hele året. Nye unge voksne brukere i  
20 års-alderen er kommet til. Her er det svært viktig å opparbeide et godt tillitsforhold med 
god oppfølging. 
 
Tjenesten rapporterte i Brukerplan for 3.året. Dette er en rapportering som skjer over hele 
landet og hvor resultatene brukes av direktoratet og Fylkesmannen for å vurdere hvor de 
ønsker å sette fokus i påfølgende år. Rapporteringen skjer både på funksjonsnivå og gjennom 
kontakt med det kommunale hjelpeapparatet og spesialisthelsetjenesten. 
 
Størstedelen av brukerne er ”ROP-pasienter” (rus- og psykiske lidelser) som krever 
tålmodighet og oppfølging over lang tid for å oppnå gode resultater. Her snakker vi om år og 
ikke måneder når det gjelder oppfølging.  
 
Rustjenesten samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten, fengsel og nav rundt 
enkeltbrukerne. Tjenesten samarbeider med de som brukeren ønsker at det skal være et 
samarbeid med. Dette gjelder også nære pårørende når det er ønskelig. For øvrig kan det 
nevne at Rustjenesten også samarbeider med:  

• Re golfklubb ift «Golf Grønn Glede» og Re sportsfiskeforening 
• politiet, helsesøstre og folkehelsekoordinator i forbindelse med gjennomføringen av 

foreldremøtene i alle 7.klassene i kommunen. 



71 
 

Tjenesten har et fast medlem inn i et ”Tverrfaglig tiltaksutvalg” (TTU) rundt ungdom som går 
på ungdomsskolen og Re v.g.s. 
 
 

 

NAV: 
 
Klientmassen kjennetegnes ved sammensatte problemstillinger. Mange trenger bistand fra 
flere etater over lang tid. Spesielle utfordringer har sosialavdelingen i forhold til unge, 
rusavhengige med psykiske lidelser som ikke har evne til å bo. Denne gruppen trenger mye og 
tett oppfølging og det er vanskelig å få i gang aktivitet. 
 
Sosialavdelingen:  
Avdelingen har hatt spesielt fokus på aldersgruppen 18 til 24 år. Det har gjennom hele 2015 
vært fokus på de yngste søkerne, for å «snu dem fortest mulig i døra». Nav Re benyttet alle 
teammedlemmer i forhold til å jobbe med ungdom.  
Vi ser at vi får flere av de unge som har vært lenge i systemet hos NAV. Disse har en 
sammensatt problematikk og vil trenge mye bistand framover. Unge tjenestemottakere vil 
fortsette å være et fokus i arbeidet fremover. 
 
Det er gledelig å se at antall unge med behov for tjenester etter Lov om sosiale tjenester i hvor 
det var 70 NAV er redusert fra 70 i 2014 til 35 i 2015. 
Denne gruppen er prioritert gruppe i sosialavdelingen og får bistand i form av tett, individuell 
oppfølging, jevnlige samtaler, bistand til jobbsøking, arbeidstrening, praksisplass, 
boveiledning mv. 
 
Det har vært faste samarbeidsmøter med 16-23, ruskonsulent og psykiatritjenesten og NAV 
Re har startet opp igjen samarbeid med barneverntjenesten, og deltar på TTU møter.  
 
De kommunale sosialhjelpssatsene følger de statlige retningslinjer og ble senest økt i mai 
2015.  
 
Antall sosialhjelpsmottakere var 260 personer (243 personer i 2014). Antallet har vært ganske 
stabilt i perioden 2010-2013, men hadde en stor økning i 2014. 
 
Hovedtyngden av sosialhjelpsmottakere er mellom 25 og 44 år. 
 
Kvalifiseringsprogrammet har gitt tilbud til gjennomsnittelig 2 personer hver mnd. 
 i 2015. Måltallet for Re var 7 personer. Deltakerne har vært i aktivitet på ASVO eller hatt 
praksisplass i bedrift, har i tillegg gått til annen behandling. Deltakerne har i tillegg fått 
oppfølging/veiledning i forhold økonomi/gjeld. 
Kriteriene for deltakelse i KVP programmet har vært og er tett opptil kriterier for 
arbeidsavklaringspenger(AAP), og det anses som årsaken til få deltakere på 
kvalifiseringsprogrammet. 
 
Boligkontoret: 

Boligmarkedet har vært vanskelig også i 2015 og husleieprisene har økt som følge av det 
stramme leiemarkedet. Det har i hele 2015 vært jobbet kontinuerlig for å skaffe 
tilfredsstillende boligløsninger for de som trenger bistand i forhold til å skaffe midlertidig 
bolig, varig bolig og i forhold til å kunne beholde bolig.  
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 2013 2014 2015 
Sum innvilget bostøtte kr 3.808.249,- 3.493.385,- 3.381.476,- 
Sum utbetalt bostøtte   kr 3.808.249,- 3.493.385,- 3.381.476,- 
 
Det er få som har søkt og fått innvilget startlån i kommunen i 2015. Dette er mest sannsynlig 
begrunnet i bankenes strenge restriksjoner og krav i fht privatpersoners mulighet for å få lån 
og Re kommunes egne retningslinjer. Et kriteria er at grunnfinansiering av boliglån skal være 
på 80 % av totale kostnadene skal være finansiert av privat bank.  
3 søknader om startlån er innvilget, 11 søknader er avslått. 3 stk er innvilget boligtilskudd, 2 
har fått avslag på boligtilskudd.  
 
 2013 2014 2015 
Innvilget startlån    Stk 7  Kr 2317 000,- Stk 2 Kr 570 000,-  3 stk 1 045 000 
Innvilget startlån ikke utbetalt    Stk 1  Kr 300 000,- Stk 0   
Avslag startlån    Stk 8  Stk 13   11 stk 
Innvilget startlån ikke benyttet    Stk 1  Stk 1  2 stk 610 000 
Innvilget boligtilskudd    Stk 2   Kr  64366,- Stk 1 Kr 72 000,- 3 stk 335 000 
 
 

Flyktningeteam: 

I 2015 ble det bosatt 28 flyktninger (8 overføringsflyktninger, 4 enslig voksne, 6 voksne og  
4 barn) Av de 28 var det 7 som kom på familiegjenforening.   
Det ble bosatt 6 personer første kvartal, 5 personer i andre kvartal, 11 personer i tredje kvartal, 
og 10 personer i fjerde kvartal.  
13 personer av kvote for 2015 er ikke bosatt pr. 31.12.2015. De skal bosettes i første kvartal 
2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Re kommune er en av seks kommuner (6K) som bruker Tønsberg voksenopplæring i forhold 
til norskopplæring og tiltak i introduksjonsprogrammet. 6K har et faglig samarbeidsforum 
som har faste møter hver 6. uke. 
Kvaliteten på tilbudet ved Tønsberg Voksenopplæringen har ikke vært slik man ønsker, og 
samarbeidsavtalen ble sagt opp i 2014. Kommunen forhandlet fram en ny avtale gjeldende 
fram til 31.12.2016. 
 
Kontoret har klart å tilrettelegge introduksjonsprogram for alle med rett og plikt innen tre 
måneder. Alle flyktninger med rett og plikt har startet program innenfor tidsfristen.  
27 personer deltok i introduksjonsprogram i løpet av 2015.   
80 % i aktivitet; arbeid, kurs eller utdanning etter endt program i 2015. 
 
 
Måloppnåelse 
 
Hovedmål fra økonomiplan 2015-18 og periodemål for 2015: 
 

16. Antall plasser med heldøgns pleie skal økes (85 pr. 2008).  
Nytt helsehus med 116 plasser ble ferdigstilt november 2014. 
Målet anses som oppnådd.  

 2011 2012 2013 2014 2015 
Antall flyktninger m/statstilskudd (bosatt2008-
2012) 

47 45 46 57 72 

Flyktninger bosatt pr. år 2008-2012 9 9 15 14 28 
Ca antall flyktninger/innvandrere som har mottatt 
råd og veiledning 

180 180 150 180 200 
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18. Andelen sosialhjelpsmottakere i gruppen 20-66 år skal reduseres til 
landsgjennomsnittet i løpet av økonomiplanperioden 
 
Tallet for 2015 er nå 3,9 mot landsgjennomsnittet uten Oslo er 3,9. 
Målet anses som oppnådd. 
 
 
Økonomisk resultat:   
 
 
 
 
 
 
 
Helse – og velferd: Regnskapet viser at sektoren har et merforbruk på kr 2.979`.  
 
NAV Re:  
Virksomheten hadde et mindreforbruk på kr 2.313` 
Sykefravær på 11,9% 
 
Ansvar 3110 – Sosialtjenesten   Mindreforbruk  kr.    677` 
Ansvar 3130 – Flyktninger    Mindreforbruk  kr. 1.786` 
 
Sosialtjenesten: Ikke erstattet sykefravær fult ut. Hatt vakanse i enkelte stillinger. Færre 
personer som har mottatt kvalifiseringsstønad enn budsjettert. Økonomisk sosialhjelp hadde et 
merforbruk på kr 200`. Dette knyttet seg til utgifter til livsopphold og andre ytelser. 
Vedtak etter Lov om sosiale tjenester fattes kun for korte perioder, hovedsakelig for en måned 
av gangen, noe som betyr hyppige vedtak, men også mulighet for meget tett oppfølging i 
forhold til å følge opp de vilkår og krav som settes i de enkelte vedtak.  Ved behandling av 
søknad om økonomisk sosialhjelp, settes det strenge krav til dokumentasjon på inntekter og 
utgifter. På denne måten kartlegges den økonomiske situasjon godt, slik at vedtak (innvilgelse 
eller avslag) fattes på korrekt grunnlag.  
 
Den grundige kartlegging av økonomisk situasjon og livssituasjon for øvrig i den enkelte sak, 
kan også være årsak til at vi har lite klagesaker. 
Kort saksbehandlingstid gjør at det ikke opparbeides restanser ved avdelingen. Dette betyr få 
tilleggssøknader og ekstrautbetalinger.  
 
Flyktninger: Hovedårsaken til mindreforbruket er at det ikke ble bosatt så mange flyktninger i 
2015 som vedtaket lød på og budsjettet ble justert etter. Det medførte mindre utbetaling av 
introduksjonsstønad enn budsjettert. 
Det var kr 900`høyere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, hvor det var mest på 
områdene livsopphold og andre ytelser. 
 
 

 Virksomhet Netto Netto Avvik Kommentar
Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

Samhandling/Trygge 
lokalsamfunn 415 901 486 Innsparing
NAV Re 18 507 20 820 2 313 Innsparing
Helse og omsorg 94 913 90 241 -4 672 Merforbruk 
Psykisk helse miljøarbeid 60 282 58 641 -1  641 Merforbruk 

HELSE- OG VELFERD 174 117 170 603 -3 514 Merforbruk 
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Lån og tilskudd 
 2013 2014 2015 
Innvilget startlån 7 stk   2 stk 2 stk 
Avslag startlån 8 stk 13 stk 11 
Innvilget boligtilskudd 2 stk  1 stk 3 
Avslag boligtilskudd 1 stk  0 stk  
 
 
Helse og omsorg:  Regnskapet viser at virksomheten hadde et merforbruk på kr.4.672.000,-.   
 
Virksomheten er ved budsjettjusteringer i 2015 tilført kr 10.000.000,- 
 
Dette på bakgrunn av sak om gjennomgang av drift og bemanning ved Re helsehus og egen 
regnskapsrapport på høsten.  
 
I denne rapporten er det vist til bistand fra KS med analyser av bemanning og kostnader, 
arbeidstidsordninger, pleiefaktor. Det ble likeledes i denne rapporten vist til kostnader pr. 
liggedøgn på Re helsehus sammenlignet med 2014 og andre Vestfoldkommuner og landet for 
øvrig. 
 
De tilførte midlene ble benyttet til å rette opp feilbudsjetteringer i forbindelse med 
omorganisering, nye oppgaver og driftsutgifter i nytt bygg det ikke var tatt budsjettmessig 
høyde for, uteglemte poster og en bemanning i tråd med det forsvarlige. Klagesaker til 
Fylkesmannen i forhold til Pasientrettighetsloven kap. 4A, påla kommunen en sterk 
bemanning rundt enkelte pasienter.  
 
Virksomheten hadde likevel et høyt merforbruk. Hovedutfordringen var fremdeles 
lønnsutgiftene med variabel lønn.  
Variabel lønn til vikar/ekstrahjelp/overtid ble utover økt budsjett på grunn av fremdeles høyt 
sykefravær på avdelingene og nye ressurskrevende pasienter på slutten av året med høy 
bemanning og høyt kompetanse behov. 
 
På slutten av året kom det frem at driftsutgiftene knyttet til leasingbiler ble dyrere enn 
forutsatt, det var mange overliggedøgn på sykehuset og utgifter til gjestepasientordningen 
som gjelder innbyggere som benytter fastlege i annen kommune. Oppgjøret her kommer fra 
HELFO etter årsskiftet. 
 
På bemanningssiden er det et klart mål å ha en robust nok grunnbemanning med fast 
ansettelse både i forhold til kompetanse og antall som kan tåle noe fravær. Grunnbemanning 
skal tilpasses driften av antall plasser som er forutsatt i vedtatte budsjett. Høyt vikarforbruk er 
både en kostbar og lite ønskelig løsning. 
De tjenestestedene som har den største utfordringen er avdelingene for demens, institusjon, 
omsorgsplasser og hjemmesykepleien. Alle tjenestestedene har døgndrift hele året. 
 
 
  



75 
 

Psykisk helse og miljøarbeid:  
  
Virksomheten hadde et merforbruk på 1,6 mill. kr. Hovedområdene til avvik var: 
 
Ansvar 3421 – Psykisk helsearbeid   Mindreforbruk  kr    500`
  
Ansvar 3423 -  Rustjenesten:    Merforbruk  kr  1.900` 
Ansvar 3430 -  Brår omsorgsboliger:  Merforbruk  kr     600` 
 
Psykisk helsearbeid: Besparelser ved at sykefravær ikke ble erstattet fult ut. Sykefravær 
18,8% 
 
Rustjenesten: Merforbruk skyldes kjøp av tjenester til enkelt bruker.  
 
Brår omsorgsboliger: Merforbruket skyldes høyere kostnader forbundet med nye 
ressurskrevende brukere.   
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Kostranøkkeltall 
  
 
Type  
tall 

Nøkkeltall Re 
2013 

Re 
2014 

Re 
2015 

K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

Priori-
tering 
 i kr 

Hvor mye kommunale 
midler pr mottaker i 
målgruppen, nto utg. 

      

 Nto. dr.utgift pleie / 
omsorg pr innb. 67 år og 
over 

111771 120 458 125 982 103 194 100 263 109 521 

 Kommunehelse pr 
innbygger 

1766 1829 2165 2265 2000 23821 

 Nto dr.utg sosialtjenesten 
pr innbygger 20-66 år 

2848 2943 3458 3082 3489 3220 

Prod- 
uktivi 
tet i kr 

Hvor mye det koster å 
produsere en enhet i 
snitt, brutto utgifter. 

Re 
2013 

Re 2014  K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

 Korr brutto driftsutg. pr 
hjemmetjeneste mottaker 

256 937 261 462 240 266 248 215 222 317 237 179 

 Korr brutto driftsutg. pr 
plass i institusjon 

846 424 547 974 958 885 1 055 
961 

1 061 
810 

1 024 
333 

 Økonomisk sosialhjelp pr 
mottaker (korr brto dr.utg 
pr mottaker) 

24 229 26 229 33 008 41 517 31 677 39 771 

Tilgj- 
engelig- 
het i % 

Dekningsgraden, hvor 
mange av målgruppen 
bruker tjenesten. 

Re 
2013 

Re 
2014 

 K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

 Plasser i 
institusjon/heldøgnbem. 
bolig i % av befolkning 
over 80 år  

40 46 22 14,9 15,8 18,3 

 Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 0-66 år. 

24 27 25 22 23 21 

 Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 67-79 år. 

84 82 63 63 65 68 

 
 

Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over. 

427 350 327 321 324 329 

 Kommunehelse, 
legeårsverk pr  
10 000 innbyggere 

9,2 10,0 10,5 9,7 10 10,5 

 
 

Kommunehelse, 
fysioterapi årsverk pr. 
10 000 innbyggere 

7,3 7,2 7,2 8,7 8,6 9 

 Andel 
sosialhjelpsmottaker i 
gruppen 20-66 år 

3,9 4,0 4,4 4,2 4,8 4,2 

Kvalitet Indikasjoner på god 
kvalitet, tilgang på 
timer/utstyr, tidsbruk. 

Re 
2013 

Re 
2014 

 K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

 Fysioterapitimer, pr plass 
sykehjem 

0,67 0,39 0,42 0,63 0,57 0,41 
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 Sosialhjelp, gj.sn. 
mottakstid i måneder 

4,3 4,8 4,2 ukjent ukjent ukjent 

Brukere Pleietyngde på 
brukerne i PLO 

Re 
2013 

Re 
2014 

 K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

Hjemme-
tjeneste 

Andel hjemmetjeneste-
mottakere 0-66 år som 
har omfattende 
bistandsbehov 

17,9 16,1 17,6 18,8 18,3 19,9 

Brukere 
PLO 

Andel av alle brukere 
med noe bistandsbehov 

42,3 41,2 39,3 43,4 41,7 43,1 

Brukere 
PLO 

Andel av alle brukere 
med omfattende 
bistandsbehov 

23,6 23,8 25,4 22,9  23,2 24,3 

 
Kommentarer: 
 
PLO tjenestene:  
Kommunegruppe 8 som Re er i har ingen andre kommuner fra Vestfold. 
 
Re kommune har en lavere andel av befolkningen over 67 år enn gjennomsnittet for  
Vestfoldkommunene, noe lavere enn kommunegruppe 8 og landet for øvrig. Netto 
driftsutgifter innen pleie og omsorg pr. innbygger over 67 år er økt i forhold til 2014, men 
mindre økning enn fra 2013 til 2014. Re kommune ligger godt over kommunegruppe 8, 
gjennomsnittet for Vestfold og landet. I dette tallet ligger også drift av avlastningsboligen for 
barn og unge. 
 Det gir grunnlag for videre analyser og grundigere vurderinger av driftsnivået i forbindelse 
med arbeidet med økonomiplan og budsjett. 
 
Korrigerte driftsutgifter pr plass i institusjon har økt, men ligger godt under 
sammenligningene. 
Ser en dette i sammenheng med de korrigerte driftsutgiftene pr. 
hjemmetjenestemottaker som har betraktelig ned, synliggjør dette profilendringen i Re 
kommune. Fra å ha kun korttidsplasser i institusjon og resten hjemmetjenester, er 
institusjonsandelen økt betraktelig og hjemmetjenestene redusert. 
 
Lavt behov for bistand/assistanse hos brukere innebærer at mottaker klarer noen deler selv, 
men må ha bistand til resten: Bistandsyter kan gå fra og til. Omfattende bistandsbehov 
innebærer at mottaker minst klarer noen deler selv, men bistandsyter må være tilstede hele 
tiden. Bistandsyter er til stede for veiledning /tilrettelegging/assistanse.  
 
Andel av alle brukere pleie og omsorg med et noe bistandsbehov er noe redusert og ligger en 
del under de det sammenlignes med. 
Andel av alle brukere pleie og omsorg med omfattende bistandsbehov har økt mye og ligger 
over sammenligningene.  
 
Andelen av hjemmetjenestemottakere 0-66 år som har omfattende bistandsbehov har gått opp 
i Re, men er fremdeles godt under de det sammenlignes med.  
Andel mottakere av hjemmetjenester under 66 år i Re er nå 2,5% mot 2,2 % i gruppe 8. Det 
større antall mottakere indikerer merutgifter selv om andelen svært pleietrengende er noe 
lavere i Re. 
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Helse: 
For legeårsverk pr 10 000 innbyggere, ligger nå Re kommune omtrent likt med 
gjennomsnittet i Vestfold, kommunegruppe 8 og landsgjennomsnittet.  
For fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, ligger Re under gjennomsnittet. 
Det har også i 2015 vært stor ressursinnsats på rehabilitering i institusjon.innen sykehjemmet 
som har korttidsplasser, noe som også har sammenheng med utskrivningsklare pasienter. Re 
ligger litt over kommunegruppe 8, men under Vestfoldgjennomsnittet. 
 
Sosial: 
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år har økt noe fra 2014. Tallene ligger omtrent på 
samme nivå som kommunegruppe 8, men under Vestfoldgjennomsnittet. 
Økonomisk sosialhjelp pr innbygger samme aldersgruppe, har hatt en økning, ligger under 
kommunegruppe 8, men på nivå med Vestfoldgjennomsnittet. 
Økonomisk sosialhjelp pr. mottaker har økt noe, men ligger betraktelig under 
kommunegruppe 8 og litt over Vestfoldgjennomsnittet.  
Gjennomsnittlig mottakstid har blitt noe kortere enn i 2014. 
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Teknikk og næringstjenester 
 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
 

 
 
Viktige hendelser  
 
Bispeveien FV-35 tatt i bruk som omkjøringsvei for E-18 i forbindelse med at 
Skjeggestadbrua kollapset 2. februar. 
 
Arbeidet med opprusting av Våle båthavn gjennomført. 
 
Utleie av bygningsmassen på Våletoppen til IREM fra juni 2015. 
 
Etablert ladestasjoner for El-biler på Revetal i samarbeid med Bellona og E-route-71. 
 
Flom 2. september grunnet store nedbørmengder med store skader spesielt på Revetal og 
Svinevoll, men også på kommunale veier. 
 
Tidligere helsebygg og barnehage på Krakken solgt. 
 
Stort fokus på mottak av flyktninger. Kommunen har kjøpt to eneboliger kjøpt i løpet av året 
for å dekke behovet, og inngått avtale om langtidsleie av 10 mindre leiligheter i Konvallstien 
4-6. 
  

Virksomhet/organisering Hovedoppgaver  
Teknikk og næringstjenester 
(TNT). 
 
Virksomheten er organisert i fire 
avdelinger: 
- Drift 
- Renhold 
- 3K Landbrukskontor 
- Miljørettet Helsevern  
 

 

- Forvaltning av kommunale bygg/anlegg, herunder 
vedlikehold, renhold, energiforvaltning, utleie 

- Prosjektering/byggeledelse nye bygg 
- Brann- og feietjenesten 
- Kommunal vannforsyning, avløp og renovasjon 
- Vedlikehold/nyanlegg av kommunale veger 
- Næringsutvikling/etablererveiledning 
- Forvaltning fisk og vilt 
- Oppgaver etter lov om helsetjenester § 1-4 og kap. 

4a samt forskrift om miljørettet helsevern  
- Miljøvern-/friluftsoppgaver 
- Beredskapskoordinator for Re kommune 
- Landbruksforvaltning (Re vertskommune) 
-  

 
Oppgaver som ivaretas av 
vertskommunesamarbeidet med Hof og 
Holmestrand 

- Byggesaksbehandling etter plan-/bygningsloven 
- Kart/oppmåling, oppgaver etter delingsloven, jfr. 

også deler av matrikkelloven 
- Reguleringsplaner, delingssaker 
-  
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Revidert kommuneplan for Re kommune og likelydende samfunnsdeler for kommunene Re,  
Holmestrand og Hof ble vedtatt 8.september 2015. 
 
Samarbeidsavtalen om felles kommuneplanlegger for 3k ble sagt opp. Løper ut 2016. 
 
 
 
Drift 

Den kommunale vannforsyningen har vært tilfredsstillende i 2015.  
Det arbeides med en plan for reduksjon av lekkasjer i samarbeid med Vestfold 
Vann IKS. 
Innsparinger på sommervedlikeholdet av kommunens veier i de senere år, ble ikke 
reversert i 2015. 
  
Det generelle vegvedlikeholdet er videreført på samme nivå også i 2015.  
Vedlikeholdsetterslepet er nå på ca. 40år. 
 
Generell oppfølging av pålegg fra VIB etter brannsyn på alle kommunale bygg i 
løpet av 2015. 
Utført diverse tiltak for brannsikring av kommunale bygg i samsvar med 
anbefalinger i den såkalte ”Finsethrapporten”, prioriteres og videreføres i 2016. 
 
Utført omfattende vedlikeholdsarbeider på Solerød oppvekst senter og Ramnes 
skoler i samsvar med de økte bevilgninger som var øremerket for dette formålet. 
Det skal inngås avtale med ”dugnadsgjengen” ved Solerød oppvekstsenter om 
vedlikeholdsoppgaver som kan utføres på dugnad innen utgangen av mars 2016. 
 
Det er i 2015 innført et nytt internkontrollsystem , IK-BYGG, som skal ivareta 
dokumentasjon av utførte tiltak på alle kommunale bygg.  Systemet legger også til 
rette for at brukerne skal kunne melde inn sitt vedlikeholdsbehov i IK-BYGG. 
Systemet har vært utprøvd i 2015 og skal tas fullt i bruk fullt i 2016. 
 

Landbruk 
 

Landbrukskontoret for Hof, Holmestrand og Re ble etablert 1. juli 2014, og er 
arealmessig det største landbrukskontoret i Vestfold. Kontoret har 5 årsverk. 
Oppgavene består i hovedsak av lov- og tilskuddsforvaltning. Samlet sett kanaliserte 
landbrukskontoret utbetaling av ca 73 millioner i statlige tilskudd til gårdbrukerne i de 
tre kommunene. 
 
To prosjekter som kontoret har vært involvert i ble avsluttet; 1) redusert 
fosforgjødsling og 2)områdetiltak i Holmestrand. 23 gårdsbruk har fått planer med 
forslag til erosjonsdempende tiltak. 
  
Skogskulturprosjektet er 3-årig og skal øke aktiviteten innenfor ungskogpleie og 
planting i fylket. 2015 var første året, og landbrukskontoret er engasjert i prosjektets 
styringsgruppe.  
 
Det ble utarbeidet en høringsversjon av hjorteviltplan for Hof og Holmestrand 

kommuner.  
 
Det er avholdt 3 skogskoledager hvor landbrukskontoret har medvirket.  
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Svært høy hogstaktivitet i alle kommuner. I Hof har det ikke vært notert høyere 
hogstkvantum de siste 50 år. 
 

Tilskudd og aktivitetsoversikt (alle tall i tusen om ikke annet er presisert). 
 
Tiltak Re Hof Holmestrand 
Innovasjon Norge  2,4 mill (11 stk)  - 0,4 mill (2 stk) 
Produksjonstilskudd  46,3 mill (345 stk) 4,8 mill (67 stk) 8,8 mil (82 stk) 
Regionalt miljøtilskudd 4,9 mill (164 stk) 0,5 mill (30stk) 0,7 mill (30 stk) 
Spesielle miljøtiltak 632 (20 stk) 207 (3 stk)  53 (2 stk) 
Dreneringstilskudd 721 (20 stk) 17 (2 stk) 565 (14 stk) 
Ungskogpleie 351 (1827 daa) 504 (2493 daa)   75 (410 daa) 
Planting 111 stk 136 stk   24 stk 
Skogsbilveier - 362 (2,7 km) - 
Traktorveier -   85 (0,7 km) 83 (1,1 km) 
Avvirkning 47,3 m3 (14,2 mill) 45,7 m3(15,3 

mill) 
13,7 m3 (4,6 mill ) 

 
 
 
 
Miljørettet Helsevern 
 

Gjennomført oppgaver i tråd med handlingsplanen for 2015. Tilsynsplan er satt opp 
etter en risikovurdering av tilsynsobjektene og de planlagte tilsynene er gjennomført. 
Alle skoler og barnehager har hatt tilsyn i løpet av den siste 5 års perioden. 
 
Det har vært gitt uttalelser til arealplaner og andre planer i kommunen. 
Avdelingen har invitert og avholdt samarbeidsmøte med både kommuneoverleger og 
eiendomsforvalter i 2015. Avholdt 5 kommunelegemøter. 
 
Gjennomført prøvetaking av badevann i sommersesongen.  
 
Avdelingen utarbeider egen årsrapport for 2015 som sendes til rådmennene i henhold 
til samarbeidsavtalen. 

 
Plan, kart/oppmåling og byggesak 

 
Fagområdene ble fra 1. juli 2014 flyttet til Holmestrand som er vertskommune for 
felles 3k samarbeid på disse områdene:  

• Vertskommune for all saksbehandling etter Plan- og bygningslov og Matrikkellov i 
Hof og Re 

• Byggesaksbehandling – Utbyggingsavtaler – Refusjon - Ulovlighetsoppfølging 
• Βehandling av private reguleringsplaner og områdeplaner 
• Felles 3-k kommuneplanlegging for planstrategi og samfunnsdel  
• Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for 3k 
• Oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen 
• Forvaltning av kommunenes geodata, digitale kart, og kartbaser 

 

Re har benyttet innleide ressurser på området kart/oppmåling for å avslutte saker som 
var påbegynt før 3k samarbeidet var på plass.      
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Mål for økonomiplanperioden 
 

1. Det skal utarbeides en egen miljøstrategi for hele kommunens virksomhet. 
Ikke gjennomført i 2015. Virksomheten mangler ressurser på miljøområdet, og 

arbeidet er nedprioritert. 
 

2. Nærværet blant kommunens ansatte skal være 94 % i løpet av økonomiplanperioden 
For TNT var nærværet i 2015: 88,3 %,  

 
3. Energiforbruket i kommunale bygg (pr. m2) skal reduseres med 20 % innen 2010. 

(basis er år 2000). 
Energikostnadene i perioden 2010 til 2015 er redusert fra kr 8,6 mill til kr 7,9 mill. en 
reduksjon på 8,1 %. 

 
4. Saksbehandlingstidene innenfor teknisk sektor skal ligge lavere enn 

landsgjennomsnittet. 
Mangler data pga flytting av oppgaver til Holmestrand. 

 
5. Den totale avfallsmengden skal reduseres og gjenbruk eller gjenvinning skal økes. 

Antall kilo innsamlet avfall fra husholdningen e i Re skal være lavest i Vestfold i løpet 
av økonomiplanperioden. 
Avfall per innbygger i Re i 2015 er 513(512) kg/ innbygger. 
Avfall fra husholdninger med kildesortering utgjorde231( 237) kg/innbygger, d.v.s. 46 
% av total. 

 
 

 
Økonomisk resultat 
 
TEKNIKK OG NÆRING

Teknikk og næring 33 309 29 977 -3 332 Merforbruk
I % av budsjettet 111,12 %

 
Virksomheten hadde et merforbruk kr 3. 332.000.  
 
Merforbruket på eiendomsdrift utgjør kr 4.341.000,-, og merforbruk på vann/avløp renovasjon kr 0,9 
mill. kr. 
Mindreforbruk på kr 1.900.000,- på områdene :3k plan, kart/oppmåling og byggesak, vegvedlikehold 
3k landbruk og renhold. 
 
Eiendomsdrift: 
Materialforbruket og lønnskostnader var i budsjettet ikke fordelt ut på det enkelte ansvar, men ble 
regnskapsført på det enkelte ansvar, og forbruket og merforbruk er i hovedsak slik:  
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Utvalgte Investeringer 
 
14R Vognskjul Brår Barnehage 

Prosjektet er prosjektert i 2015, men gjennomføring er utsatt til 2016 på grunn av for stor 
avstand mellom forventning og bevilgning. 

 
397 Brannsikring av alle bygg   

Budsjett på kr1,3 mill. Det er i hovedsak brannsikring ved Solerød oppvekstsenter som er blitt 
prioritert. 

 
443 Rehab pumpestasjon 

Det pågår jevnlig bytte av pumper i kommunenes 28 pumpestasjoner, og dette er en prosess 
som vil måtte pågå kontinuerlig. Ny pumpestasjon Revetal Syd ble satt i drift i 2015. 

 
600 Utbedring av kommunale veger 

Det har vært en bevisst prioritering å bruke investeringene til å oppgradere noen av de mest 
vedlikeholdskrevende kommunale veiene for ved det å redusere de årlige 
vedlikeholdskostnadene. 
Det er utført noen mindre utbedringsarbeider på vegstrekninger som har stått på agendaen 
lenge, med som ikke har vært prioritert tidligere. Dette gjelder deler av Skinneneveien og 
Kleivaveien. 

 
610 Trafikksikkerhet 

Mindre tiltak med dumper for fartsdemping er gjennomført. 
Gang og sykkelsti på Revetal mellom Revetalgata og eksisterende G/S-veg mot Revetal 3 og 
Valleåsen er bygget i 2015. Etablering av belysning gjenstår og vil bli utført i 2016. 

 

Regnskap 

2015

Merforbruk-

/mindreforbruk+ Større enkeltoppgaver:

4300

Drift- og 

eiendomstjenester 1 729 5 418

All lønn, kurs/opplæring, bilkostn., ekstrabevilgning til Solerød og 

Ramnes skoler er budsjettert her, mens utgiftene er regnskapsført på 

det enkelte ansvar

4326 REVETAL UNGDOMSSKOLE 2 330 -1 027 Ekstra vedlikehold svømmehall,garderober, ventilasjonsanlegg

4324 RAMNES SKOLE 1756 -1 061

Tak over to inngangspartier. Slipt,lakket og oppmerket gulv i gymsal, 

reasfaltert håndballbane, skoleplass og interne veier. Merforbruk 

strøm.

4323 SOLERØD SKOLE 1434 -1 049

Skifte av vinduer, kledning, tettet tak,renovering av to rom p.g.a. 

muggsopp. Byttet og oppgradert av dører. 

4343

BRÅRSENTERET UTEN 

BOLIGER 1344 -643 Ombygging og reparasjon av ventilasjonsanlegg. Etablert Brårstua.

4325 KIRKEVOLL SKOLE 1290 -773 Fullstendig gjennomgang og innreguleringav ventilasjonsanlegget.

4342 RE SYKEHJEM 1273 -1 273

Ikke budsjettert med utgifter. Kr 0,9 millioner dekkes av leieinntekter 

fra IREM på ansvar 4000-TNT felles

4322 RØRÅSTOPPEN SKOLE 1035 500

Byttet vinduer og elkjele. Gjennomgått ventilasjon og styring av dette. 

Mindreforbruket skyldes feilbudsjettering.

4351

RAMNESHALLEN MED 

UTEANLEGG 641 -893

Gulvet slipt, lakkert og nyoppmerket. Lekkasjer i garderober er 

utbedret. Nytt gulv ligger på investeringsbud.2016, men de 

utbedringene som er gjort i 2015 anses å være tilstrekkelig. Ble utført 

da hallen sto i fare for å bli stengt.

4363 VÅLE IDRETTSHALL 492 -221

Byttet frostsprengte takvannsnedløp er skiftet for å forhindre 

vannskader.

4353 VÅLE SAMFUNNSHUS 433 -131

Byttet automatikkskap til ventilasjonsanlegg. ESWA frakoblet,erstattet 

med panelovner i møterom og små saler.

4335 BREKKEÅSEN BARNEHAGE 429 -107 Gjerde mot nabo.

4314 Kommuneshuset 113 -678

Høyere strømforbruk, alle telefonkostnadene på kommunehuset samt 

kostbare tiltak på vannforsyning til bygget etter påvist legionellasmitte

4348 Helsehuset 1521 -1 956

Merforbruk på drift og vedlikehold grunnet mangel på grunnlag for 

buds. Må sees opp mot husleieinntekter.
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625 Revetal syd veg 
Forlengelse av Revetalgata foran det nye Re helsehus er ferdigstilt med unntak av det siste 
laget med asfalt, og vegbelysning er montert. 
Arbeider med tilknytning til rundkjøringen i krysset Regata - Revetalgata for å få etablert en 
trygg gangforbindelse mellom Re helsehus og Retorvet/parken er utført i 2015. 
Resterende fortausarealer i Regata og Revetalgata er planlagt utført i 2016. 

 
628 G /s Skjeggestadåsen- Rørostoppen 

Prosjektet ble ikke startet opp i 2015. Forhandliger med grunneier er nå avsluttet og avtaler 
inngått. Utbygger gjennomfører etter avtale utbyggingen selv, og prosjektet avsluttes. 
 
693 Hovedplan avløp   694  Hovedplan Vann 
Prosjektet er forsinket på grunn av manglende ressurser. Legges fram før økonomiplanen, 
våren 2016 
 
695 Rehabilitering vann 
Det samarbeides tett opp mot Vestfold Vann IKS for å lokalisere anlegg på vannforsyningen 
som trenger utbedring. Ny forsyningslinje mellom 1000mm hovedledning til Vestfold Vann 
IKS og 315mm forsynings- ledning til Re kommune er etablert på Fadum i samarbeid med 
Tønsberg kommune. 
 
SA5 Bygg, brannsyn, enøk, oppgradering 
Det er i samarbeid med Stokke kommune inngått kontrakt med Caverion AS om et EPC-
prosjekt (energispareprosjekt). Det er inngått kontrakt for fase 1, som innebærer registrering 
av tilstand på utvalgte kommunale bygg, med forslag til tiltak for gjennomføring i en eventuell 
fase 2. 
 
Kostranøkkeltall  

 
Type Nøkkeltall 2013 2014 2015 K.gr 8 Vestfold Landet- 

Oslo 
Priori
-
tering  
i kr 

Hvor mye kommunale midler pr 
mottaker i målgruppen, nto utg. 

      

 Samferdsel, netto dr.utgift pr innb  593 707 702 789 569 912 
 Eiendomsforvaltning, netto drifts-

utg pr innbygger 
3426 4235 5423 4178 3653 4645 

 Kommunalt disponerte boliger pr 
innb 

-529 -574 -741 -77 -233 -97 

 Landbruksforvaltning/landbruks-
basert næring, pr. innbygger 

218 238 238 115 62 115 

 Bistand næringslivet utenom 
landbruk, pr innbygger 

67 64 0 -92 -11 -63 

 Beredskap mot brann/ulykkesvern, 
netto driftsutg pr innbygger 

611 693 717 656 629 768 
 

 Fysisk planlegging, netto driftsutg 
pr innbygger 

67 341 314 523 466 589 
 

Prod-
uktivi
-tet i 
kr 

Hvor mye det koster å produsere 
en enhet i snitt, brutto utgifter. 

2013 2014 2015 K.gr 8  Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Korr brutto driftsutg pr km vei og 
gate i alt 

63 624 76 859 76388 125282 143018 124462 

 Korr brutto driftsutg pr  komm. 
eiendomsforvaltning pr m2. 

709 707 906 984 923 962 

 Vedlikehold kom. eiendomsdrift, 56 56 91 93 64 84 
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pr m2 
 Energikostnad for kommunal 

eiendomsdrift,  pr m2 
81 106 106 108 103 101 

 Brutto driftsutg. til fysisk plan-
legging, kulturminne, natur og 
nærmiljø pr innbygger. 

713 897 349 759 605 779 

 Kommunalt vann, gebyrgrunnlag 
pr innbygger tilknyttet  

1001 1309 1425 Ukjent Ukjent Ukjent 

 Kommunalt avløp, gebyrgrunnlag 
pr innbygger tilknyttet 

1522 1549 1521 Ukjent Ukjent Ukjent 

 Kommunal avfallsbehandling, 
gebyrgrunnlag pr innbygger  

807 928 903 ukjent Ukjent Ukjent 

Til- 
gjeng
e-
lighet  
i % 

Dekningsgraden, hvor mange av 
målgruppen bruker tjenesten. 

2013 2014 2015 K.gr 8  Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Kommunalt disponerte 
omsorgsboliger pr 1000 innbygger 

12 18 19 18 22 21 

 Andel befolkningen tilknyttet 
kommunal vannforsyning 

61,5 60,8 ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

 Andel innbyggere tilknyttet avløp 
med biologisk-kjemisk rensing 

39,5 39,8 Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

 Kilo husholdningsavfall pr innb. 502 516 515 Ukjent Ukjent  Ukjent 

 Byggesak, gj.snittlig saksbeh.tid 
Med 3/12 ukers frist 

15/25 13/7 5/15 20/ 13/ 20/ 

 Reg.plan. gj.snittlig saksbeh.tid 181 210 214 Ukjent Ukjent Ukjent 

 Kartforetning, gj.snitt saksbeh.tid 53 67 55 Ukjent Ukjent Ukjent 

Kvali- 
tet 

Indikasjoner på god kvalitet, 
tilgang på timer/utstyr, tidsbruk. 

   K.gr 8  Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Andel kom.vei uten fast dekke,% 20 20 20 34,5 13,8 33,6 

 
 
Prioritering 
Re ligger over både kommunegruppe 8, Vestfold og landet på landbruk, men ligger under på 
fysisk planlegging og kommunale disponerte boliger.  
På samferdsel ligger Re lavere enn kommunegruppe 8 og landsgjennomsnittet, men høyere 
enn Vestfold.  
På eiendomsforvaltning ligger kommunen over kommunegruppe 8, Vestfold og 
landsgjennomsnittet. 
 
Produktivitet 
Kommunen ligger langt under både kommunegruppe 8, Vestfold og landsgjennomsnittet på 
driftsutgifter til veg, drift, noe som gjenspeiles i vedlikeholdsstandarden på kommunale veier. 
På vedlikehold kommunal eiendomsforvaltning og fysisk planlegging ligger Re lavere enn 
kommunegruppe 8, men høyere enn Vestfold og landsgjennomsnittet.  
Gebyrgrunnlaget for kommunalt vann og avløp er tilsammen lavere enn både Vestfold og 
landsgjennomsnittet.  
Energikostnader kommunale bygg ligger over kommunegruppe 8, men lavere enn Vestfold og 
landet. 
 
Tilgjengelighet / kvalitet 
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Små endringer fra de senere år. Mangler de fleste tall for sammenligning. I forhold til både 
kommunegruppe 8, Vestfold og landet har kommunen en betydelig lavere andel 
husholdninger tilknyttet kommunal vannforsyning, og en betydelig høyere andel tilknyttet 
avløp med biologisk/kjemisk rensing.  
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4. System for internkontroll i Re kommune 

Rådmannen har det overordnede ansvaret for betryggende internkontroll i kommunen, og 
kommunalsjefer og virksomhetsledere har ansvar innenfor sine respektive områder.  
Internkontroll er etablert på alle kommunens ansvarsområder. 
 
Internkontroll utøves i Re kommune via et omfattende sett av virkemidler.  
Summen av disse virkemidlene er kommunens internkontrollsystem. 
 
Internkontrollsystemet og dets omfattende virkemidler kan beskrives slik: 
 

• Intranettet er et samlet dokumentarkiv med rutiner, retningslinjer og prosedyrer for 
de enkelte sektorer vedr. personalforhold og kvalitet på tjenester med mer. 
 

STYRINGSARBEID I VIRKSOMHETEN: 
 
• Virksomhetsleders egenerklæring til rådmannen. Rådmannen innhenter hvert år 

virksomhetsledernes vurdering av eget område på skjemaet «Virksomhetsleders 
egenkontroll». Det inneholder bl.a.: 

a. Kjennskap til innhold i sentrale dokument som reglement for budsjetter, 
delegasjon, økonomiforvaltning, etikk, saksbehandling, nærværsarbeid. 

b. Vurdering av om alle rutiner er gjort godt kjent for alle ansatte. 
c. Bekreftelse på betryggende internkontrollsystem i virksomheten; at etikk 

jevnlig tas opp i møter, medarbeidersamtaler gjennomføres, virksomhets- og 
kompetanseplan foreligger, vernerunder og oppfølging av 
medarbeiderundersøkelser. 

d. Innspill og behov for bistand og forbedringer på områder.  
 

• Virksomhetene utarbeider virksomhetsplaner basert på vedtatte budsjetter og 
evaluerer disse i egne årsberetninger, som igjen tas inn i kommunens samlede 
årsberetning. 

• Medarbeidersamtaler er innført på alle nivå, beskrevet i egen rutine. Dette bekreftes 
av virksomhetslederne til rådmannen årlig. 

• Samtaler som gjennomføres mellom rådmann og kommunalsjefer, kommunalsjefer og 
virksomhetsledere, virksomhetsledere og avdelingsleder/fagsjefer er styringssamtaler 
der måloppnåelse og nye mål blir drøftet. Mål fra virksomhetsplaner og innspill fra 
leders egenkontroll er tema. 

• Innen skoler og barnehager gjennomføres det i tillegg årlige styringssamtaler der 
ledergrupper og større personalgrupper, sammen med kommunalsjef, drøfter mål og 
måloppnåelse innen kvalitet og produksjon, arbeidsmiljø og nærværsarbeid for 
ansatte. Følgende rutiner foreligger: 

a. System for kvalitetsvurdering av barnehager etter lov om barnehager. 
b. System for kvalitetsvurdering av virksomheter etter opplæringsloven. 

 
SYSTEMER FOR KONTROLL AV KVALITET/ EVT AVVIK FRA MÅL. 
 
• Avviksmeldingssystemet for å melde avvik med konsekvenser for ansatte; HMS 

avvik, og avvik med konsekvenser for brukere av kommunale tjenester; tjenesteavvik. 
1. HMS avvik skal sendes verneombud, behandles av ledere og rapporteres i 

AMU. 
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2. Tjenesteavvik sendes den leder som virksomheten har definert for hver 
avdeling. Rutinen fastsetter som krav at virksomhetsleder skal 
informeres/involveres i behandlingen. 
 

• Området etikk på intranett omfatter følgende rutiner: 
1. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, med praktisk 

fremgangsmåte. 
2. Rutine for håndtering av mobbing 
3. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. 

• Ulike statlige tilsyn gjennomfører stadig ulike typer kontroller av bl.a tjenester. Dette 
brukes til å fokusere på kvalitet i de respektive ledergrupper og personalgrupper. 
Resultatene behandles i sektormøter og rådmannens ledergruppe. 
 

• Forvaltningsrevisjonsrapporter fra kommunerevisjonen benyttes til økt fokus på 
forhold som påpekes og til å iverksette forbedringer. Politisk behandling av dette 
sikrer folkevalgt kontroll og muliggjør økte bevilgninger til internkontroll. 
 

• Uønskede hendelser, medieoppslag og henvendelser benyttes til forbedringsarbeid. 
 

• Kommunens beredskapsplaner med øvingsrutiner. Rutine for opprettelse av 
kriseledelse ved hendelser. Tilsyn fra fylkesmannen og pålagte øvelser. 
 

• Annen hvert år gjennomføres medarbeiderundersøkelse. Arbeid med for- og 
etterarbeid er beskrevet i egen rutine. Brukes til målrettet forbedringsarbeid i 
virksomheter. 
 

• Brukerundersøkelser brukes aktivt og systematisk på mange områder, f.eks innen 
oppvekst og helse og velferd. 
 

• Tjenestebeskrivelse med vedtatte kvalitetsstandarder er utarbeidet for skole og 
barnehage, og på områdene helse og. Det gir brukerne et grunnlag for å vurdere om 
mottatt tjeneste holder vedtatt kvalitet. 
 

• Miljørettet helsevern gjør vurderinger av kommunale bygningers inneklima. 
Rapporter til rådmannen gir grunnlag for utbedrende tiltak som sikrer betryggende 
forhold for ansatte og brukere. 
 

• Vestfold interkommunale brannvesen foretar tilsyn med tanke på brannsikkerhet. 
Rapporter gir rådmann og folkevalgte grunnlag for å sikre mot brann og skader. 
 

• Ledergrupper på ulike nivå arbeider med temaene innen internkontroll. Omfatter 
rådmannens ledergruppe, kommunalsjefenes sektormøter for lederne, ledergrupper på 
virksomhetene og avdelingsmøter. 
 

• AMU er arena for målrettet kvalitetsutvikling vedr. arbeidsmiljø. Der behandles HMS 
avvik, nærværsarbeid, medarbeiderundersøkelser, med mer.  
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Re kommunes overordnede fristliste for saker, planer og rapportering 
 
 

  

Hva: Frist: Hva: Frist: Sendes:

Fraværsrapport 10 Opplæringsplan;
* Innspill til overordnet plan 01.12 Opplæringskoordinator
* Overordnet plan foreligger 01.02  
* Virksomhetenes plan foreligger 01.03  

Regnskapsrapport mm:   (ny mal utarbeides) 10 Handlingsplan HMS 01.01 HMS-ansvarlig
* Økonomi, hver måned
* Sykefravær, hver måned Sjekkliste HMS/BHT 01.02 HMS-ansvarlig
* Positive hendelser, hver måned
* Status HMS, 10.mai og 10.sept, samt i årsmeld. Årsmelding 01.02 Rådmannen v/k-sjef
* Avviksmeldinger; 10.mai og 10.sept, samt i årsmeld.

Virksomhetsplan 01.03 Rådmannen v/k-sjef

Økonomiplan Første uke i april Rådmannen v/øk.sjef

Medarbeiderundersøkelsen Medio mars Rådmannen v/k-sjef

Medarbeidersamtaler Innen mai

Ferieplan Bør foreligge 01.05

Budsjett Medio september Rådmannen v/øk.sjef
Presentasjon i nov Rådmann

Lønnsforhandlinger Vår for 3.4.1/2, kap 5 Pers.rådgiver
Egen frist kap 4

Politiske saker Følger årets møteplan

Re-nytt Følger utgivelsene m.frister

Fellesannonse Årlig oversikt/fristliste

Virksomhetsledersamlinger februar, mai, september, november

FRISTLISTE: RAPPORTER, PLANER M.M. 

MÅNEDLIG: I LØPET AV ÅRET
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 Kalender for kvalitetsvurdering i barnehager 
 

Tidspunkt: Oppgave: Ansvarlig: Utført: 
Dato/sign 

Januar Levere årsmelding med fokus på måloppnåelse  
(frist 01.02) 

Virksomhetsleder/s
tyrer 

 

Januar - 
februar 

Evaluere systemet for kvalitetsvurdering og 
sørge for nødvendig revidering. 

Rådmann  

Februar-juni Tilsyns/utviklingssamtale på den enkelte 
barnehage. 

Rådmann  

Februar Hovedopptak  Rådmann/virksom
hetsleder 

 

Februar Levere virksomhetsplan (frist 01.03) Virksomhetsleder  
Februar - mars Gjennomføre medarbeiderundersøkelse 

annethvert år (partallsår) 
Rådmann 
/virksomhetsleder/ 
styrer 

 

Februar -april Gjennomføre foreldreundersøkelsen (frist 15.04) Virksomhetsleder/s
tyrer 

 

April - mai Gjennomføre oppfølgingssamtale/lønnssamtale 
med virksomhetsledere 

Rådmann   

April - mai Bearbeide og drøfte resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen og 
foreldreundersøkelsen 

Rådmann / 
virksomhetsleder/st
yrer 

 

 Enkeltvedtak fattes jfr rådgiving fra PPT.  Styrer 
/virksomhetsleder 

 

Mai Gjennomgå sjekkliste for lovoppfyllelse på et 
ledermøte 

Rådmann 
/virksomhetsledere 

 

August Årsplan (01.08)  Virksomhets- 
ledere/styrere 

 

Hele året Følge opp ”avvik” fra sjekklista Rådmann/virksom
hetsleder/styrer 

 

September Gjennomgang av etiske retningslinjer og 
taushetsplikt i personalet 

Virksomhetsleder/s
tyrer 

 

Desember Utlysning av hovedopptak til barnehagene i 
Tønsbergs blad, Re-nytt og kommunens 
hjemmeside 

Rådmannen  
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Årsplan for kvalitetsarbeid i skoler, hjemlet i §13 i Opplæringsloven: 
 

Tidspunkt: Oppgave: Ansvarlig: Utført: 
Dato/sign 

Januar Levere årsmelding med fokus på måloppnåelse  
(frist 01.02) 

Rektor   

Januar - februar Drøfte elev og foreldreundersøkelsen i ulike fora.   
Januar - mars Drøfte resultater for skolebasert vurdering, 

læringsmiljø og læringsutbytte i 
medarbeidersamtalen rådmann - rektor 

Rådmann  

Januar-april. 
 

Gjennomføre obligatoriske nasjonale 
kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og 
digitale ferdigheter. 
Drøfte resultater fra kartleggingsprøvene på skolen 
(lærere / elever / foresatte) 

Rektor  

Februar Levere virksomhetsplan (frist 01.03) Rektor   
Februar- mars Evaluere systemet for kvalitetsvurdering og sørge for 

nødvendig revidering. 
Rådmann  

Februar - mars Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen annethvert 
år (partallsår) 

Rådmann / rektor  

April Drøfte karakterstatistikk (KOSTRA) Rådmann/ rektor  
April - mai Gjennomføre oppfølgingssamtale / lønnssamtale 

m/rektorer 
Rådmann   

April - mai Bearbeide og drøfte resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen  

Rådmann / rektor  

April-mai Bearbeide og drøfte resultater fra Elevundersøkelsen 
/ lokal trivselsundersøkelse 

Rådmann / rektor  

Mai Rapportering på midler til etter – og videreutdanning Rådmann  
Mai- juni Gjennomføre skriftlig eksamen  Rektor  
Mai – sept. Gå gjennom sjekklista for lovoppfyllelse på et 

ledermøte 
Rådmann /rektor  

Juni Gjennomføre muntlig eksamen Rektor  
Juni-september Tilbakemelding til politisk nivå om gjennomført 

kvalitetsvurdering etter opplæringslovens § 13-10, 
årsmelding / Tilstandsrapport 

Rådmann  

Sept. – nov. Gjennomføre nasjonale prøver på 5. og 8.og 9. trinn Rektor  
Oktober GSI: Innsamling av data Rådmann  
Oktober – nov. Styringssamtale på den enkelte skole med fokus på 

læringsmiljø og læringsutbytte. 
Rådmann  

Oktober - nov. Gjennomføre foreldreundersøkelsen  Rektor  
Oktober - des. Gjennomføre elevundersøkelsen / kommunal 

trivselsundersøkelse 
Rektor  

Oktober – des. Samle inn og gjennomgå resultater fra nasjonale 
prøver. 

Rådmann  

Hele året Gjennomføre STAS på  4. og 7.trinn Rektor  
Hele året Alle teller Rektor  
Hele året Drøfte resultat for skolebasert vurdering, 

læringsmiljø og læringsutbytte skolene imellom 
(rektormøte) 

Rådmann  

Hele året Følge opp ”avvik” fra sjekklista Rådmann/rektor  
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Saksframstilling: 
Kommunestyret behandlet i sak 61/15 «Orientering om klagesaker» ved helsehuset 
og vedtok i den forbindelse å be kontrollutvalget om å se nærmere på saken. 
 
Rådmannen har i kontrollutvalgets møte 25.11.15 redegjort i saken. Kontrollutvalget 
fulgte opp kommunestyrets vedtak gjennom å bestille en forvaltningsrevisjon av 
avvikssystemet og avvikshåndtering ved helsehuset. Prosjektplan ble vedtatt i møte 
03.12.15. Der gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant de ansatte. 
 
Formålet med gjennomgangen er å undersøke i hvilken grad Helsehuset har et 
fungerende avvikssystem og revisor har tatt utgangpunkt i følgende kriterier: 

 Kommunen skal ha et avvikssystem som er kjent og brukervennlig. 

 Når det skjer avvik skal dette meldes i avvikssystemet. 

 Avviksmeldinger skal følges opp på en tilfredsstillende måte. 
 
I rapporten knytter revisor avvik til følgende forhold: 

a. Tjeneste/bruker/pasient 
b. Helse- miljø og sikkerhet (HMS) 
c. Organisasjonen/internt 

 
Det legges til grunn at formålet med avviksrapporteringen er: 

 Å få avdekket og dokumentert tilfeller der internkontrollen ikke fungerer godt 
nok. 

 Å få til en god oppfølging og håndtering, slik at tilsvarende eller andre feil eller 
avvik kan forebygges. 

 
 
Revisor skriver i sin rapport at det er lagt til rette for et elektronisk avvikssystem, men 
at kommunen kunne hatt større læringsutbytte av systemet. Etter revisors vurdering 
har ikke avvikssystemet ved Re Helsehus fungert optimalt i 2015. Systemet synes å 
være best utviklet i forbindelse med HMS-avvik. Det påpekes manglende rutine for å 
registrere avvik ført i pasientjournal inn i avvikssystemet. 
 
Revisor peker på at 39% av respondentene i spørreundersøkelsen mener de ikke har 
fått til strekkelig opplæring i avvikssystemet, og at det mangler en overordnet plan for 
opplæring. Det meldes og om utfordringer med å få ut gode rapporter fra systemet. 
 
Re helsehus står for en relativt høy andel av totalt innmeldte avvik i kommunens 
system, men revisor mener likevel at det burde vært meldt enda flere avvik fra 
helsehuset. I henhold til spørreundersøkelsen er det ikke et entydig resultat om 
hvorvidt det er god eller dårlig kultur for å melde avvik på helsehuset.  
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0. SAMMENDRAG  
 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Re kommune har Vestfold kommunerevisjon gjennomført 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset i Re 

kommune.  Revisjonskriteriene, som er lagt til grunn for revisjonens vurderinger, går fram av 

rapportens kapittel 3. Kapittel 4 omhandler fremgangsmåte og metode. For faktagrunnlag og 

mer utfyllende versjon av revisjonens vurderinger vises det til kapittel 5 i rapporten, samt 

vedlegg. Rådmannens høringsuttalelse til rapporten fremgår i kapittel 7. 

 

I Re kommune defineres avvik som brudd på lovverk, forskrift, rutiner, regler eller sosialt 

aksepterte normer som fører til eller kan føre til negative konsekvenser. Etter revisors 

vurderinger kan avvik knyttes til følgende forhold: a) tjeneste/bruker/pasient, b) helse- miljø 

og sikkerhet (HMS) og c) organisasjonen/internt. Hensikten med en systematisk håndtering av 

avvik er at det skal bidra til at brudd på lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner blir 

dokumentert og benyttet til læring og utvikling.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om Re helsehus har et fungerende 

avvikssystem. Re helsehus har vært i drift fra desember 2014. Revisors kontrollperiode har 

vært det første driftsåret og revisor har med dokumentasjon for 2015 belyst avvikssystemet. 

Revisjonen gjennomførte en anonym spørreundersøkelse som ble sendt til ansatte som var 

tilknyttet hjemmetjenesten, institusjon, dagsenter, demensomsorg, omsorgsplasser, 

bemanningsenheten og sentralkjøkken. Undersøkelsen ble sendt på e-post til 209 fast ansatte 

og ansatte i turnus ved Re helsehus, uavhengig av stillingsprosent. Svarprosent på 

undersøkelsen samlet sett ble 50 %, hvorav svarprosenten for ansatte med mer en 50 % 

stilling ble 70 % og ansatte under 50 % stilling ble 23 %.  

 

Revisor har utledet følgende problemstilling:  

 

 

 

 
 

 

Kommunen har lagt til rette for et elektronisk avvikssystem, hvor ansatte kan melde HMS- 

avvik og tjenesteavvik. Dette avvikssystemet blir benyttet av hele kommunen, og det er ikke 

utarbeidet et eget avvikssystem for helse- og omsorgssektoren.  

 

En overordnet konklusjon er at kommunen kunne ha hatt større læringsutbytte av 

avvikssystemet enn hva som har vært tilfelle. Etter revisors vurderinger har ikke 

avvikssystemet ved Re helsehus fungert optimalt i 2015. Kommunens administrative ledelse 

kan vise til ulike tiltak i 2015 som kan bidra til å sikre et bedre fungerende avvikssystem i 

fremtiden. Etter revisors vurderinger vil det erfaringsmessig ta tid før Re helsehus får en stabil 

og forutsigbar drift, og revisor vil understreke betydningen av å videreutvikle et 

velfungerende avvikssystem i tiden fremover.  

 

Systemet synes å være best utviklet i forbindelse med HMS- avvikene, både når det gjelder 

utarbeidelse av rutiner og oppfølging i organisasjonen. Systemet kan med fordel utvikles mer 

når det gjelder systematikk og rutiner for tjenesteavvik. I fagsystemet, som benyttes på Re 

helsehus, journalføres forhold knyttet til pasientene. Revisor konkluderer med at det er 

I hvilken grad har Re helsehus et fungerende avvikssystem? 
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manglende rutiner på at avvik, som er ført i pasientens journal, også registreres i kommunens 

avvikssystem.  

 

Ulike faktorer har bidratt til at den første perioden har vært krevende for ansatte og ledere ved 

Re helsehus. Det er grunn til å anta at samtlige avvik ikke har blitt ført i den tiden Re helsehus 

har vært i drift, og at det er flere årsaker til dette. Revisor peker på flere faktorer som kan 

forklare hvorfor ikke avvikssystemet har fungert optimalt, som lav grunnbemanning, høy 

vikarbruk, tidspress, manglende kunnskap om hvordan avvik skal meldes og hvilke hendelser/ 

situasjoner som skal betraktes som avvik.   

 

Er kommunens avvikssystem kjent og brukervennlig?  

 

Melding av HMS- avvik er lik i kommunen, og det foreligger en overordnet rutine for HMS- 

avvik. Kommunen har ikke utformet en detaljert skriftlig rutine for tjenesteavvik, slik som er 

utarbeidet i tilknytning til melding/oppfølging av HMS- avvik. Kommunen har utarbeidet to 

generelle bruksanvisninger som omhandler hvordan avvik skal meldes og følges opp. Etter 

revisors vurderinger er det i liten grad utarbeidet skriftlige rutiner på melding av tjenesteavvik 

i Helse og omsorg utover dette. Skriftliggjøring og videreutvikling av rutiner vil etter revisors 

vurderinger bidra til å fremme et bedre avvikssystem ved Re helsehus.  

 

Spørreundersøkelsen til de ansatte tyder i all hovedsak på at avvikssystemet er brukervennlig 

og at de er godt kjent med avvikssystemet. Revisor vil likevel trekke frem at 39 % av 

respondentene mente at de ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring i systemet. Det eksisterer 

ikke en overordnet plan for opplæring av avvikssystemet, og med dette blir ansvar for 

opplæring i systemet mye opp til den enkelte leder. Revisor vurderer at kommunen bør 

utformet en overordnet plan for opplæring av avvikssystemet.   

 

Etter revisors forståelse har kommunen hatt enkelte utfordringer med å få ut gode rapporter 

fra avvikssystemet. Kommunen har iverksatt tiltak for å bedre dette, og revisor vil fremheve 

at brukervennlige rapporter er sentralt for oppfølging av avvikene.  

 

 

Meldes avvikene i avvikssystemet?  
 

Gjennomgangen viser at avvik meldes i avvikssystemet og at Re helsehus står for en relativt 

høy andel av de totalt innmeldte HMS- avvikene og tjenesteavvikene i kommunen. Revisor 

konkluderer imidlertid med at Re helsehus burde ha meldt enda flere avvik enn hva som er 

blitt gjort. Det er flere forhold som forklarer hvorfor ikke samtlige avvik er blitt registrert og 

kommunen bør videreutvikle en systematikk for melding av avvik ved Re helsehus.  

 

Av innmeldte tjenesteavvik er det spesielt hendelser knyttet til medikamenthåndtering og 

tjeneste som ikke er utført i henhold til vedtak og kvalitetsstandarder, som er hyppigst meldt.  

Når det gjelder HMS- avvikene, er det kategorien Uakseptabel atferd/trusler/vold som 

rammer ansatt, som blir hyppigst meldt. Gjennomgangen viser også at Re helsehus har en høy 

andel av innmeldte avvik som har fått senket alvorlighetsgrad. Dette kan tyde på at ansatte har 

behov for mer utdypende informasjon om graderingen av avvikene.  

 

Etter revisors vurderinger er det sentralt at kommunens internkontroll sikrer at avvikssystemet 

fungerer tilfredsstillende. Våren 2015 opplevde flere virksomheter i kommunen at de ikke 

hadde tilgang til de elektroniske avviksskjemaene som ligger på kommunens intranett. Da 
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personalavdelingen oppdaget dette, ble de elektroniske avviksskjemaene lagt ut på 

nettleseren, i tillegg til at det ble sendt ut en e-post til samtlige ansatte om at avvik skulle 

varsles.  

 

Revisor har gjennom dokumentgjennomgang og intervju fått forståelse av at forhold som 

påvirker pasientenes helse og omsorg blir journalført i pasientens journal i fagsystemet 

Gerica. Det har imidlertid ikke vært en automatikk i at disse hendelsene også parallelt blir ført 

i kommunens avvikssystem. Etter revisors vurderinger bør kommunen fokusere på at 

journalførte hendelser som kan kategoriseres som avvik blir ført over til kommunens 

avvikssystem.  

 

Spørreundersøkelsen viste at 64 % oppga at de hadde meldt avvik, og en høy andel av disse 

krysset av for at de hadde meldt avvikene gjennom kommunens avvikssystem. Det var også 

sentralt å få tilbakemeldinger fra de ansatte om hva som var årsaken/e til at de ikke hadde 

meldt avvik. I alt 54 respondenter besvarte spørsmålet, og undersøkelsen gir indikasjon på at 

ansatte ikke har meldt avvik grunnet usikkerhet om klassifiseringen av hendelsen, tidspress og 

liten kunnskap om hvordan avviket skulle meldes. 

 

Spørreundersøkelsen viste at 33 % mener det er en god kultur for å melde avvik på Re 

helsehus, mens 40 % verken er enig eller uenig. Det var kun 27 % som ikke er enig i at det er 

en god kultur for å melde avvik. Gjennomgangen viser også at Re helsehus står for en relativt 

høy andel av de totalt innmeldte HMS- avvikene og tjenesteavvikene i kommunen, og 

spørreundersøkelsen viste at 64 % oppga at de hadde meldt avvik. Tilbakemeldinger gjennom 

spørreundersøkelsen gir ikke indikasjon på at ansatte opplever frykt for å melde avvik. 

 

Følges avviksmeldinger opp på en tilfredsstillende måte?  

 

Mange ansatte krysset av for ”verken/eller” kategorien på spørsmål som belyser oppfølgingen 

av avviksmeldingene. Dette kan være en indikasjon på at ansatte ikke har god kjennskap til 

hvordan avviksmeldingene følges videre opp i systemet. Revisor registrerer at kommunen har 

lagt til rette for ulike arenaer hvor det blir opplyst om avvikssystemet. Dette har vært tema på 

personal/avdelingsmøter, i tillegg til at virksomhetsleder har utgitt elektroniske nyhetsbrev til 

de ansatte. Avviksrapporteringen er også fast tema på møtene i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

og kvalitetsutvalget innen virksomhet Helse og omsorg. Revisor vurderer at kommunens 

oppfølging av HMS-avvikene i utgangspunktet har en tettere oppfølging i kommunen, 

ettersom det både er utformet en skriftlig rutine og de gjennomgås fast på AMU- møtene. Det 

er derfor et godt tiltak at Helse og omsorg har nedsatt et kvalitetsutvalg hvor det blir gitt en 

mulig arena for en mer detaljert diskusjon av avvik ved Re helsehus.  

 

 

Anbefalinger 
 

 

 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar for å 

melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og sørge for 

at opplæring gjennomføres i henhold til planen.  
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1. INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 

som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Prosjektet 

Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset i Re kommune
1
, ble bestilt av kontrollutvalget 

i Re kommune i møte den 9. desember 2015.  

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET 
 

I prosjektet fokuserer revisjonen på kommunens avvikssystem, med utgangspunkt i Re 

helsehus og avvik relatert til Helse og omsorgstjenester. I tillegg fokuseres det på ansattes 

kjennskap og tillit til avvikssystemet med utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet ansatte 

og ledergruppen ved Re helsehus. For å belyse antall registreringer og oppfølging av meldte 

avvik har revisjonen tatt utgangspunkt i 2015.  

 

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

2.1 FORMÅL 
 

Formålet med prosjektet er å undersøke om Re helsehus har et fungerende avvikssystem.  

2.2 PROBLEMSTILLINGER 
 

Det er utledet en hovedproblemstilling i prosjektet:  

 

I hvilken grad har Re helsehus et fungerende avvikssystem?  

 

3. REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier er krav og forventninger revisor bruker for å vurdere avdekkede funn.  

 

I dette prosjektet er revisjonskriteriene utledet fra:  

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

 Forskrift 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 

 Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften). 

 

Revisjonskriteriene er nærmere beskrevet i kapittel 5.   

                                                        
1 Revisjonen har benyttet benevnelsen Re helsehus i rapporten.  
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4. METODE OG KVALITET 
 

4.1 PRAKTISK GJENNOMFØRING 
 

Revisjonen er gjennomført i januar-mars i 2016. Tidsrammen for prosjektet var ca. 150 timer.  

 

Vestfold kommunerevisjon har: 

 

 sendt oppstartsbrev til kommunen 

 hatt oppstartsmøte med rådmannen, kommunalsjef for helse, velferd og tekniske 

tjenester, virksomhetsleder Helse og omsorg, personalrådgiver, leder omsorgsboliger, 

leder for demensomsorg  

 gjennomført avslutningsmøte med kommunalsjef for helse, velferd og tekniske tjenester, 

virksomhetsleder Helse og omsorg, personalrådgiver, leder omsorgsplasser, leder for 

hjemmetjenesten,  

 gjennomført møte med ledere og tillitsvalgte ved Re helsehus 

 gjennomført en anonym spørreundersøkelse til ansatte ved Re helsehus (vedlegg 3).  

 innhentet diverse informasjon om Re helsehus og gjennomført dokumentanalyser 

 hatt løpende dialog med ressurspersoner i kommunen 

 

Vestfold kommunerevisjon vil takke alle i Re kommune som har bidratt konstruktivt med 

informasjon til rapporten. 

4.2 METODEVALG 
 

Metodene som er benyttet i forvaltningsrevisjonen omfatter intervju, dokumentanalyse og 

spørreundersøkelse.  

 

Spørreundersøkelsen ble sendt til ansatte som var tilknyttet hjemmetjenesten, institusjon, 

dagsenter, demensomsorg, omsorgsplasser, bemanningsenheten og sentralkjøkken. 

Undersøkelsen var anonym og ble sendt ut til fast ansatte og ansatte i turnus, uavhengig av 

stillingsprosent. Kommunen oppgir at de har 119 stillingshjemler fordelt på i alt 202 personer 

i virksomheten. Mottatte lister fra kommunen inneholdt flere e-postadresser enn totalt 202, 

slik at undersøkelsen i utgangspunktet ble sendt til e-postadresser som ikke lenger var aktive. 

I samråd med virksomhetsleder kom revisjonen frem til at det var i alt 209 personer som var i 

målgruppen for besvarelse av skjemaet, hvorav 87 personer hadde en stillingsprosent under 50 

%.  I alt besvarte105 personer skjemaet. Dette gir en svarprosent på 50 %. Svarfordelingen 

viser også at det er primært de med høyere stillingsprosent som har besvart undersøkelsen.  

Svarprosenten for ansatte med mer en 50 % stilling ble 70 % og ansatte under 50 % stilling 

ble 23 %.  

 

4.3 KVALITETSSIKRING 
 

Opplysninger fra intervjuene som ligger til grunn for konklusjoner og andre vurderinger gjort 

i denne revisjonsrapporten, er verifisert ved at administrasjonen har fått kommentere 

møtereferater, i tillegg til at revisjonen har sendt foreløpig rapport til høring.   
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Administrasjonen er med dette gitt anledning til å korrigere faktafeil og avklare 

misforståelser. Vi har også hatt løpende dialog med kommunen der vi har hatt behov for 

avklaringer eller nærmere forklaring til aspekter ved avvikssystemet. Revisjonen har også fått 

innspill fra tillitsvalgte og ledelsen ved Re helsehus om utforming av spørreundersøkelsen.  I 

tillegg har vi hatt en oppsummeringsmøte med sentrale personer i kommunen ved avslutning 

av prosjektet. Kvalitetssikringen i prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i 

revisjonsteamet om metode, veivalg, vurderinger og betydningen av enkelte funn. 

Kvalitetssikring av revisjonsrapporten er utført ved at oppdragsansvarlig revisor har 

gjennomgått og gitt innspill på den endelige rapportens utforming og innhold.  

4.4 PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET 
 

Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av 

dataenes validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare 

problemstillingene. Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er innsamlet 

er påvirket av den måten innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at empiren som 

ligger til grunn for rapportens konklusjoner er basert på data med høy grad av validitet og 

reliabilitet. Datagrunnlaget skal kunne etterprøves, og revisor har utarbeidet en egen perm 

med innsamlet dokumentasjon, som er benyttet i rapporten.  

 

Revisor skulle gjerne ha hatt høyere svarprosent på undersøkelsen til ansatte. En total 

svarprosent ble på 50 %. En gjennomgang av svarfordelingen viser at det ble stor forskjell 

mellom svarprosenten på de over/ under 50 % stilling. Totalt besvarte i alt 70 % av de over 50 

% stilling undersøkelsen, og kun 23 % av de med en stillingsprosent under 50 %. Revisjonen 

har ikke mulighet til å generalisere funnene for Re helsehus samlet sett, men undersøkelsen 

vil likevel gi nyttige indikasjoner på hva arbeidstakere mener om de aktuelle spørsmåls-

stillingene i undersøkelsen.  

4.5 HØRING 
 

Rapporten er oversendt rådmannen til høring den 26.4.2016. Rådmannens høringssvar 

fremkommer av rapportens vedlegg 7.  
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5.  FAKTA OG VURDERINGER 
 

I dette kapittelet belyser vi problemstillingene, presenterer innhentet fakta knyttet til 

problemstillingene og vurderer disse opp mot revisjonskriteriene. Innledningsvis beskrives 

kjennetegn ved rådmannens internkontroll. Deretter beskrives i korte trekk likheter og 

forskjeller mellom varsling og avvik, før fokuset rettes mot oppbygningen av og ansattes 

oppfatninger om avvikssystemet ved Re helsehus.  

  

5.1 AVVIK 
 

Kommunenes Sentralforbund (KS) fremhever av avvikshåndtering er et sentralt aspekt ved 

kommunens internkontroll.
2
 KS fremholder at den enkelte kommune gjerne kan definere og 

drøfte hva som er avvik i deres kommune, men at avvik gjerne forefinnes innen disse 

områdene:  
 

 Helse, miljø og sikkerhet. Hendelser og situasjoner knyttet til helsen, miljøet eller 

sikkerheten til de ansatte. Dette kan også være hendelser som vedgår det indre eller 

ytre miljøet på arbeidsplassen, som for eksempel skade på utstyr, miljøutslipp, skade 

på ansatt osv.  

 Organisasjon/internt. Hendelser og situasjoner knyttet til interne forhold på 

arbeidsplassen, som eksempelvis samarbeid, organisering, avtaler osv.  

 Tjeneste/bruker. Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere, for 

eksempel elever, pasienter og lignende.  
 

God internkontroll er sentralt for folkevalgt og administrativ styring, og kan bidra til å 

forebygge uønskede hendelser. Avvikshåndtering handler om at kommunen skal lære av sine 

feil, og er en viktig del av en levende internkontroll med oppmerksomhet på læring og 

forbedring.  

 

Hensikten med avviksrapporteringen er:  

 

 Å få avdekket og dokumentert tilfeller der internkontrollen ikke fungerer godt nok.  

 Å få til en god oppfølging og håndtering, slik at tilsvarende eller andre feil eller avvik 

kan forebygges.  

 

Forskjeller og likheter mellom avvik og varsling 

 

En av de mest brukte definisjonen av varsling er når:
3
 

 

[…] tidligere eller nåværende organisasjonsmedlem som har vært vitne til forseelser 

[ulovlige, uetiske eller kritikkverdige handlinger] på arbeidsplassen varsler om 

dette til personer eller instanser som har mulighet til å endre på forholdet (Near 

& Miceli 1985). 

 

                                                        
2 Kilde: KS-rapport (2012/13): Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?  
3 Kilde: Fafo-rapport 2014:05 
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Varsling er et verktøy som kan benyttes når det gjelder kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen. I 2007 fikk arbeidsmiljøloven nye regler om arbeidstakeres varsling om 

kritikkverdige forhold i virksomheten der de arbeider. Med disse endringene ble det: 

 

 lovfestet at arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold (§ 2-4), 

 et styrket vern mot gjengjeldelser (§ 2-5), 

 pålagt at arbeidsgivere skulle legge forholdene til rette for varsling i virksomheten (§ 

3-6).  

 

I henhold til Arbeidstilsynets hjemmesider skal virksomheten 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. Re kommune har vedtatt rutine for 

varsling den 5. februar 2008 (sak 003/08). I denne rutinen beskrives kritikkverdige forhold 

som brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer. Eksempler på 

kritikkverdige forhold kan være:  

 

- Forhold som kan medføre fare for liv og helse.  

- Mobbing og trakassering.  

- Korrupsjon 

- Maktmisbruk 

- Underslag, tyveri og økonomiske misligheter 

- Brudd på taushetsplikt 

- Diskriminering 
 

Det kan være uklare grenseoppganger mellom hva som er melding av avvik og hva som er 

varsling av kritikkverdige forhold.  Imidlertid er det vanlig å tolke det dit hen at  

varsling er mye mer alvorlig enn å melde avvik. Et avvik skal man sende ved alle ”brudd”. 

Et avvik trenger ikke bero på kritikkverdige forhold, selv om det kan gjøre det. 

Kritikkverdige forhold omhandler alvorlig forhold, men kan også være forhold av noe mindre 

alvorlighet som skjer/har skjedd gjentatte ganger uten at ”noe” har blitt gjort for på 

løse/utbedre saken. Varsling sender man fortrinnsvis til noen som kan gjøre noe med 

forholdet, selv om varsel og ofte skjer i ”linjen”.  Et avvik skal alltid sendes til nærmeste leder 

og skal løses på lavest mulig nivå. Administrasjonen i Re kommune oppgir at kommunen kun 

har hatt to saker (i 2012 og 2015) som kan defineres som varslingssaker, selv om disse sakene 

ikke er varslet til Varslingssekretariatet. 
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5.2 ORGANISERING  
 

5.2.1 Organisasjonskart 

 

Kommunens øverste ledernivå består av rådmann og tre kommunalsjefer. Re helsehus er 

knyttet til kommunalområdet for helse, velferd og tekniske tjenester. Følgende 

organisasjonskart viser virksomhet Helse og omsorg:  

 

 

 

 
 
Figur 1: Organisasjonskart virksomhet Helse og omsorg 

 

 

Re helsehus har vært i full drift fra desember 2014. Re kommune har samlokalisert mange 

helse, pleie og omsorgstjenester i Re helsehus. I tillegg til en egen legetjeneste og fysioterapi/ 

ergoterapi- avdeling, har også tjenestekontor, hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste 

utgangspunkt herifra. Senteret inneholder også kjøkken, Cafe Kilden, dagsenter, seniorsenter 

og andre servicefunksjoner som frisør og fotpleie. I henhold til virksomhetens årsmelding for 

2015 omfatter tjenestetilbudet:  

 

 25 institusjonsplasser somatikk 

 27 institusjonsplasser demens 

 44 omsorgsplasser- hjemmeboende 

 150-170 pasienter i hjemmesykepleien 
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5.2.2 Årsverk og sykefravær 

 

Faste årsverk i virksomheten er 119 stillingshjemler:  

 

 

Faste årsverk 
 

Januar 
2015 

Januar 
2016 

Årsverkbehov 
2016 (jfr 
budsjett) 

Snitt 
stillingsstørrelse 
1.01.16 

Institusjonsomsorg 20,16 21,23 24,9 56 % 

Demensomsorg 21,69 23,77 27,48 54 % 

Omsorgsplasser 23,34 25,12 27,44 56 % 

Hjemmesykepleien 18,38 20,1 21,47 54 % 

Dagsenter 2,22 2,22 2,22  

 
Tabell 1: Re helsehus – oversikt over faste årsverk, årsverksbehov og snitt stillingsstørrelse.  

 

Med vikarer er det over 200 personer som arbeider ved Helse og omsorg. Virksomheten har 

hatt både økonomiske og personellmessige utfordringer. KS Konsulent gjennomførte en 

bemanningsanalyse av Re helsehus i april 2015. Analysen konkluderte med at 

grunnbemanningen var lav. Stillingsstopp i kommunen, kombinert med økt produksjonskrav, 

har medført en situasjon hvor Re helsehus har hatt behov for å leie inn arbeidskraft. Analysen 

konkluderer med at Pleie og omsorg i 2014 hadde leid inn vakter tilsvarende 40- 50 % av alle 

vaktene i bemanningsplanen. I 2015 fortsatte denne tendensen, ved at innleide vakter ble 

estimert til å utgjøre 26 årsverk. KS Konsulent konkluderte med at det er svært urovekkende 

at kommunen er prisgitt den arbeidskraften som er tilgjengelig fra dag til dag.  

 

Kommunestyret har i sak 33/15- Budsjettrevisjon 1. kvartal og 43/15- Økonomiplan 2016-

2019 økt rammen til virksomheten med til sammen 5,1 millioner fra og med 2016. Denne økte 

rammen skal benyttes til faste stillinger. Etter revisors forståelse er Helse og omsorg sitt 

primære mål å få stabilisert grunnbemanningen, og virksomhetsleder vurderer at de er på god 

vei til å nå dette målet. Dette er imidlertid et omfattende og langsiktig arbeid for ledelsen og 

de ansatte.  

 

Sykefravær gikk opp fra 8,6 % i 2014 til 9,2 % i 2015. Det fremheves at det er ulike årsaker 

til sykefraværet, hvor også arbeidsrelatert sykefravær har forekommet grunnet høyt 

arbeidspress. Problemer rundt grunnbemanning og vikarbruk, har også medvirket til økning 

av sykefraværet.  

 

5.2.3 Fagsystemet Gerica 

 

Gerica er Re helsehus sitt fagsystem for pasientjournal/kontinuerlig oversikt over pasienter og 

alle deres ulike tilbud om tjenester. I 2014/2015 gjennomførte organisasjonen Re kommune 

en stor omorganisering ved å nedlegge sykehjem og bofellesskap, flytte ansatte og pasienter. 

Derfor startet året med en stor opprydding i fagsystemet Gerica, for deretter å gjøre en 

nivåkonvertering. I dette systemet registreres all saksbehandling, vedtak og utregning av 

vederlag. Det er også en egen innregistrering for klagesaker. I systemet kan man  

kjøre ut ulike rapporter som kan sammenstille informasjon om pasienten.  
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Det rapporteres på ulike nivåer i Gerica, som eksempelvis systemansvarlig, saksbehandler, 

sykepleier, lege- helsefagarbeider mfl. Alle har ansvar ut fra sitt mandat/sin rolle. Det er ikke 

et avvikssystem i selve Gerica og kommunens avvikssystem er ikke knyttet til dette 

programmet. I saksbehandlingssystemet kan det registreres klagesaker på pasient.  

 

5.3 INNKOMMENDE KLAGER 
 

Under sak 030/15 i kommunestyrets møte 17. juni 2015 ble det informert om innkommende 

klager på tjenestene ved Re helsehus, deriblant om fylkesmannens avgjørelse i to klagesaker. 

Per 6. mai 2015 hadde det kommet inn ti klager, hvorav to av sakene gikk til Fylkesmannen.  I 

klagesakene har Fylkesmannen vurdert at det er brukt uhjemlet tvang og i et tilfelle mangler 

en samtykkekompetanse-vurdering. Ved etableringen av Re helsehus fremkommer det av sak 

039/15 at det gjennom perioden har vært tydelige signaler fra pasienter, pårørende og ansatte 

om at driften har vært for sårbar. Samtlige av de innkomne klagene er fordelt på alle 

døgnavdelingene, hvor det påpekes for lav bemanning, for mye bruk av vikarer og redusert 

kvalitet på tjenesten.  
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5.4 Problemstilling 

I HVILKEN GRAD HAR RE HELSEHUS ET FUNGERENDE 

AVVIKSSYSTEM?  
 

5.4.1 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriteriene er hentet fra:  

 

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

 Forskrift 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 

 Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften). 

 

I kommuneloven § 23.2 beskrives det at administrasjonssjefen skal påse at de saker som 

legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Mens 

kommuneloven har et krav om overordnet internkontroll, stiller særlovgivningen innen ulike 

sektorer mer detaljerte krav til internkontroll. Eksempel her er forskrift om internkontroll i 

helse- og omsorgstjenesten og miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften). 

 

Ledelsen i virksomheten skal gjennom internkontrollsystemet blant annet beskrive 

virksomheten, sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter, sikre tilstrekkelig kompetanse 

blant medarbeiderne, sørge for medvirkning, utvikle prosedyrer og rutiner og foreta 

risikovurderinger. Internkontrollsystemet skal også ha et system for å håndtere avvik.  

 

Med utgangspunkt i skisserte kilder til revisjonskriterier vektlegger Vestfold 

kommunerevisjon at:  

 

 

1. Kommunen skal ha et avvikssystem som er kjent og brukervennlig.  

2. Når det skjer avvik skal dette meldes i avvikssystemet.  

3. Avviksmeldinger skal følges opp på en tilfredsstillende måte.  

 

5.4.2 Hvorvidt er kommunens avvikssystem kjent og brukervennlig?  

 

Kommunen har et felles elektronisk avvikssystem gjennom Kommuneforlaget, kalt KF 

Avviksbehandling. Dette er et system som er spesielt tilrettelagt for fylkeskommunale/ 

kommunale oppgaver og utfordringer innenfor håndtering av avvik i organisasjonen.  I 

henhold til Kommuneforlaget vil ansatte gjennom enkle trinn angi grunnleggende informasjon 

om avviket, blant annet type avvik, alvorlighetsgrad og om eventuelle strakstiltak skal 

iverksettes. Ved innsendelse av avviket tilordnes dette automatisk til innmelders leder som får 
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avviket i sin innboks. Systemet genererer en automatisk påminnelse om avvik som ikke er 

lukket. Hvis ikke avvik er lukket innen 4 uker videreformidles meldingen videre til neste leder 

i form av varsling via e-post.   

 

 

I kommunen er det utarbeidet en bruksanvisning for hvordan avvik skal meldes, og 

prosessen er beskrevet gjennom fire trinn:  

 
1. Skjemaene for elektronisk innmelding av avvik finnes på kommunens 

intratranett under mappen – Melde avvik.  

 

2. Ansatte velger blant skjemaene:  

 HMS avvik – avvik som rammer ansatte  

 Tjeneste avvik - avvik som rammer brukere  

 

Hvis avviket består av et HMS avvik og et tjenesteavvik, skal dette meldes som to 

avvik.  

 

3. Utfylling av skjema: ansatte skal være logget på som seg selv, og på det 

valgte skjemaet vil navn, tjenestested/avdeling og e-postadressen være 

forhåndsutfylt.  

 

I skjemaet meldes når avviket skjedde, og melder kan også velge om det er ønskelig 

med tilbakemelding om videre behandling av meldingen. Meldes et tjenesteavvik, så 

skal det angis avviksområde, avvikstype og hvilken virksomhet som den ansatte 

representerer. Avviket skal også beskrives, med eventuelle strakstiltak og forslag til 

løsning. Det skal også meldes alvorlighetsgrad (meget alvorlig, alvorlig, mindre 

alvorlig).   
 

4. Avviket blir så videresendt automatisk til nærmeste leder med personalansvar 

og melder får tilbakemelding på avviket når det er ferdigbehandlet (hvis det 

ble huket av for dette alternativet).  

 

Kommunen har også utarbeidet en bruksanvisning om hvordan meldte avvik skal behandles 

videre. Nærmeste leder med personalansvar får ansvar for å følge opp avviket. I henhold til 

rutinen for HMS - avvik skal verneombud alltid involveres ved slike avvik. (Lokalt 

verneombud skal ha fått kopi av innmeldt HMS avvik fra innmelder). Etter at avviket er 

lukket kan lederen gå inn på ”Håndterte avvik” og laste ned avviket og besvarelsen og sende 

kopi til verneombud. Dersom den som behandler avviket ikke er virksomhetsleder, skal 

avvikskjema og besvarelse alltid sendes virksomhetsleder. Det er lagt inn i systemet at et 

avvik er å anse som forfalt når det har gått 4 uker (28 dager). 
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HMS-avvik 
 

Melding av HMS- avvik er lik i kommunen, og det foreligger en overordnet rutine for HMS-

avvik.  I Re kommune er HMS- avvik definert som:  
 

Brudd på lovverk, forskrift, rutiner, regler eller sosialt aksepterte normer som fører til eller 

kan føre til negative konsekvenser.
4
 

 

I vedtatt rutine for melding av HMS- avvik, poengteres det at generelt brudd på 

bemanningsplan ikke er et HMS- avvik. Derimot er brudd på bemanningsplan et HMS - avvik 

dersom det medfører eller kan komme til å medføre:  

 

 Sikkerhetsrisiko for de ansatte  

 Stor fysisk belastning som har ledet til /kan lede til helseskade  

 Stor psykisk belastning som har ledet til/kan lede til helseskade.  

 

Saksgangen knyttet melding av HMS- avvik er beskrevet i åtte trinn:  

 

 

 

Tjenesteavvik  
 

Tjenesteavvik er kategorisert som avvik som rammer brukerne. Følgende kategorier innen 

tjenesteavvik blir meldt i kommunens avvikssystem:   

                                                        
4 Re kommune: Rutine for melding av HMS-avvik. Vedtatt i AMU 18.6.2015 med endring vedtatt i AMU 26.11. 

2015.  
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 Brudd på lovverk/retningslinjer - Medikamenthåndtering 

 Bygningsmessige/materielle skader som rammer bruker 

 Tjeneste ikke utført iht. vedtak og kvalitetsstandarder  

 Uønsket hendelse/skade/ulykke som rammer bruker 

 

Melding av tjenesteavvik er knyttet til organisasjonsstrukturen, hvor avviksmeldingen 

automatisk går til nærmeste leder med personalansvar.  

 

Kommunen har ikke utformet en overordnet skriftlig rutine for melding av tjenesteavvik, slik 

som er utarbeidet i tilknytning til melding/oppfølging av HMS- avvik. Revisjonen får opplyst 

at det heller ikke er utarbeidet skriftlige rutiner på dette i Helse og omsorg utover det som er 

generelt for Re kommune.  

 

Melding om tekniske avvik - bygg 
 

Tekniske avvik
5
 knyttet til bygningsmessige forhold skal i hovedreglen føres i IK bygg. I 

dette systemet skal blant annet alle brannprosedyrer scannes inn. IK-Bygg er et intern-

kontrollsystem som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko. I Re kommune ble dette 

systemet tatt i bruk i desember 2015. Lederne og andre ressurspersoner (cirka 20) har tilgang 

på dette systemet og kommunen bruker dette systemet til alle sine bygg. Revisjonen har ikke 

sett nærmere på hvordan dette systemet fungerer ettersom det nylig er etablert i kommunen.  

Systemets brukervennlighet 
 

Etter revisors forståelse har kommunen hatt enkelte utfordringer med å få ut gode rapporter 

fra avvikssystemet. En av utfordringene med å få ut gode nok rapporter ligger i 

”utplukkingen” av tjenestested. Siden april 2015 er det slik at tjenestested er forhåndsutfylt i 

skjemaet når den ansatte skal melde avvik. Tidligere fylte den ansatte ut tjenestestedet selv, 

og etter flytting til Re helsehus var det ikke utarbeidet klare nok retningslinjer for hva den 

ansatte skulle skrive som tjenestested. Dette medførte at det ble mange tjenestesteder å velge 

blant når det skulle utarbeides rapporter. Dette er imidlertid en utfordring som mest 

sannsynlig vil løses ved at tjenestestedet er definert via organisasjonsstrukturen som 

avvikssystemet er knyttet til.  

 

I kommunen er det kun tre personer sentralt og rådmannen som har tilgang til å se alle 

avvikene. Alle kan skrive ut rapporter, men det er kun mulig å ta ut statistikk for de avvikene 

man selv ”eier” dvs. de avvikene man er satt som behandler av. Dette betyr for eksempel når 

en avdeling bytter leder og dermed også behandler av avvikene i den avdelingen, så vil den 

nye lederen ikke få ut de historiske avvikene. Hvis en virksomhetsleder i en virksomhet med 

flere tjenestested (avdelinger) vil ha ut statistikk, vil vedkommende ikke på sin statistikk få ut 

alle avvikene i sin virksomhet. Dette har sammenheng med at vedkommende ikke er 

behandler av alle avvikene, ettersom det er avdelingslederne som er behandler av avvikene. 

Kommunen har vurdert det slik at det er mulig å gi utvidet tilgang i systemet ved at flere kan 

ta ut statistikker, men at dette ikke er ønskelig ettersom det innebærer at de får tilgang til å se 

avvik også i andre virksomheter. 

 

Det eksisterer ikke en overordnet plan for opplæring av avvikssystemet. Ansvar for opplæring 

i systemet er opp til leder. Imidlertid har kommunens personalrådgiver deltatt på 

                                                        
5 Etter revisors forståelse er det en dialog internt i kommunen om det er korrekt å benevne dette som avvik, da 

det er oppgaver knyttet til vedlikehold/ reparasjoner som føres i IK bygg.   
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avdelingsvise personalmøter hvor det er gitt opplæring på avvikssystem innenfor HMS - 

avvik.  

 

Spørsmål fra spørreundersøkelsen 
 

I spørreundersøkelsen ble de ansatte bedt om å ta stilling til ulike spørsmål som belyser i 

hvilken grad de synes at avvikssystemet er kjent og brukervennlig. Revisjonen trekker frem 

følgende spørsmål/påstander som kan belyse dette:  

 

 

 Jeg er godt kjent med kommunens elektroniske avvikssystem 
 I hvilken grad mener du at kommunens elektroniske avvikssystem er brukervennlig 
 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring i systemet for avviksrapportering 
 I hvilken grad har du tilstrekkelig kunnskap om hva som er et HMS-avvik på din 

avdeling?  
 I hvilken grad har du tilstrekkelig kunnskap om hva som er et tjenesteavvik på din 

avdeling?  
 

 

 
I alt 101 respondenter besvarte påstanden ” Jeg er godt kjent med kommunens elektroniske 

avvikssystem. I alt 48 % var svært enig/ enig i denne påstanden og i alt 28 % var svært uenig/ 

uenig i påstanden.  
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Ansatte ved Re helsehus ble også bedt om å ta stilling til i hvilken grad de mente at 

kommunens avviksrapporteringssystem er brukervennlig:  

 

 
 

I alt 98 personer besvarte spørsmålet, hvor  55 % mener at systemet i svært stor grad/ i stor 

grad er brukervennlig, mens kun 3 % mener at systemet i liten grad/ svært liten grad er 

brukervennlig. Det er også verdt å merke seg at 13 % har krysset av for svarkategorien ”Vet 

ikke- jeg kjenner ikke til systemet”.  

 

For at avvikssystemet skal være kjent og brukervennlig, er det viktig at ansatte har fått 

tilstrekkelig opplæring i systemet. De ansatte ble derfor bedt om å stilling til hvorvidt de 

hadde fått tilstrekkelig opplæring i systemet:   
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I alt 102 ansatte besvarte spørsmålet, hvor 42 % var svært enig/ enig i at de hadde fått 

tilstrekkelig opplæring. I alt 39 % var svært uenig/uenig i at de hadde fått tilstrekkelig 

opplæring.  

 
 

5.4.3 Revisors vurderinger 

 

Melding av HMS- avvik er lik i kommunen, og det foreligger en overordnet rutine for HMS- 

avvik. Kommunen har ikke utformet en detaljert skriftlig rutine for tjenesteavvik, slik som er 

utarbeidet i tilknytning til melding/oppfølging av HMS- avvik. Kommunen har utarbeidet to 

generelle bruksanvisninger som omhandler hvordan avvik skal meldes og følges opp. Etter 

revisors vurderinger er det i liten grad utarbeidet skriftlige rutiner på melding av tjenesteavvik 

i Helse og omsorg utover dette. Skriftliggjøring og videreutvikling av rutiner vil etter revisors 

vurderinger bidra til å fremme et bedre avvikssystem ved Re helsehus.  

 

Spørreundersøkelsen til de ansatte tyder i all hovedsak på at avvikssystemet er brukervennlig 

og at de er godt kjent med avvikssystemet. Revisor vil likevel trekke frem at 39 % av 

respondentene mente at de ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring i systemet. Det eksisterer 

ikke en overordnet plan for opplæring av avvikssystemet, og med dette blir ansvar for 

opplæring i systemet mye opp til den enkelte leder. Revisor vurderer at kommunen bør 

utformet en overordnet plan for opplæring av avvikssystemet.   

 

Etter revisors forståelse har kommunen hatt enkelte utfordringer med å få ut gode rapporter 

fra avvikssystemet. Kommunen har iverksatt tiltak for å bedre dette, og revisor vil fremheve 

at brukervennlige rapporter er sentralt for oppfølging av avvikene.  
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5.4.4 Meldes avvik i avvikssystemet?  

 

Avvik registrert gjennom avvikssystemet 
 

Revisor har gjennomgått antall HMS- avvik og tjenesteavvik som er registrert i 

avvikssystemet for Re helsehus og for kommunen totalt i 2015. Revisor har også undersøkt 

hvorvidt innmeldte avvik har fått endret alvorlighetsgrad fra kommunens side, se tabell 2:  

 

Re kommune og Re helsehus- 
Meldte avvik og endring i alvorlighetsgrad i perioden (1.1.2015-31.12.2015) 

Sted  Innmeldte HMS- 

avvik  

Senket 

alvorlighetsgrad 

Hevet 

alvorlighetsgrad 

Hele kommunen  138 19 1 

Re helsehus 41 11 0 

Sted  Innmeldte tjeneste- 

avvik  

Senket 

alvorlighetsgrad 

Hevet 

alvorlighetsgrad 

Hele kommunen 312 32 7 

Re helsehus 140 11 4 
Tabell 2: Re kommune – Meldte avvik og endring i alvorlighetsgrad i perioden (1.1.2015-31.12.2015).  

 

Tabellen viser at Re helsehus står for en relativt høy andel av de totalt innmeldte HMS- avvik 

og tjenesteavvikene i kommunen. Tabellen viser også at Re helsehus har en høy andel av 

innmeldte avvik som har fått senket alvorlighetsgrad. Revisor har kartlagt hvordan meldte 

avvik har fordelt seg på de ulike avdelingene Re helsehus, se tabell 3:  

 

Re helsehus 

Meldte avvik i perioden 1.1.2015-31.12.2015 

 

Type avvik 

 

Avdeling 

 

Antall 
Tjenesteavvik 

 

 

Demensomsorg 29 

Omsorgsplasser 54 

Institusjonsomsorg 35 

Hjemmesykepleien 14 

Felles helse og omsorg 2 

Legetjeneste og legevakt 3 

Bemanningsenheten 2 

Sentralkjøkken 1 

Totalt Tjenesteavvik 140 

HMS- avvik Demensomsorg 15 

Omsorgsplasser 3 

Institusjonsomsorg 5 

Hjemmesykepleien 5 

Felles helse og omsorg 2 

Bemanningsenheten 2 

Sentralkjøkken 9 

Totalt HMS- avvik 41 

Totalt Tjenesteavvik og HMS- avvik 181 
Tabell 3: Re helsehus – meldte avvik i perioden 1.1.2015-31.12.2015.  
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Revisors gjennomgang viser også hvilke type avvik som ble meldt i 2015, se tabell 4:  

 

Re helsehus 

Meldte avvik i perioden 1.1.2015-31.12.2015 

Type avvik Kjennetegn ved avviket Antall 

Tjenesteavvik 

 

 

Medikamenthåndtering 58  

Brudd på lovverk/retningslinjer, eksempelvis 

taushetsplikt 

9 

Bygningsmessige/ materielle skader som 
rammer bruker 

8 

Tjeneste som ikke er utført i henhold til 

vedtak og kvalitetsstandarder 

36 

Uønsket hendelse/ skade/ ulykke som rammer 
bruker 

10 

Andre typer avvik som rammer bruker 19 

Totalt  140 

HMS- avvik Uakseptabel atferd/trusler/vold som rammer 
ansatt 

12 

Skade/ulykke som rammer ansatt 11 

Bygningsmessige/ materielle skader som 

rammer ansatt 

8 

Andre typer avvik som rammer ansatt 10 

Totalt  41 

Totalt Tjenesteavvik og HMS- avvik 181 
Tabell 4: Re helsehus – type avvik i perioden 1.1.2015-31.12.2015. 

 

Tabellen viser at det er medikamenthåndtering som er det hyppigst meldte avviket. En 

gjennomgang viser at det er primært avdelingene omsorgsplasser, demensomsorg og 

institusjonsomsorg som har meldt avvik knyttet til medikamenthåndtering. 

 

Manglende tilgang til avvikssystemet 
 

Intranett var nede en periode våren 2015. Ettersom de elektroniske avviksskjemaene ligger på 

intranett, hadde ikke alle i en periode tilgang til å kunne melde avvik. Da personalavdelingen 

ble gjort kjent med at intranett ikke fungerte for alle brukere, la IT- avdelingen ut disse 

skjemaene via Favoritter i nettleseren. Denne beskjeden ble sendt ut til samtlige ansatte per e-

post. Revisjonen får videre opplyst at de som skulle behandle avvikene fikk i nevnte periode 

varsler om avvik på helt ordinært vis på e-post.  

 

Meldinger om avvik ved Re helsehus i perioden det var tekniske problemer med 

avvikssystemet, ble skrevet ned på papir og på e-post. For Re helsehus var dette en hektisk 

periode rett etter innflytting. Etter revisors forståelse er det ikke gått automatikk i at disse 

meldingene er ført over til kommunens avvikssystem.  

 

Revisor har fått bekreftet fra kommunen at det ikke forefinnes noen skriftlig rutine for 

melding av avvik hvis det elektroniske systemet ligger nede. Kommunen påpeker imidlertid at 

dette har vært tema i forbindelse med interne møter, hvor det har vært påpekt at man ved slike 

tilfeller må notere ned hva som har skjedd, for så å gå inn og legge avviket inn i systemet når 

det er oppe og går igjen.  
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Oppstartsfase for Re helsehus 
 

Etter revisors forståelse har oppstartsperioden for Re helsehus vært en omfattende prosess.  

Etter nedleggingen av Våletun omsorgsbolig, Krakken bo og pleiesenter, Vestjordet 

bofellesskap for demente, Re sykehjem og omdisponering av Brår omsorgsbolig, ble 96 

personer flyttet første uken i desember 2014 til Re helsehus. Personalet hadde ikke hatt 

tilgang på lokalene mer enn i 14 dager før pasientene flyttet inn, noe som bidro til at 

personalet ikke hadde blitt godt kjent med lokalene i forkant. Det var også mange beslutninger 

som måtte tas etter man har flyttet inn. Det var også ansatte som ikke hadde jobbet samen før, 

og mange nye beboere/pasienter som ansatte ikke kjente til. I denne tiden var det også et stort  

informasjonsbehov fra pasienter/beboere, pårørende og allmennheten. Dette var en sårbar fase 

med mange vikarer, mye nytt utstyr og nye pasienter. Revisor har fått bekreftet at det i denne 

perioden kunne ha vært registrert flere avvik enn hva som ble gjort. Ansatte var svært presset 

på tid. Dette var spesielt tilfelle knyttet til tekniske aspekter i forhold til bygget, og disse ble 

heller rettet fortløpende.  

 

 

Journalføring i pasientens journal 
 

Revisor har gjennom dokumentgjennomgang og intervju fått forståelse av at hendelser som 

skjer i forhold til pasienter blir journalført i pasientens journal. Det har imidlertid ikke vært en 

automatikk i at disse hendelsene også parallelt blir vurdert ført i kommunens avvikssystem. 

Etter revisors forståelse blir forhold som påvirker pasientens helse og omsorg, skrevet inn i 

fagsystemet Gerica. Dette systemet ligger på ”sikker sone” og det er en brannmur mellom 

dette systemet og øvrige systemer i kommunen. Avvik som skrives inn i avvikssystemet skal 

anonymiseres ved at pasientene ikke skal nevnes med navn.  Det er mange endringer som 

skjer daglig i fagsystemet/ pasientens journal, eksempelvis informasjon om medisiner, 

prøvesvar, tiltak og mål. Virksomhetsleder ved Re helsehus poengterer at ansatte prioriterer 

sine primæroppgaver som er å dokumentere i journal. Deretter skal de ansatte gå inn å 

registrere avvik.  

 

Spørsmål fra spørreundersøkelsen 

 
I spørreundersøkelsen ble de ansatte bedt om å ta stilling til ulike spørsmål som belyser i 

hvilken grad avvik meldes i avvikssystemet. Revisjonen trekker frem følgende 

spørsmål/påstander som kan belyse dette:  

 

 

 På min arbeidsplass er det en god kultur for å melde avvik.  

 Hvor mange ganger ansatte har meldt avvik de siste 12 månedene.  

 Hvis avvik var meldt i 2015- hvordan er avviket meldt?  

 Årsaker til at avvik ikke ble meldt 

 I hvilke situasjoner tenker ansatte at avvik kan skje og hva kan forhindre slike 
situasjoner?  
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I alt 102 respondenter tok stilling til påstanden om at det var en godt kultur for å melde avvik 

på arbeidsplassen. Hele 40 % krysset av for at de var verken enig eller uenig i påstanden. I alt 

33 % var svært enig/enig i påstanden, mens 27 % var uenig/svært uenig i at det var en god 

kultur for å melde avvik på arbeidsplassen. Etter revisors vurderinger gir ikke svarfordelingen 

indikasjon på at det eksisterer en utpreget ”fryktkultur” for å melde avvik. Svarfordelingen 

tegner heller opp et bilde av ansatte opplever at det eksisterer verken en utpreget god eller 

dårlig kultur for å melde avvik.  

 

De ansatte ble også bedt om å gi tilbakemelding om hvor mange ganger de hadde meldt avvik 

de siste 12 månedene:  
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I alt 96 ansatte besvarte spørsmålet, og 35 % krysset av for at de ikke hadde meldt avvik de 

siste 12 månedene. I alt 59 % hadde meldt avvik 1-5 ganger og 5 % hadde meldt avvik 

mellom 6-10 ganger. Ingen respondenter hadde meldt avvik over 10 ganger.  

 

Revisjonen var også opptatt av å finne ut hvordan ansatte hadde meldt avvikene. I alt 73 

personer besvarte spørsmålet, og svarfordelingen viser at avviket er meldt på følgende måter:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var også sentralt å få tilbakemeldinger fra de ansatte om hva som var årsaken/e til at de 

ikke hadde meldt avvik. I alt 54 respondenter besvarte spørsmålet:  

 

 

 

 Gjennom kommunens avvikssystem (81 %) 

 Muntlig til kollegaer/ ledelse (26 %) 

 I pasientens journal (10 %) 

 På e-post (4 %) 

 Annet (8 %) 
o Skriftlig advarsel 
o Samtale med pårørende og leder 
o Skriftlig brev 
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I alt 44 % av de som besvarte spørsmålet var usikker på om hendelsen/ situasjonen var å 

betrakte som et avvik. I alt 35 % krysset av for de ikke hadde tid til å melde avviket, og i alt 

26 % visste ikke hvordan de skulle melde avviket.  

 

Spørreskjemaet innehold også spørsmål med åpne svarkategorier, hvor de ansatte selv kunne 

beskrive med egne ord. Revisjonen ønsket å få tilbakemeldinger fra ansatte om i hvilke 

situasjoner som avvik kan skje og hva som kan forhindre slike situasjoner. I alt 46 personer 

har besvart spørsmålet, og tabellen under oppsummerer de ulike innspillene:  

 

 

 

Situasjoner hvor avvik kan oppstå 

 

Tiltak for å forhindre slike situasjoner 

Tidspress og stor arbeidsmengde. 

 

Redusere tidspresset, kurs, faglige 

oppdateringer, gode prosedyrer, god 

kommunikasjon, bedre bemanning, bedre 

vedtak knyttet til bruk av tvang 

Feil ved utlevering av medikamenter/ stell 

av pasienter 

Bedre rutiner på å sjekke hverandre, tydelige 

vedtak, god kommunikasjon. 

 

Vikarer og ansatte som er sjelden på jobb. 

 

Bedre rutiner og opplæring 

Brukere med rus- og psykiatrirelaterte 

utfordringer- verbale og fysiske trusler.  

Bedre retningslinjer for hvordan ansatte skal 

håndtere dette.  

Tekniske aspekter ved bygget og utstyr 

som benyttes- som eksempelvis 

bevegelsesalarmer. 

Fokus på pasienters sikkerhet og utarbeide 

tilstrekkelige vedtak rundt pasienten.  

 

Revisors gjennomgang av svarene viste at hovedvekten av de ansatte fremhevet stressfaktorer 

knyttet til bemanning, tidsnød og medisinering/stell av pasienter som de mest sentrale 
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årsakene til at situasjoner med avvik kan oppstå. To av svarene illustrerer dette på en god 

måte:  
 

”Avvik kan skje i alle situasjoner, men med økte stressfaktorer som redusert 

bemanning, ukvalifisert bemanning kan det øke. Jeg ønsker også å påpeke at mange 

avvik ikke blir registrert pga tidsnød og lite kunnskap om hvordan de registreres.” 

 

”Ved medisinering hvor flere gir medisinene, og ved stellesituasjoner hvor beboer ikke 

forstår hva som skal gjøres og hvorfor. Ved medisinering er det viktig at pleierne 

snakker sammen hele tiden om hvem som har fått og ikke fått medisinen. Ved 

stellesituasjoner er det viktig å bruke god tid (noe som ikke er lett alltid) og informere 

beboer om hva en skal hjelpe med.” 

 

5.4.5 Revisors vurderinger 

 

Gjennomgangen viser at avvik meldes i avvikssystemet og at Re helsehus står for en relativt 

høy andel av de totalt innmeldte HMS- avvikene og tjenesteavvikene i kommunen. Revisor 

konkluderer imidlertid med at Re helsehus burde ha meldt enda flere avvik enn hva som er 

blitt gjort. Det er flere forhold som forklarer hvorfor ikke samtlige avvik er blitt registrert og 

kommunen bør videreutvikle en systematikk for melding av avvik ved Re helsehus.  

 

Av innmeldte tjenesteavvik er det spesielt hendelser knyttet til medikamenthåndtering og 

tjeneste som ikke er utført i henhold til vedtak og kvalitetsstandarder, som er hyppigst meldt.  

Når det gjelder HMS- avvikene, er det kategorien Uakseptabel atferd/trusler/vold som 

rammer ansatt, som blir hyppigst meldt. Gjennomgangen viser også at Re helsehus har en høy 

andel av innmeldte avvik som har fått senket alvorlighetsgrad. Dette kan tyde på at ansatte har 

behov for mer utdypende informasjon om graderingen av avvikene.  

Etter revisors vurderinger er det sentralt at kommunens internkontroll sikrer at avvikssystemet 

fungerer tilfredsstillende. Våren 2015 opplevde flere virksomheter i kommunen at de ikke 

hadde tilgang til de elektroniske avviksskjemaene som ligger på kommunens intranett. Da 

personalavdelingen oppdaget dette, ble de elektroniske avviksskjemaene lagt ut på 

nettleseren, i tillegg til at det ble sendt ut en e-post til samtlige ansatte om at avvik skulle 

varsles.  

 

Revisor har gjennom dokumentgjennomgang og intervju fått forståelse av at forhold som 

påvirker pasientenes helse og omsorg blir journalført i pasientens journal i fagsystemet 

Gerica. Det har imidlertid ikke vært en automatikk i at disse hendelsene også parallelt blir ført 

i kommunens avvikssystem. Etter revisors vurderinger bør kommunen fokusere på at 

journalførte hendelser som kan kategoriseres som avvik blir ført over til kommunens 

avvikssystem.  

 

Spørreundersøkelsen viste at 64 % oppga at de hadde meldt avvik, og en høy andel av disse 

krysset av for at de hadde meldt avvikene gjennom kommunens avvikssystem. Det var også 

sentralt å få tilbakemeldinger fra de ansatte om hva som var årsaken/e til at de ikke hadde 

meldt avvik. I alt 54 respondenter besvarte spørsmålet, og undersøkelsen gir indikasjon på at 

ansatte ikke har meldt avvik grunnet usikkerhet om klassifiseringen av hendelsen, tidspress og 

liten kunnskap om hvordan avviket skulle meldes. 
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Spørreundersøkelsen viste at 33 % mener det er en god kultur for å melde avvik på Re 

helsehus, mens 40 % verken er enig eller uenig. Det var kun 27 % som ikke er enig i at det er 

en god kultur for å melde avvik. Gjennomgangen viser også at Re helsehus står for en relativt 

høy andel av de totalt innmeldte HMS- avvikene og tjenesteavvikene i kommunen, og 

spørreundersøkelsen viste at 64 % oppga at de hadde meldt avvik. Tilbakemeldinger gjennom 

spørreundersøkelsen gir ikke indikasjon på at ansatte opplever frykt for å melde avvik. 

 

5.4.6 Oppfølging av avviksmeldinger 

 

Oppfølging i organisasjonen 
 

Ledergruppen oppgir at temaer knyttet til avvik har blitt tatt opp på personalmøter, hvor 

ansatte får beskjed om at det skal meldes avvik.  Kommunens personalrådgiver har blant 

annet vært og informert om avvikssystemet på personalmøtene på de ulike avdelingene ved 

Re helsehus. 

 

Virksomhetsleder ved Re helsehus har også videreformidlet interne nyhetsbrev til ansatte i 

prosessen før, under og etter innflytting. I disse nyhetsbrevene har det blitt informert om en 

rekke ulike forhold knyttet til prosessen med etablering av Re helsehus, og i nyhetsbrevet for 

januar 2014 er følgende informasjon videreformidlet om avvikssystemet fra virksomhetsleder:  

 

Re kommune har et enkelt internettbasert avvikssystem. Dette er fint om du sjekker ut 
på intranettet, og spør en kollega hvis det er noe som du lurer på. Bruk 
avvikssystemet når du har behov, da er det lettere for lederne, tillitsvalgte og 
verneombud å dokumentere når det går galt. Det har i den siste måneden vært 3 
skader på ansatte relatert til jobbsituasjon som jeg har hørt om.  

 

På kommunens AMU- møter er avvik et fast punkt på agendaen, og gjennomgangen av 

referater fra januar-desember 2015 viser at følgende aspekter har vært tatt opp på møtene:  

 

 Fast gjennomgang av HMS- avviksmeldinger på samtlige møter 

 Gjennomgang av hvordan det jobbes med vold og trusler i henholdsvis skolesektoren 

og virksomhetene pleie og omsorg/ psykisk helse og miljøarbeid.  

 Utarbeidelse av en ny rutine for melding av HMS- avvik, hvor den nye rutinen har 

fokus på:  

o AMU gir fullmakt til HMS rådgiver og hovedverneombud om at dersom 

innmelder av et avvik, har meldt et HMS avvik (avvik som rammer ansatt) som 

Tjenesteavvik (avvik som rammer bruker) eller motsatt, skal 

hovedverneombud og HMS rådgiver sammen vurdere om avviket skal slettes. 

Innmelder og dennes leder (behandler av avviket) skal i så fall umiddelbart 

informeres om at nytt og rett type avvik skal legges inn. 

o I tillegg ble det – etter forslag fra rådmann – besluttet at 

virksomheter/avdelinger skal ha en gjennomgang for alle sine ansatte av den 

nye rutinen.  

 Avklaringer knyttet til hvordan brudd på bemanningsplan skal defineres som HMS 

avvik. AMU kom frem til at generelt brudd på bemanningsplan ikke er et HMS-avvik, 

men er et avvik dersom det medfører eller kan komme til å medføre:  

o Sikkerhetsrisiko for de ansatte 
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o Stor fysisk belastning som har ledet til/kan lede til helseskade 

o Stor psykisk belastning som har ledet til/kan lede til helseskade 

 AMU pålegger rådmannen å sørge for at det gjennomføres opplæring i 

avvikshåndtering. 

 Oppfølging av utfordringer knyttet til inneklimaet på NAV Re.  

 

 

Ved Re helsehus er det også satt ned et kvalitetsutvalg. Mandatet for utvalget er å sikre 

kvaliteten på tjenestene, sikre effektive og gode rutiner og sikre felles struktur i virksomheten 

som skal sikre forsvarlige helsetjenester gjennom systematisk kvalitetsforbedring. Dette 

uvalget ble startet i november 2015, og skal ha møter hver 6. uke. Deltakere vil være 

representanter fra de ansatte med ulike roller fra alle avdelinger. Antas ca 8 faste medlemmer. 

Andre f.eks lege kan kalles inn ved behov. Det vil være fast møteleder og en referent. På disse 

møtene blir faste poster på sakslisten gjennomgått:  

 

1. Kvalitetssystem - overordnede prosedyrer og aktuelle saker 

2. Avvik 

3. Gjennomgang av eksisterende rutiner fra de gamle arbeidsstedene, rutinerevisjon.  

Elektroniske fagsystem- rutiner 

4. Pasientsikkerhetsprogrammet 

 

 Revisors gjennomgang av møtereferater viser at utvalget har fokusert på viktigheten av 

tilstrekkelig opplæring i avvikssystemet. Det har også vært fokus på at det er behov for 

avklaringer om hvordan avvik skal graderes. I tillegg har det vært diskutert om virksomheten 

skal melde avvik i forhold til grunnleggende behov som for eksempel står beskrevet i 

verdighetsgarantien.
6
 I henhold til virksomsleder gjøres ikke dette systematisk. Disse 

spørsmålene blir aktuelle for eksempel i de situasjonene hvor ansatte mener at pasienter kunne 

ha hatt glede av å være mer ute, noe som vanskeliggjøres grunnet tidspress.  
 
 

Spørsmål fra spørreundersøkelsen 

 
I spørreundersøkelsen ble de ansatte bedt om å ta stilling til ulike spørsmål som belyser i 

hvilken grad meldte avvik følges opp videre. Revisjonen trekker frem følgende 

spørsmål/påstander som kan belyse dette:  

 

 

 I hvilken grad har du tillit til at den/de som melder fra om avvik blir godt ivaretatt 
av kommunen?  

 I hvilken grad synes du at avviksmeldinger følges opp på en tilfredsstillende måte 
på din avdeling?  

 I hvilken grad gir ledelsen god informasjon om de avvikene som er meldt på din 
arbeidsplass?  

 

 

 

 

                                                        
6 Verdighetsgarantien: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdighetsgarantien/id624134/ 
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I alt 97 personer besvarte spørsmålet om i hvilken grad de hadde tillit til at den/de som melder 

fra om avvik blir godt ivaretatt av kommunen. I alt 38 % mente at melderen ble i svært 

stor/stor grad godt ivaretatt av kommunen, mens kun 10 % mente at melderne ble i svært 

liten/ liten grad ivaretatt. Hele 52 % hadde krysset av for verken/eller på dette spørsmålet.  

Revisjonen ønsket også å rette fokus på ansattes vurderinger av hvordan avviksmeldingene 

ble fulgt opp på avdelingen:  
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95 ansatte har besvart spørsmålet og i alt 25 % mente at avviksmeldingene i svært stor/ stor 

grad følges opp på en tilfredsstillende måte. 23 % mente at disse meldingene i svært liten/ 

liten grad ble fulgt opp på avdelingen. 52 % svarte verken/eller på dette spørsmålet.  

 

 

Revisjonen ville også få de ansattes vurderinger av i hvilken grad ledelsen gir god 

informasjon om de avvikene som er meldt på arbeidsplassen:  
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Det var 96 personer som svarte på spørsmålet, og i alt 28 % mente at ledelsen i svært stor/ stor 

grad gir god informasjon om de avvikene som er meldt på arbeidsplassen. I alt 33 % mente at 

ledelsen i svært liten/ liten grad gir god informasjon om dette. I alt 39 % svarte verken/eller på 

dette spørsmålet.  

 

5.4.7 Revisors vurderinger 

Mange ansatte krysset av for ”verken/eller” kategorien på spørsmål som belyser oppfølgingen 

av avviksmeldingene. Dette kan være en indikasjon på at ansatte ikke har god kjennskap til 

hvordan avviksmeldingene følges videre opp i systemet. Revisor registrerer at kommunen har 

lagt til rette for ulike arenaer hvor det blir opplyst om avvikssystemet. Dette har vært tema på 

personal/avdelingsmøter, i tillegg til at virksomhetsleder har utgitt elektroniske nyhetsbrev til 

de ansatte. Avviksrapporteringen er også fast tema på møtene i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

og kvalitetsutvalget innen virksomhet Helse og omsorg. Revisor vurderer at kommunens 

oppfølging av HMS- avvikene i utgangspunktet har en tettere oppfølging i kommunen, 

ettersom det både er utformet en skriftlig rutine og de gjennomgås fast på AMU- møtene. Det 

er derfor et godt tiltak at Helse og omsorg har nedsatt et kvalitetsutvalg hvor det blir gitt en 

mulig arena for en mer detaljert diskusjon av avvik ved Re helsehus.  
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5.4.8 Revisors hovedkonklusjon   

 

Kommunen har lagt til rette for et elektronisk avvikssystem, hvor ansatte kan melde HMS- 

avvik og tjenesteavvik. Dette avvikssystemet blir benyttet av hele kommunen, og det er ikke 

utarbeidet et eget avvikssystem for helse- og omsorgssektoren.  

 

En overordnet konklusjon er at kommunen kunne ha hatt større læringsutbytte av 

avvikssystemet enn hva som har vært tilfelle. Etter revisors vurderinger har ikke 

avvikssystemet ved Re helsehus fungert optimalt i 2015. Kommunens administrative ledelse 

kan vise til ulike tiltak i 2015 som kan bidra til å sikre et bedre fungerende avvikssystem i 

fremtiden. Etter revisors vurderinger vil det erfaringsmessig ta tid før Re helsehus får en stabil 

og forutsigbar drift, og revisor vil understreke betydningen av å videreutvikle et 

velfungerende avvikssystem i tiden fremover.  

 

Systemet synes å være best utviklet i forbindelse med HMS- avvikene, både når det gjelder 

utarbeidelse av rutiner og oppfølging i organisasjonen. Systemet kan med fordel utvikles mer 

når det gjelder systematikk og rutiner for tjenesteavvik. I fagsystemet, som benyttes på Re 

helsehus, journalføres forhold knyttet til pasientene. Revisor konkluderer med at det er 

manglende rutiner på at avvik, som er ført i pasientens journal, også registreres i kommunens 

avvikssystem. Ulike faktorer har bidratt til at den første perioden har vært krevende for 

ansatte og ledere ved Re helsehus. Det er grunn til å anta at samtlige avvik ikke har blitt ført i 

den tiden Re helsehus har vært i drift, og at det er flere årsaker til dette. Revisor peker på flere 

faktorer som kan forklare hvorfor ikke avvikssystemet har fungert optimalt, som lav 

grunnbemanning, høy vikarbruk, tidspress, manglende kunnskap om hvordan avvik skal 

meldes og hvilke hendelser/ situasjoner som skal betraktes som avvik.  Spørreundersøkelsen 

gir indikasjon på at det er disse faktorene som kan forklare virksomhetens erfaringer med 

avvikssystemet så langt.   
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6. REVISORS ANBEFALINGER 
 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar 

for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 

sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til planen.  

 
 

 

 

Borre 4. mai 2016 

Vestfold kommunerevisjon 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Revisjonssjef/ statsautorisert revisor                           Prosjektleder 
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7. RÅDMANNENS UTTALELSE 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 61/15 - Orientering om klagesaker: ”Saken oversendes 
kontrollutvalget for nærmere gjennomgang og vurdering.” På denne bakgrunn bestilte Kontrollutvalget 
i sitt møte 25/11-15 en forvaltningsrevisjon knyttet til avvikssystem og avvikshåndtering ved Re 
helsehus. 
 
Rapporten ble oversendt rådmann 26/4-16 til høring. 
 
Rådmannen har lest rapporten med interesse, og mener den gir en god beskrivelse av hvordan Re 
kommunes avvikssystem fungerer på Re helsehus. Vestfold kommunerevisjons formål og 
problemstilling gjennomgås og besvares på en grundig og tillitsvekkende måte.  
 
Virksomhet Helse og omsorg er en ny virksomhet i ett nytt hus med en ny organisering og kulturer. 
Mange ting skulle på plass i løpet av det første driftsåret. Mye har skjedd, mye har kommet på plass, 
men nye rutiner tar tid å innarbeide overfor så mange ansatte som denne virksomheten har fordelt på 
hele døgnet. Desto viktigere er det at rutiner og opplæring i systemene er satt på dagsordenen i dertil 
egnede fora. Avvikssystemet og håndteringen av avvik er svært viktig både opp mot HMS og 
tjenesteavvik opp mot pasientsikkerheten. 
 
Høsten 2015 startet virksomhet Helse og omsorg gjennomgang av kvalitetshåndboken hvor 
tjenesteavvik og er beskrevet. Dette var et svært omfattende system. Virksomheten tok derfor initiativ 
til en visning med en leverandør av et kvalitetssystem.  
 
Rådmannen nedsatte en arbeidsgruppe som skulle vurdere helhetlige internkontrollsystemer for hele 
kommuneorganisasjonen. Rapporten fra arbeidsgruppen forelå 28.april 2016. Arbeidsgruppens 
foretrukne system – er et system som vil ha integrasjon mot forskjellige fagsystemer, blant annet 
Gerica.  
 
Gerica er fagsystemet for Helse og omsorg. Revisjonsrapporten viser til at der det har skjedd 
hendelser i forhold til pasienter, har dette blitt journalført i pasientens journal, men ikke automatikk i at 
det parallelt har blitt ført i kommunens avvikssystem.  
 
I det følgende kommenteres anbefalinger gitt i rapporten og hvordan rådmannen vil følge opp disse. 
 
Anbefaling 1: 
Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar for å melde avvik, 
kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 
 

Rådmannen anser dette som viktig og vil påse at virksomhet helse og omsorg ved Re helsehus, 
skriftliggjør rutiner for håndtering av tjenesteavvik. Dette sees i sammenheng med kommunen for 
øvrig, og valgte kvalitetssystem. Kvalitetsutvalget ved virksomheten vil utarbeide oppfølgingsplan for 
avvik. 
Overføring av avvik fra pasientjournal til kvalitetssystemets avviksrapportering integreres når systemet 
er klart for dette.  
Virksomheten arbeider med å fremme heltidskultur og har siden august 2015 deltatt i KS prosjekt Nytt 
blikk. Igjennom dette vil virksomheten øke ansattes stillinger og dempe innleie, og dermed bedre 
kvaliteten. Rådmannen oppfatter dette som et viktig prosjekt, da det å redusere antall små 
deltidsstillinger og mindre innleie av vikarer bidrar til å bedre kvalitet og sikkerhet.  
 
Anbefaling 2: 
Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og sørge for at 
opplæringen gjennomføres i henhold til planen. 
Rådmannen vil påse at virksomhet helse og omsorg ved Re helsehus integrerer opplæring i 
avvikssystemet i virksomhetens opplæringsplan.   
Det blir viktig at ledere gjøres ansvarlig for at alle ansatte får denne opplæringen i henhold til planen. 
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Virksomheten har gjennom målrettet pasientsikkerhetsarbeid gjennomført risikovurdering ukentlig på 
følgende tre døgnavdelinger – Hjemmesykepleien- Institusjonsomsorg og omsorgsplasser. 
Demensomsorg planlegger dette. Dette er en del av Pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Forvaltningsrevisjon - Re kommune. Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus.  

37 

8. Vedlegg 
 

Vedlegg 1; Overordnet rutine for melding av HMS-avvik 
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Vedlegg 2; Spørreundersøkelse: informasjonsskriv til ansatte  
 

Informasjonsskriv om anonym spørreundersøkelse 

Avvikssystemet ved  
Re helsehus 

 
På oppdrag fra kontrollutvalget i Re kommune skal Vestfold kommunerevisjon gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset i Re kommune. 
Formålet med prosjektet er å vurdere om Helsehuset har et fungerende avvikssystem.   

Avvik kan defineres som uønskede hendelser eller manglende oppfyllelse av krav (for eksempel en 

rutine som ikke er fulgt, manglende sikkerhetsutstyr, mangelfull informasjon osv). 
 

Hovedproblemstillingen i prosjektet er:  

I hvilken grad har Helsehuset et fungerende avvikssystem?  

 
For å belyse problemstillingen ønsker revisor å se nærmere på følgende forhold:  

 Kommunen skal ha et avvikssystem som er kjent og brukervennlig.  

 Når det skjer avvik skal dette meldes i avvikssystemet.  

 Avviksmeldinger skal følges opp på en tilfredsstillende måte.  

 
For å belyse temaet er det viktig å få innspill fra ansatte. I den forbindelse skal Vestfold 

kommunerevisjon sende ut en spørreundersøkelse til ansatte ved Helsehuset. Undersøkelsen sendes ut 

til ansatte ved:  
 

 Hjemmetjenesten 

 Institusjon Dagsenter 

 Demensomsorg 

 Omsorgsplasser 

 Bemanningsenheten 

 Sentralkjøkken 

Undersøkelsen er anonym og sendes ut rundt uke 6 på e-post til fast ansatte og ansatte i turnus, 

uavhengig av stillingsprosent.  

 
Har du noen spørsmål til undersøkelsen eller prosjektet for øvrig? Ta gjerne kontakt med prosjektleder 

Elisabeth Nilsen på telefon 33 07 13 03 eller på e-post elisabeth.nilsen@vestfoldkommunerevisjon.no  

 

Ditt bidrag er viktig!  
 
Borre 1. februar 2016 

 

Med vennlig hilsen 

 
Vestfold kommunerevisjon 

 

 
 
 
 

 

Kommunerevisor                           Prosjektleder 
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Vedlegg 3;  

Svarfordeling på spørreundersøkelsen 
 

Spørsmål 1:  

 

Hvilken avdeling er du tilknyttet ved Helsehuset? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Hjemmetjenesten 19,0% 20 

Institusjon 29,5% 31 

Dagsenter 1,9% 2 

Demensomsorg 25,7% 27 

Omsorgsplasser 28,6% 30 

Bemanningsenheten 1,9% 2 

Sentralkjøkken 1,9% 2 

answered question 105 

skipped question 0 

 

Spørsmål 2:  

 

Hvor høy stillingsprosent har du? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Over 50 % stilling 80,6% 83 

Under 50 % stilling 19,4% 20 

answered question 103 

skipped question 2 

 

Spørsmål 3:  

 

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 51,5% 52 

Nei 48,5% 49 

answered question 101 

skipped question 4 

 

 

Har du fått opplæring i kommunens elektroniske avvikssystem de 
siste 12 månedene? 

Ja Nei 
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Spørsmål 4:  

 

  

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Svært enig 7,8% 8 
Enig 34,3% 35 
Verken enig eller uenig 18,6% 19 
Uenig 31,4% 32 
Svært uenig 7,8% 8 

Besvart spørsmål 102 
Hoppet over spørsmål 3 

 

 

Spørsmål 5:  

 

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Svært enig 7,9% 8 
Enig 39,6% 40 
Verken enig eller uenig 24,8% 25 
Uenig 21,8% 22 
Svært uenig 5,9% 6 

answered question 101 
skipped question 4 

 

 

 

 

 

 

  

Jeg har fått tilstrekkelig opplæring i systemet for avviksrapportering. 

Svært enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Svært uenig 

Jeg er godt kjent med kommunens elektroniske avvikssystem. 

Svært enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Svært uenig 
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Spørsmål 6 

 

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Svært enig 2,9% 3 

Enig 30,4% 31 

Verken enig eller uenig 40,2% 41 

Uenig 25,5% 26 

Svært uenig 1,0% 1 

answered question 102 

skipped question 3 

 

 

Spørsmål 7  

 

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Ingen ganger 35,4% 34 

1-5 ganger 59,4% 57 

6-10 ganger 5,2% 5 

Over 10 ganger 0,0% 0 

answered question 96 

skipped question 9 

 

 

 

 

 
 
 

På min arbeidsplass er det en god kultur for å melde avvik. 

Svært enig 

Enig 

Verken enig eller uenig 

Uenig 

Hvor mange ganger har du meldt avvik de 12 siste månedene? 

Ingen ganger 
1-5 ganger 
6-10 ganger 
Over 10 ganger 
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Spørsmål 8 

Hvis du ikke har meldt avvik - hva er årsakene til dette? Flere kryss er mulig. 

Svaralternativer  Svarprosent Antall 

Jeg var usikker på om hendelsen/situasjonen var å betrakte 
som et avvik. 

44,4% 24 

Jeg hadde ikke tid til å melde avviket. 35,2% 19 

Jeg visste ikke hvordan jeg skulle melde avviket. 25,9% 14 

Jeg meldte ikke avviket fordi det blir mest sannsynlig ikke fulgt 
opp videre. 

13,0% 7 

Jeg syntes det var ubehagelig å melde avviket overfor ledelsen. 1,9% 1 

Jeg syntes det var ubehagelig å melde avviket overfor andre 
kollegaer. 

3,7% 2 

Jeg hadde ikke tilgang til systemet for avviksrapportering. 3,7% 2 

Jeg har ikke opplevd avvik på arbeidsplassen. 16,7% 9 

Annet - beskriv gjerne med egne ord: 5,6% 3 

Antall besvart spørsmålet 54 

Antall ikke-besvart 51 

 
Spørsmål 9 

Hvis du har meldt avvik i 2015- hvordan har du meldt avviket? Flere kryss er mulig. 

Svaralternativer  Svarprosent Antall 

Gjennom kommunens elektroniske avvikssystem. 80,8% 59 

På e-post. 4,1% 3 

I pasientens journal. 9,6% 7 

Muntlig til kollegaer/ledelse. 26,0% 19 

Annet - beskriv gjerne med egne ord: 8,2% 6 

Antall besvart spørsmål 73 

Antall ikke-besvart 32 

 

 
Spørsmål 10  
I hvilke situasjoner tenker du at avvik kan skje og hva mener du kan forhindre slike 
situasjoner? Beskriv med egne ord:  N=46 

 

Situasjoner hvor avvik kan oppstå 

 

Tiltak for å forhindre slike situasjoner 
Tidspress og stor arbeidsmengde. 

 

Redusere tidspresset, kurs, faglige oppdateringer, 

gode prosedyrer, god kommunikasjon, bedre 

bemanning, bedre vedtak knyttet til bruk av tvang 

Feil ved utlevering av medikamenter/ stell av 

pasienter 

Bedre rutiner på å sjekke hverandre, tydelige vedtak, 
god kommunikasjon. 

 

Vikarer og ansatte som er sjelden på jobb. 

 

Bedre rutiner og opplæring 

Brukere med rus- og psykiatrirelaterte 

utfordringer- verbale og fysiske trusler.  

Bedre retningslinjer for hvordan ansatte skal håndtere 

dette.  

Tekniske aspekter ved bygget og utstyr som 

benyttes- som eksempelvis bevegelsesalarmer. 

Fokus på pasienters sikkerhet og utarbeide 

tilstrekkelige vedtak rundt pasienten.  
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Spørsmål 11  

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

I svært stor grad 6,1% 6 

I stor grad 49,0% 48 

Verken/eller 28,6% 28 

I liten grad 2,0% 2 

I svært liten grad 1,0% 1 

Vet ikke- jeg kjenner ikke til systemet 13,3% 13 

answered question 98 

skipped question 7 

 
Spørsmål 12 

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

I svært stor grad 6,3% 6 

I stor grad 47,9% 46 

Verken/eller 27,1% 26 

I liten grad 13,5% 13 

I svært liten grad 5,2% 5 

answered question 96 

skipped question 9 

 

 

 

 

 

 

 

I hvilken grad mener du at kommunens elektroniske 
avviksrapporteringssystem er brukervennlig? 

I svært stor grad 

I stor grad 

Verken/eller 

I liten grad 

I svært liten grad 

I hvilken grad har du tilstrekkelig kunnskap om hva som er et HMS (helse, 
miljø og sikkerhet)-avvik på din avdeling? 

I svært stor grad 
I stor grad 
Verken/eller 
I liten grad 
I svært liten grad 
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Spørsmål 13  

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

I svært stor grad 7,3% 7 

I stor grad 45,8% 44 

Verken/eller 28,1% 27 

I liten grad 15,6% 15 

I svært liten grad 3,1% 3 

answered question 96 

skipped question 9 

 

 

 
Spørsmål 14 

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

I svært stor grad 3,1% 3 

I stor grad 25,0% 24 

Verken/eller 38,5% 37 

I liten grad 28,1% 27 

I svært liten grad 5,2% 5 

answered question 96 

skipped question 9 

 

 

I hvilken grad har du tilstrekkelig kunnskap om hva som er et tjenesteavvik på din 
avdeling? 

I svært stor grad 

I stor grad 

Verken/eller 

I liten grad 

I svært liten grad 

I hvilken grad gir ledelsen god informasjon om de avvikene som er meldt på din 
arbeidsplass? 

I svært stor grad 

I stor grad 

Verken/eller 

I liten grad 

I svært liten grad 
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Spørsmål 15 

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

I svært stor grad 1,1% 1 

I stor grad 24,2% 23 

Verken/eller 51,6% 49 

I liten grad 20,0% 19 

I svært liten grad 3,2% 3 

answered question 95 

skipped question 10 

 

 
Spørsmål 16  

 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

I svært stor grad 4,1% 4 

I stor grad 34,0% 33 

Verken/eller 51,5% 50 

I liten grad 8,2% 8 

I svært liten grad 2,1% 2 

answered question 97 

skipped question 8 

 

 

 

 

I hvilken grad synes du at avviksmeldinger følges opp på en 
tilfredsstillende måte på din avdeling? 

I svært stor grad 

I stor grad 

Verken/eller 

I liten grad 

I svært liten grad 

I hvilken grad har du tillit til at den/de som melder fra om avvik blir godt 
ivaretatt av kommunen? 

I svært stor grad 

I stor grad 

Verken/eller 

I liten grad 

I svært liten grad 
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Spørsmål 17 Har du øvrige kommentarer knyttet til avvikssystemet ved Helsehuset? Beskriv 
gjerne med egne ord: N= 16 
 

 

Kommentarer 

 

Antall som har påpekt forholdet 
Bedre opplæring 

 

3 

Manglende tid til å melde avvik 2 

Bra system når man blir kjent med det 2 

Manglende oppfølging tiltak 1 

Ikke gode nok rutiner 1 

Manglende forståelse når avvik skal rapporteres 1 

Gode ledere er på plass nå- det gir effekter på 

avviksrapporteringen 

1 

Håp om at meldte avvik fører til økt kvalitet på 

tjenestene 

1 

For lite personell fører til sårbare situasjoner 1 
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Arkivsak-dok. 16/00083-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 
 
 
 

   
 
 

HABILITET 

 

Forslag til vedtak: 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner 
Reglement for folkevalgte organer i Re kommune 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har i møte 07.04.16 tatt opp spørsmål om habilitet og praksis for å 
ivareta habilitetsreglene i saksbehandlingen i Re kommune. 
 
Alminnelige regler om inhabilitet for offentlig forvaltning er gitt i forvaltningsloven §§ 6 
til 10. Habilitet er også tema i kommuneloven § 40 om de folkevalgtes rettigheter og 
plikter. 
 
Habilitetsreglene gjelder for offentlige ansatte, folkevalgte representanter i 
kommunale kollegiale organer og personer tilknyttet organisasjoner eller selskaper 
som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan. 
 
Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten 
til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om 
deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at 
allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. 
Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en 
folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av 
inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig. (Veileder - Habilitet i kommuner og 
fylkeskommuner, publikasjon H-2266) 
 
I reglement for folkevalgte organer i Re kommune er retningslinjene for inhabilitet 
omtalt i § 9: 
 

Bestemmelsene om folkevalgtes inhabilitet følger av kommunelovens § 40, nr. 3, 
jfr. også forvaltningslovens kap. II, med følgende særregler: 
 



 

  
2 

 Folkevalgte er ikke inhabile ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting 
av godtgjøring o.l. for slike verv. 

 Kommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen 
av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, 
skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. 
Kommunalt ansatte er likevel ikke inhabile ved behandling av årsbudsjett, 
økonomiplan og kommuneplan. 

 Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28, andre ledd, er ansatte 
eller folkevalgte som var med på å treffe vedtak i den opprinnelige saken, eller 
som medvirket i forberedelsen av den opprinnelige saken, inhabile ved 
klageinstansens behandling og ved forberedelsene til klageinstansens 
behandling. 

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

 
Ved spørsmål om folkevalgtes habilitet, er det organet selv som treffer 
avgjørelsen, uten at vedkommende medlem deltar, jfr forvaltningsloven § 8, annet 
ledd. (Evnt. også: Det medlem habilitetsspørsmålet gjelder kan gi uttrykk for sin 
oppfatning av spørsmålet og uttale seg i saken, men ikke delta verken i drøftingen 
eller avstemmingen av saken.) 
 
Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak 
når han eller hun ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige 
personlige grunner tilsier dette. 
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KAPITTEL 1: FOLKEVALGTE ORGANER OG MYNDIGHETSOMRÅDER 

§ 1 Styreform 

Re kommune organiseres politisk etter formannskapsmodellen. 
 

§ 2  Kommunestyrets myndighet 

Kommunestyret er det høyeste politiske organ i Re kommune. Kommunestyret treffer vedtak på 
vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret 
delegerer myndighet i samsvar med lov og forskrifter. (Kommunelovens § 6). 
 
Kommunestyret vedtar selv: 
- kommuneplaner og kommunedelplaner 
- handlingsprogram, herunder økonomiplan og årsbudsjett 
- sektor- og temaplaner 
- reguleringsplaner  
- årsregnskap/årsmelding 
- periodiske regnskapsrapporter, herunder endringer i årsbudsjett/økonomiplan av vesentlig art 
- politisk organisering 
- hovedlinjene i administrativ organisering 
- prosjektrapporter/-regnskap for investeringsprosjekter større enn 1 mill. kroner 
- vesentlige endringer (opprettelse/nedleggelse) i kommunens tjenestetilbud 
- tilsetting av rådmann 
 

§ 3  Gjennomgående representasjon 

Det tilstrebes at samtlige medlemmer i kommunestyret, med unntak av ordfører, deltar i et av 
hovedutvalgene eller i kontrollutvalget, så langt dette ikke strider mot likestillingslovens krav om 
representasjon av begge kjønn i kommunale utvalg.  
Hovedutvalgsmodellen videreføres som modell for den politiske organiseringen av Re kommune. 
Minst et flertall av hovedutvalgets medlemmer skal sitte i kommunestyret. 
 

§ 4 Formannskapets sammensetning og myndighet 

Formannskapet består av sju medlemmer og er sammensatt av ordfører, varaordfører, ledere i 
hovedutvalgene og andre politikere fra kommunestyret. 
 
Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av gangen og av og blant kommunestyrets 
medlemmer. (Kommunelovens § 8).  
 
Formannskapet har ansvar for: 
- Innstilling til kommunestyret i saker om økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak og årsregnskap 

samt prosjektrapporter/-regnskap større enn 1 mill. kroner. 
- Overordnede plansaker.  
- Administrasjonsutvalgets oppgaver, jf. kommunelovens § 25. 
- Klagesaker etter forvaltningsloven. 
- Kommunens eierinteresser i aksjeselskap e.l. 
- Oppfølging av byggeprosjekter i byggefasen.  
- Skattesaker etter skattebetalingslovens § 42 (det oppnevnes om nødvendig eget skatteutvalg).  
 
Formannskapet behandler alle saker av økonomisk betydning. 
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Formannskapet avgjør for øvrig de saker som kommunestyret har gitt det fullmakt til å avgjøre. 
Formannskapet gir innstilling til kommunestyret i de saker som kommunestyret skal avgjøre og 
hvor innstillingsretten ikke er tillagt andre. 
 
Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommune-
styret når det er nødvendig at det treffes vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 
Melding om vedtaket forelegges kommunestyret på neste møte. (Kommunelovens § 13). 
 
Formannskapet har myndighet til å oppnevne egne – normalt tidsbegrensede - 
komiteer/underutvalg. 
 
Kommuneplanutvalg 
Utvalget består av formannskapets medlemmer. I tillegg gis en repr. fra hvert av partiene i 
kommunestyret som ikke er representert i formannskapet møte og talerett i utvalget. 
 
Kommuneplanutvalget er delegert myndighet til å vedta forslag til revidert kommuneplan 
(førstegangsbehandling), samt behandle innkomne merknader og høringsuttalelser (andregangs 
behandling) som grunnlag for endelig behandling i kommunestyret. 
 
Økonomiplanutvalg 
Utvalget består av formannskapets medlemmer. I tillegg gis en repr. fra hvert av partiene i 
kommunestyret som ikke er representert i formannskapet møte og talerett i utvalget. 
  
Utvalget er et drøftingsutvalg i forbindelse med rådmannens økonomiplan og budsjettarbeid. 
Utvalget kan gi signaler og råd om og deltar på ev. prosessamlinger i arbeidet. Utvalget har ikke 
beslutningsmyndighet. 
 
Valgstyret skal bestå av formannskapets medlemmer samt en representant fra partier i 
kommunestyret som ikke er representert i formannskapet. 
 
For nærmere omtale av administrasjonsutvalgets sammensetning og myndighet vises til dette 
reglementets kap. 5. 
 

§ 5 Hovedutvalgenes sammensetning og myndighet 

Det opprettes to hovedutvalg med 9 medlemmer. Kommunestyret velger medlemmene til 
hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd og hovedutvalg for drift, eiendom og næring. 
 
For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller 
gruppering av partier. Hvert parti eller gruppering av partier tilstås tre varamedlemmer mer enn 
antall medlemmer. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder skal 
være medlem av formannskapet. 
 
Representanter for de ansatte i kommunen har møte- og talerett i hovedutvalgene i hht. til 
kommunelovens § 26. 
 
Hovedutvalg for drift, eiendom og næring har i hovedsak ansvar og myndighet for områdene 
kommunalteknikk, eiendomsforvaltning, miljøvern, næringsutvikling inkl. reiseliv, landbruk, 
miljørettet helsevern, samferdsel, utmark/friluftsområder og fiske- og viltforvaltning. Utvalget er 
dessuten det faste planutvalget etter plan- og bygningsloven. 
 
Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd får i hovedsak ansvar og myndighet for områdene 
helsevern, omsorgstjenester, sosiale tjenester, bevillingssaker, undervisning, skoleskyss, 
voksenopplæring, barnehager og steds-/veinavn.  
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Kultur- og fritidssaker legges ikke totalt sett til ett av hovedutvalgene, men fordeles i forhold til type 
saker. I dette ligger et skille mellom plan- og arealsaker og andre kultursaker. Plan- og arealsaker 
behandles i hovedutvalget for drift, eiendom og næring, mens øvrige kultursaker behandles i 
hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd..  Den konkrete vurdering i hvor enkeltsaker innenfor 
kulturområdet skal behandles, foretas av administrasjonen. 
 
Hovedutvalgene behandler saker som angår byggeprosjekter i planleggingsfasen inntil beslutning 
om bygging er tatt, jfr. også eget byggereglement.  
Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet og er høringsinstans på vegne av kommunen i alle 
saker innenfor sitt ansvarsområde som ved lov, forskrift, reglement eller særlig vedtak ikke er lagt 
til kommunestyret eller delegert til rådmannen.   
 
Hovedutvalgene behandler og avgir innstilling i saker innenfor sitt ansvarsområde som skal 
avgjøres i kommunestyret dersom ikke annet er bestemt.   
 
Hovedutvalgene tar avgjørelser innenfor økonomiplanens rammer for sin sektor og etter myndighet 
delegert fra kommunestyret. 
 
Hovedutvalgene har myndighet til å treffe vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle ha 
vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at det treffes vedtak så raskt at det ikke er tid 
til å innkalle dette. Dette gjelder likevel ikke budsjettsaker. Melding om vedtaket forelegges 
kommunestyret på neste møte. (Kommunelovens § 13). 
 
Hovedutvalgene har myndighet til å oppnevne egne – normalt tidsbegrensede - komiteer/-
underutvalg. 
 
Bestemmelsene i reglementet gjøres for øvrig gjeldende så langt de passer. 
 

§ 6 Kontrollutvalgets formål  

Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret det løpende tilsynet av forvaltningen i kommunen 
og påser dessuten av revisjonen fungerer på en betryggende måte. (Kommunelovens § 60).  
 
Det vises for øvrig til dette reglements Kap. 4. Ellers gjelder reglementet så langt det er 
hensiktsmessig for kontrollutvalgets arbeid. 
 
 
 

KAPITTEL 2 : DE FOLKEVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER  
 
For bestemmelser om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som 
er under behandling vises til kap. 6 i dette reglementet. For bestemmelser om godtgjøring, dekning 
og utgifter og økonomiske tap vises til kap. 7 i dette reglementet. 
 

§ 7 Rett og plikt til å delta i møter 

Den som er valgt som medlem i kommunalt folkevalgt organ, plikter å møte i organets møter med 
mindre det foreligger gyldig forfall. (Kommunelovens § 40). 
 
De folkevalgte har eget ansvar for å sette seg inn i berørte saker og saksområder, herunder å 
innhente ytterligere informasjon hvis det skulle være nødvendig.  
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§ 8 Plikt til å avgi stemme 

Medlem som er tilstede i folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å avgi stemme. 
Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. 
 

§ 9 Inhabilitet 

Bestemmelsene om folkevalgtes inhabilitet følger av kommunelovens § 40, nr, 3, jfr. også 
forvaltningslovens kap. II, med følgende særregler:  

- Folkevalgte er ikke inhabile ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av 
godtgjøring o.l. for slike verv.  

- Kommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av 
grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses 
som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Kommunalt ansatte er likevel ikke 
inhabile ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan. 

- Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28, andre ledd, er ansatte eller 
folkevalgte som var med på å treffe vedtak i den opprinnelige saken, eller som medvirket i 
forberedelsen av den opprinnelige saken, inhabile ved klageinstansens behandling og ved 
forberedelsene til klageinstansens behandling.  

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

Ved spørsmål om folkevalgtes habilitet, er det organet selv som treffer avgjørelsen, 
uten at vedkommende medlem deltar, jfr forvaltningsloven $ 8, annet ledd. (Evnt også: 
Det medlem habilitetsspørsmålet gjelder kan gi uttrykk for sin oppfatning av spørsmålet 
og uttale seg i saken, men ikke delta verken i drøftingen eller avstemmingen av saken.)  

Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han eller hun 
ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grunner tilsier dette.  
 
 

KAPITTEL 3: SAKSBEHANDLINGSREGLER I FOLKEVALGTE ORGANER  

§ 10 Bestemmelsenes anvendelsesområde 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for saksbehandlingen i kommunestyret og formannskap. 
Bestemmelsene gjelder også så langt det er hensiktsmessig for faste utvalg, nemnder, 
kontrollutvalg og andre folkevalgte organ så langt kommunestyret eller oppnevningsorganet ikke 
bestemmer noe annet. 
 

§ 11 Møteprinsippet 

Folkevalgte organ treffer sine vedtak i møte. (Kommunelovens § 30).  
 
Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret, kan lederen for organet beslutte at 
saken kan behandles ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan bare gjøres 
dersom det er påkrevd å få avgjort saken før neste møte, og det enten ikke er tid til å kalle 
sammen til ekstraordinært møte, eller at saken ikke er så viktig at dette ansees som nødvendig. 
(Kommunelovens § 30). 
 

§ 12  Åpne eller lukkede møter 

Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt 
taushetsplikt eller kommunelovens § 31. Så langt mulig skal video fra møtene publiseres direkte på 
nett. 
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Er det avtalt befaringer, og dette er en del av saksbehandlingen, er befaringen i prinsippet en del 
av møtet, og reglene om møteoffentlighet gjelder, jfr. kl §§ 31 og 31a.  
 
At møtene er åpne innebærer at alle som ønsker det kan være til stede. Adgangen til å lukke møte 
må være begrunnet i lovbestemt taushetsplikt, når hensynet til personvern krever det eller 
hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det. Det kan være tilfeller der personer har 
behov for å bli skjermet selv om opplysningene ikke vil falle inn under reglene om taushetsplikt.  
 
Den som forstyrrer forhandlingene kan bortvises fra møtet. Dersom en befaring har tiltrukket seg 
mange tilhørere vil det være adgang til å begrense antall tilhørere av plasshensyn.  
Møteleder bør da invitere til orientering i forkant og i etterkant av befaringen dersom det er behov 
for å orientere offentligheten. 
  

§ 13 Forberedelse av saker for folkevalgte organ 

Rådmannen sørger for at de saker som behandles av folkevalgte organ er forberedt på forsvarlig 
måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende instrukser gir. 
(Kommunelovens § 23). 
 
Formannskapet behandler saker til kommunestyret og avgir innstilling med forslag til vedtak hvor 
ikke annet er bestemt. (Kommunelovens § 8). 
 
Hovedutvalgene behandler saker til kommunestyret og avgir innstilling med forslag til vedtak i 
saker innenfor hovedutvalgenes arbeidsområde hvor annet ikke er bestemt. 
 
I saker innenfor hovedutvalgenes arbeidsområde som er av økonomisk betydning, avgir 
hovedutvalgene en anbefaling til formannskapet. 
 
 

§ 14 Innkalling - Dokumenter 

Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv eller av 
kommunestyret, og ellers når organets leder finner det påkrevd, eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 
 
Lederen av det folkevalgte organet setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møte skal 
gjøres tilgjengelig for medlemmene med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de 
saker som skal behandles. 
 
Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig 
for allmennheten. Møter som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte. 
(Kommunelovens § 32). 
 
Saker som er ført opp til behandling i kommunestyret skal gjøres tilgjengelig om mulig minst 10 
dager før møtet. Dersom kommunestyrets medlemmer har fått elektronisk utstyr, sendes det ikke 
ut papirversjoner av saksdokumentene. Tilsvarende krav til tilgjengeliggjøring og frister gjelder 
også sakspapirer til formannskap og hovedutvalg. 
 
Kopi av saksdokumentene legges samtidig ut til ettersyn på kommunens hjemmesider.  
 

§ 15 Vedtaksførhet 

Et folkevalgt organ kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede 
under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. (Kommunelovens § 33). 
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Det konstituerende møte i kommunestyret er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til 
stede. (Kommunelovens § 17 ). 
 

§ 16 Forfall - varamedlemmer 

Den som er valgt som medlem i folkevalgt organ plikter å møte med mindre det foreligger gyldig 
forfall (kommunelovens § 40). Som gyldig forfall regnes omstendigheter som fører til at 
vedkommende ikke kan møte uten fare for helbred eller velferd eller uten å forsømme viktige 
forpliktelser. (Forfall begrunnet i forretninger/plikter må kunne bekreftes av arbeidsgiver.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Gyldig forfall kan også være spesielle fødselsdager, møter på skole/barnehager hvor 
møtetidspunkt ikke kan endres eller avtalt ferieavvikling. Tvilstilfeller drøftes med møteleder 
og/eller ordfører. 
 
Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i et folkevalgt organ på grunn av gyldig 
forfall, skal han/hun uten opphold melde dette til administrasjonen, og si fra om forfallsgrunnen. 
Forfallet skal godkjennes av møteleder og/eller ordfører.  
 
Administrasjonen innkaller raskest mulig inn varamedlem i den nummerorden de er valgt 
(kommuneloven § 16). Det samme gjøres dersom et medlem må fratre på grunn av inhabilitet i en 
sak som skal behandles på møtet, og dette er varslet på forhånd.  
 
Den som på grunn av gyldig forfall må forlate møtet under forhandlingene, melder straks fra til 
møtelederen. Varamedlem som er tilstede eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i 
kommunelovens § 16 inn i stedet. 
 
Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, tar han/hun del i møtet til angjeldende sak er 
ferdigbehandlet, selv om den hvis plass han/hun har inntatt, eller et varamedlem som i 
nummerorden står foran ham/henne, deretter innfinner seg. 
 

§ 17 Andre enn folkevalgte medlemmer som kan ta del i møtet 

Rådmannen, personlig eller ved en av sine underordnede, har møte- og talerett i alle kommunale 
folkevalgte organ med unntak av kontrollutvalget. Er det oppnevnt egen tjenestemann for å føre 
møtebok etter kommunelovens § 30 møter denne. Kommunerevisor plikter å være tilstede i 
kommunestyret ved behandlingen av årsregnskapene.  
 

§ 18 Taushetsplikt 

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter medlemmene av det folkevalgte 
organet, kommunale tjenestemenn og andre som måtte være til stede, å bevare taushet om 
opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Vedtakene er offentlige i den grad 
de ikke er underlagt taushetsplikt eller av annen årsak midlertidig ikke skal offentliggjøres.  
 

§ 19 Møtets åpning  

Ved møtets åpning foretas navneopprop. Er det lovlige minste antall til stede, erklærer 
møtelederen møtet for satt. Er det i forbindelse med oppropet reist innvending mot noens rett til å 
ta sete i det folkevalgte organet, eller tvil om eventuelle forfall gjør det folkevalgte organet først 
vedtak om dette. 
 
Fra møtet er satt til møtet er slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for 
kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen. 
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Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar 
sete. 
 

§ 20 Behandling av sakene - endring av sakslisten 

Sakene behandles i den rekkefølge som følger av sakslisten. Det folkevalgte organet kan vedta 
annen rekkefølge. 
 
Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller 
det folkevalgte organet vedtar å utsette forhandlingene om den. 
 
Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak på den 
utsendte saksliste. Det kan også treffes vedtak i sak som ikke er oppført på saksliste dersom ikke 
møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette. (Kommunelovens § 34). 
 

§ 21 Møtelederens redegjørelse for saken - Talernes rekkefølge 

Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på sakslista. Møtelederen gjør oppmerksom 
på mulige dissenser og redegjør for saken så langt det er påkrevd. 
 
Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen 
rekkefølgen mellom dem. 
 
Møtelederen kan tillate replikkordskifte og fastsetter tidsbegrensninger. Ved behandling av 
omfattende saker som budsjett, økonomiplan og kommuneplan, bør det settes begrensninger på 
taletid.  
 

§ 22 Ordskiftet 

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Han/hun skal holde seg nøye til 
den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder, møtelederen skal se til at det blir gjort. 
 
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er heller 
ikke lov til å lage uro som uttrykk for misnøye eller bifall. 
 
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, påtaler møtelederen dette. Retter han/hun seg 
likevel ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra ham/henne ordet eller ved avstemning la 
forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. 
 

§ 23 Møtelederens stilling under ordskiftet 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 
 
Vil møtelederen ta del i ordskiftet med annet enn faktaopplysninger og ren informasjon, skal 
ledelsen av forhandlingene overlates til en annen representant.  
 

§ 24 Avgrensning og avslutning av ordskiftet 

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan det folkevalgte organet vedta at taletiden 
begrenses. 
 
Finner det folkevalgte organet at en sak er drøftet ferdig, kan det vedta å slutte ordskiftet om 
saken. 
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§ 25 Forslag 

Forslag kan ikke settes frem av andre enn det folkevalgte organets medlemmer, med mindre 
særlige lovbestemmelser gir også andre rett til å sette frem forslag. Rådmannen innstiller kun til 
første nivå i politisk behandling.  
 
Forslaget skal sendes elektronisk til møtelederen og til det folkevalgte organets sekretær. 
Møtelederen refererer forslaget. 
 
Følgende forslag kan fremmes muntlig: Valg eller ansettelse, utsettelse eller oversendelse av 
saken som er til behandling og at forslaget ikke skal vedtas. Utsettelsesforslag skal umiddelbart tas 
opp til votering.  
 

§ 26 Avstemning 

Når ordskiftet er slutt, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning. Fra da og til den er 
avgjort ved avstemning skal ordskiftet opphøre og det kan ikke settes fram nye forslag. Det er 
videre ikke anledning til å ta andre saker opp til behandling. 
 
Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til 
å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.  
 
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem forslag om 
rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at 
talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet. 
 
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker 
enn valg er møteleders stemme avgjørende. (Kommunelovens § 35). 
 

§ 27 Prøveavstemning 

Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende. 
Er den innstilling eller det forslag som det skal stemmes over, delt i flere poster eller paragrafer, 
bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt - i 
tilfelle også her etter en prøveavstemning - over hele innstillingen eller hele forslaget. 
 

§ 28 Stemmemåten 

Votering kan skje på følgende måter: 
a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen av representantene uttaler seg imot et forslag som 

møtelederen setter frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 
b) Ved at møtelederen oppfordrer medlemmene til å avgi stemmetegn. Når møtelederen 

bestemmer det eller når et medlem krever det, holdes kontraprøve. 
c) Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner til dette, teller opp 

stemmene. 
 

§ 29 Interpellasjoner (skriftlige forespørsler) 

Det enkelte medlem av kommunestyret har rett til å melde skriftlige forespørsler, kalt 
interpellasjoner, til ordføreren, også i saker som ikke står på sakslisten. Slike forespørsler må være 
meldt til ordføreren seinest kl. 10.00 tre virkedager før møtet.  
 
Interpellasjoner krever skriftlig svar. Svaret leses opp i møtet og deles ut til representantene og til 
pressen. I spesielle tilfelle kan møtelederen nøye seg med å gi en foreløpig redegjørelse i det 
første møtet, for så å supplere dette med et fyldigere svar i neste møte. 
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Følgende behandlingsmåte legges til grunn: 
- Spørsmålsstilleren gis inntil fem minutter taletid til å begrunne sitt spørsmål. Ordføreren gis 

inntil fem minutter taletid til å besvare spørsmålet. Spørsmålsstilleren og ordføreren gis deretter 
anledning til et kort innlegg hver. 

- Under debatten kan spørsmålsstilleren og ordføreren ha ordet to ganger hver. Andre talere kan 
ikke ha ordet mer enn en gang. Taletiden for hver er begrenset til 3 minutter.  

- Forslag som settes frem i forbindelse med en slik forespørsel kan kommunestyret ta opp til 
behandling hvis ikke møtelederen eller en tredjedel av de møtende medlemmene motsetter 
seg det. (Kommuneloven § 34). 
 

Interpellasjoner og ordførerens svar skal følge møteboka. 
 

§ 30 Muntlige forespørsler 

Et hvert medlem kan rette muntlige forespørsler til lederen i møte, også om saker som ikke står på 
sakslisten (kommuneloven § 34). En slik forespørsel meldes ved møtets start. 
 
Møteleder besvarer spørsmålet i møtet, men kan nøye seg med å gi en foreløpig redegjørelse i det 
første møtet, for så å supplere dette med et mer fyldig svar i neste møte. 
 
Tema for den muntlige forespørselen, hvem som framsatte forespørselen og hvem som svarte på 
forespørselen skal framgå av møteboka. Foreligger det et skriftlig svar på forespørselen skal dette 
framgå. 
 

§ 31  Åpen post i kommunestyret 

Før formelt møte i kommunestyret settes, avsettes det tid til spørsmål fra tilhørere i salen. 
 
Så langt det er hensiktsmessig skal temaene som bringes opp under åpen post framgå av 
møteboka. 
 

§ 32 Utsendinger mv. 

Utsendinger fra foreninger, grupper e.l. som vil møte for et folkevalgt organ og uttale seg om saker 
på dagens saksliste, skal melde fra om dette til møtelederen seinest dagen før møtet. 
 
Medlemmene av det folkevalgte organet avgjør med alminnelig flertall om utsendingene skal tas 
imot og gis anledning til å uttale seg. Uttalelsen skal i tilfelle skje ved en representant for gruppen, 
dersom ikke annet vedtas. 
 

§ 33 Orden i salen og bygningen 

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. Han/hun 
skal således se til at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller 
på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god 
orden, kan møtelederen vise ut vedkommende tilhører eller alle tilhørerne. 
 

§ 34 Føring av møtebok  

Det skal føres møtebok over forhandlingene i folkevalgte organer. (Kommunelovens § 30).  
 
I møteboka føres inn for hvert møte: 

- Tid og sted for møtet. 
- Hvem som møtte og hvem som var fraværende til enhver tid. 
- Hvilke saker som ble behandlet. 
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- Alle framsatte saker og avstemningsresultat i den enkelte sak. 
 

For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene gjøres etter 
rett fremgangsmåte. Sakene bokføres kronologisk, og slik at en kan se hva sakene gjelder. Hvem 
som utgjør mindretallet i et vedtak bør så langt det er hensiktsmessig framgå av møteboka. 
 
Møteleder og to andre faste medlemmer oppnevnt av det folkevalgte organet underskriver 
møteboka ved møtets avslutning. Protokollen godkjennes som egen sak i neste møte. 
 
Etter møtet tas det utskrift av møteboka. Et eksemplar av utskriften sendes medlemmer, 
varamedlemmer og ellers alle som mottar sakspapirer.  
 

§ 35 Protokolltilførsel 

Den enkelte representant eller rådmannen kan kreve å få ført i møteboka en kort redegjørelse for 
sitt avvikende syn. 
 
Som hovedregel skal bare protokolltilførsel nektes når det foreligger særlig grunn, for eksempel 
dersom protokolltilførselen har en sjikanerende form eller er unødig lang. Dersom det oppstår 
uenighet om en protokolltilførsel skal tillates, avgjør møtelederen - eller det folkevalgte organet i 
tilfelle protest blir reist mot hans/hennes bestemmelse - om protokolltilførsel skal tillates.  
 

§ 36 Lovlighetskontroll, opplysningsplikt 

Tre eller flere av medlemmene av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet i 
folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen inn for departementet til kontroll av 
avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed. 
(Kommunelovens § 59). 
 
Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Hvis 
dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet (fylkesmannen etter 
delegasjon). 
 

§ 37 Anmodning om ny behandling av avgjort sak 

Anmodning om å ta opp saker til ny behandling i kommunestyret, formannskap eller hovedutvalg 
kan avslås av vedkommende organ, eventuelt rådmannen, i tilfelle der saken er lovlig avgjort av 
vedkommende organ i samme valgperiode og når anmodningen kommer inn før det er gått seks 
måneder fra den dag organet gjorde endelig vedtak i saken. Dette gjelder ikke anmodning fra 
departementet. 

KAPITTEL 4: UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR KONTROLLUTVALGET  

§ 38  Kontrollutvalgets formål  

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i 
kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte. (Kommunelovens § 
77). 
 
Det vises ellers til "Forskrift om kontrollutvalg" med merknader, gjeldende for norske kommuner, 
fastsatt av kommunaldepartementet med hjemmel i kommuneloven. 
 

§ 39  Valg - sammensetning 

Kontrollutvalget har fem medlemmer, hvorav min. ett medlem er fra kommunestyret.  
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Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene 
leder og nestleder. 
 
Ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av 
kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd og ansatte i kommunen er 
utelukket fra valg. 
 

§ 40  Saksbehandlingen i kontrollutvalget 

1. Utvalgets møter holdes for åpne dører. 
 
2. Innkalling til møtet skal sendes ordfører, utvalgets medlemmer og revisor, i rimelig tid før 

møtet. Sakslisten og saksdokumenter sendes rådmannen til orientering. 
 

Sakslisten og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal være tilgjengelig for 
allmennheten. 

 
Møtebok sendes ordfører, utvalgets medlemmer, rådmannen og revisor. 

 
3. Ordfører og oppdragsansvarlig revisor, eller deres stedfortreder, har møte- og talerett i 

utvalget. Ordfører kan også etter forutgående melding til kontrollutvalget la seg representere 
ved annet medlem av kommunestyret.      

 
Utvalget kan innkalle rådmannen, eller den/de fra administrasjonen rådmannen peker ut samt 
folkevalgte, hvis dette er nødvendig for å klargjøre en sak. 
 

4. Kontrollutvalgets sekretariat er sekretær for utvalget og sørger for saksutredning og andre 
forberedelser.  

 

§ 41  Utvalgets oppgaver 

1. Utvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at 
revisjonsarbeidet er àjour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. 
 
Utvalget skal gjennom revisors arbeid og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens 
verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg, og om nødvendig gi 
pålegg om at tiltak må treffes. 

 
2. Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at 

forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal videre i 
samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av 
kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 

 
3. Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret. 
 

Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning, bl.a. i 
forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter. 

 
4. Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt 

mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 
 
5. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet 

vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Utvalget bør samtidig vurdere 
presentasjonsformen for regnskapene og de øvrige dokumentene med henblikk på å gjøre 
disse mer tilgjengelige og informative for alle interesserte. 
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6. Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og 

brakt i orden. 
 
7. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt. 

 
8. For øvrig vises til kommuneloven § 77 og Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner. 
 

§ 42 Innhenting av opplysninger 

Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen 
og fra andre kommunale organer og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og 
arkiver. 
 
Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser 
av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid. 
 

§ 43 Taushetsplikt - offentlighet 

Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 

13. 

 

Utvalgets dokumenter er offentlige med mindre annet følger av lov om offentlighet, offentleglova. 
 
 

KAPITTEL 5:    UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 

§ 44 Valg og sammensetning 

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer utvidet med tre medlemmer utpekt 
av arbeidstakerorganisasjonene i.h.t. gjeldende avtaleverk. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder blant de folkevalgte medlemmer i utvalget. 
(Kommuneloven § 25). 
 

§ 45 Arbeidsområdet 

Administrasjonsutvalget er kommunens hovedorgan i saker som gjelder forholdet mellom 
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget har et særskilt ansvar for å ta initiativ 
innenfor dette felt. 
 
Administrasjonsutvalget er også kommunens likestillingsutvalg. 
 

§ 46 Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet 

Administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet innen budsjettets rammer i følgende saker: 
 

- Utvalget er drøftingsorgan for prinsipielle personal- og arbeidsgiverspørsmål i Re kommune 
- Utvalget er klageorgan i tilsettingssaker 
- Utvalget vedtar personalpolitiske retningslinjer, reglementer m.v. som angår de ansatte 
- Utvalget har avgjørelsesmyndighet i andre saker som kommunestyret delegerer til utvalget 
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§ 47 Saker hvor administrasjonsutvalget har uttalerett 

Administrasjonsutvalget uttaler seg i saker innenfor utvalgets arbeidsområde hvor 
avgjørelsesmyndighet tilligger kommunestyret. 
 

§ 48 Arbeidstakerrepresentantenes kompetanse og habilitet 

De ansattes representanter blir medlemmer av administrasjonsutvalget med samme rettigheter og 
plikter som de politisk valgte. De ansattes representanter kan imidlertid ikke delta ved 
administrasjonsutvalgets behandling av forhandlingsprotokoller. 
 
Vedrørende habilitetsspørsmål for øvrig henvises til forvaltningslovens bestemmelser. 
 

§ 49 Administrasjonsutvalgets møter 

Utvalget skal ha møte på de tidspunkter som fastsettes, og ellers når lederen finner det påkrevd 
eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 
 
Lederen innkaller normalt utvalget skriftlig med 10 dagers varsel. Saksdokumentene sendes 
foruten til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett, også til kommunestyrets 
medlemmer, de politiske partiene og pressen. Rådmannen avgir innstilling overfor utvalget. 
 

§ 50 Sekretariat 

Rådmannen er sekretær for administrasjonsutvalget. Sekretæren kan, i samråd med utvalgets 
leder, innkalle andre det er ønskelig å rådføre seg med. 
 
 
 

KAPITTEL 6: FOLKEVALGTES INNSYNSRETT 

§ 51 Kommunestyrets og andre folkevalgtes organers rett til innsyn i saksdokumenter 

Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning rett til innsyn i alle 
kommunale saksdokumenter, med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 
 
Formannskapet og faste utvalg har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av 
kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organene 
kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dette er nødvendig for 
vedkommende organets behandling av en konkret sak.  
 

§ 52 Vedtak om innsyn 

Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som 
behandles i vedkommende organ. 
 
Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når 
tidspunktet for innsyn er inntrådt, se nedenfor. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle 
saksdokumenter på tilsvarende grunnlag. 
 
Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer kan vedta innsyn for sin bruk i andre 
organers saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 
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§ 53 Tidspunktet for rett til innsyn 

Retten til innsyn inntrer når saken er framlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksframstillingen 
skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i 
tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 
 
For saker som avgjøres av administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det tidspunkt saken er 
ferdigbehandlet. 
 

§ 54 Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 

I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommune-
styret og andre folkevalgte organer kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte 
opplysninger når det er klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende 
organ, jf. forvaltningslovens § 13b nr.2 og 4. 
 
Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt taushets-
plikt eller unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmene av folkevalgte organer 
undertegner taushetserklæring når det får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Når en sak 
behandles for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31, skal det ikke orienteres eller refereres fra 
forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgtes organ bestemmer noe annet. 
 

§ 55  Framgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til administrasjonen 

Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til 
administrasjonen skal skje til innstillende myndighet, dvs. rådmannen.  
 
Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares positivt med en 
kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan og lignende. 
 
 

KAPITTEL 7: ARBEIDSGODTGJØRING, TAP AV ARBEIDSFORTJENESTE OG 
PÅFØRTE UTGIFTER FOR FOLKEVALGTE  

§ 56 Generelt   

Folkevalgte i Re kommune har krav på diverse godtgjørelser, jfr. kommunelovens regler om 
dekning av utgifter og økonomisk tap til folkevalgte (§ 41) og arbeidsgodtgjøring (§ 42).  
 
For øvrig legges kommunens eget reglement til grunn samt "Kommunelovens regler om arbeids-
godtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap til folkevalgte" (Kommunal- og regional-
departementet, H-2097) og "Økonomiske vilkår for folkevalgte" (Kommunenes sentralforbund). 
 

§ 57 Omfang 

Reglementet omfatter politiske verv i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, 
administrasjonsutvalget og kontrollutvalget. 
 

§ 58 Heltidsverv 

Ordfører frikjøpes 100 %.  
 

§ 59 Fast godtgjørelse 

Godtgjørelsen til ordfører og øvrige folkevalgte fastsettes av kommunestyret etter særskilte vedtak.  
Ordførers godtgjøring fastsettes til 90% av en stortingsrepresentants lønnsgodtgjørelse. 
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Godtgjøring av øvrige folkevalgte beregnes som en nærmere bestemt prosentsats av ordførers 
godtgjøring som vist i tabellen.  
 

VERV Godtgjøring i 
% av 
ordførers 
godtgjøring  

 

Varaordfører 14% Inkluderer KST, FSK, ADM, 
Øk.plan, KPU. 

Hovedutvalg – leder 12% Inkluderer også medlem h.utvalg, 
KST, FSK, ADM, Øk.plan, KPU. 

Formannskap – medlem 6% Inkluderer også KST, ADM, 
Øk.plan, KPU. 

Kommunestyret - medlem 2% Kun medlem av KST, og ikke FSK. 

Hovedutvalg – medlem 2% Kun medlem av hovedutv., og ikke 
FSK. 

Kommunestyret – 
gruppeleder 

0,5% + 0,5% 
pr medlem 

Kun for gruppelederfunksjon. 

Kontrollutvalg – leder 6% Inkluderer også fast godtgj som 
medlem av utvalget 

Kontrollutvalg - medlem 1% Kommer i tillegg til evnt andre  
medlemskap 

Økonomiplanutvalg – 
medlem 

 Utgår 

 
Varaordfører gis godtgjørelse som ordfører hvis setteordfører utover ordinær ferie. 
 

Den faste godtgjørelsen omfatter alle oppgaver tilknyttet det folkevalgte organets arbeid, 
herunder;  
- Møte i organet, både ordinært oppsatte og ekstraordinære  

- Budsjettmøter  

- Gruppemøter  

- Deltagelse i underutvalg tilhørende organet  

- Deltagelse i ad-hoc utvalg tilhørende organet  

- Deltagelse i kommunale prosjekter  

- Representasjon i rimelig omfang  

- Nødvendig merarbeid som leder for et organ  

- For- og etterarbeid i forbindelse med møter i organ eller utvalg tilhørende organ  

- Befaringer 
 
Nestleder, eventuelt en valgt møteleder, godtgjøres med kroner 800,- pr møte når organets leder 
og eventuelt nestleder har forfall, uansett om nestleder/valgt møteleder ellers har fast godtgjørelse. 
Det tilkjennes nestleder en ekstra godtgjørelse, 50 % av godtgjørelsen for lederfunksjonen, dersom 
vedkommende fungerer som leder i minst 1/3 av utvalgets møter. Dersom nestleder fungerer som 
leder i minst 2/3 av møtene, har vedkommende rett til full godtgjørelse som leder av utvalget. 
 
Hvilke ad hoc utvalg som eventuelt skal inngå i den faste møtegodtgjørelsen avklares ved 
oppnevningen av slike utvalg. 
 

§ 60 Reduksjon i fast godtgjørelse ved fravær 

Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjørelse deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter 
utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjørelsen med 50%. Dersom et 
varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har vedkommende rett til 50% av den faste 
godtgjørelsen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene, har rett til full godtgjørelse. 
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Dersom en folkevalgt har ugyldig fravær til ordinært møte etter fastsatt møteplan i vedkommende 
organ, trekkes den folkevalgte i sin godtgjørelse med 1200 kr pr. møte (merknad: dobbelt av 
varamedlems møtegodtgjørelse). 
 
 

§ 61 Godtgjørelse for møter som ikke omfattes av fast økonomisk godtgjøring 

Deltakelse i møter som ikke omfattes av systemet med fast økonomisk godtgjøring, godtgjøres 
med kr 600,- pr. møte. Ledere i møter som ikke omfattes av systemet med fast prosentsats 
godtgjøres med kr 900,- pr møte.  
  

§ 62 Feriepenger 

Folkevalgte omfattes ikke av ferieloven og har derfor ikke krav på feriepenger.  
 

§ 63 Godtgjørelse under sykdom 

Ved sykdom utbetales godtgjørelse etter samme regler som for sykelønn til lønnstakere. En 
forutsetning for utbetaling er at sykemelding/sykepengeattest for hvert arbeidsforhold (ordinær jobb 
og folkevalgt) foreligger. 
 

§ 64 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter 

Maksimumssatsene for dekning av inntektstap og påførte utgifter er som følger: 
 

Utgifter/økonomisk tap 
 

Maksimumsbeløp 

Erstatning av legitimert tapt arbeidsinntekt  
(ordinær og ekstraordinær), inkludert 
erstatning til selvstendig næringsdrivende. 
 

Tilsvarende ett dagsverk 
med utgangspunkt i 
ordførers godtgjøring 

Erstatning av ulegitimert tapt arbeidsinntekt  
(ordinær og ekstraordinær). 
 

Inntil kr 1.250,- pr dag. 

Erstatning for påførte utgifter. 
 

Inntil kr 550,- for inntil 6 
timers møter/fravær og  
inntil kr 1050,- for  
møter/fravær over  
6 timer 

 
Hvis man må ta fri fra jobben, og får redusert inntekt (ordinært inntektstap) fordi man bruker 
arbeidstiden på kommunale verv, skal inntektstapet erstattes. Legitimert tapt arbeidsinntekt er den 
lønnen arbeidsgiver bekrefter at arbeidstakeren taper ved å delta i møter i kommunale utvalg. Det 
betyr at det skal gis økonomisk kompensasjon. Tap av fritid erstattes imidlertid ikke.   
 
Erstatning for ekstraordinært inntektstap gjelder inntekter man ellers ville hatt, ved siden av den 
ordinære inntekten, men som man går glipp av på grunn av tillitsvervet. 
Dokumentasjon av ekstraordinært inntektstap bør for det første sannsynliggjøre at vervet medfører 
at man ikke kan påta seg ekstraarbeid, og at det er noe man ellers ville gjort hvis man hadde hatt 
anledning til det. Det bør videre angis konkret hva slags ekstraarbeid som er aktuelt. Dessuten må 
det sannsynliggjøres at man ikke kan ta på seg ekstraarbeidet på et annet tidspunkt.       
 
I forhold til erstatning av ulegitimert arbeidsinntekt må kravet om inntektstap sannsynliggjøres. 
Gruppen som ikke har ordinær inntekt vil gjelde for hjemmearbeidene, studenter, pensjonister,  
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free-lancere mv.  
 
Til den siste gruppen (erstatning for påførte utgifter) hører utgifter til for eksempel  
barnepass, stedfortreder, stell av syke og eldre o.l. 
 

§ 65 Skyss- og kostgodtgjørelse 

Skyss- og kostgodtgjørelse dekkes etter regning og etter kommunens reglement. 
 

§ 66 Dekning av telefonutgifter 

Ordfører har rett til fri mobiltelefon. Dersom dette ikke er hensiktsmessig vurderes annen type  
telefongodtgjøring. 
 
Varaordfører, ledere av hovedutvalg og gruppeledere tilstås kr 1000,- pr. år til  
dekning av telefonutgifter. 
 

§ 67 Øvrige ytelser 

Samtlige medlemmer av kommunestyre og hovedutvalg gis tilgang på elektronisk versjon av 
Kommunal Rapport. 

 

§ 68 Ettergodtgjøring 

Etterlønn tilstås i samsvar med retningslinjer utarbeidet av KS. 
 

§ 69 Endringer i reglementet 

Avtroppende kommunestyre drøfter og tar stilling til reglement for arbeidsgodtgjøring, tapt 
arbeidsfortjeneste og påførte utgifter for folkevalgte for etterfølgende periode. 
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VEDLEGG:  

MED UTGANGSPUNKT I DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 
21.03.06 

I KOMMUNESTYRET 

 

DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN. 

Rådmannens myndighetsområde – jfr. reglement for folkevalgte organer og delegasjon – 
vedtatt av kommunestyret 17.06.15 

1. Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak 
som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen skal påse 
at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir 
iverksatt. (Kommunelovens § 23). 

 
2. Innenfor kommunestyrets myndighetsområde gis rådmannen myndighet til å avgjøre alle 

enkeltsaker som ansees som kurante og saker som ellers ikke er av prinsipiell betydning så 
fremt ikke annet framgår av lover, forskrifter, regler eller som framkommer av reglement 
vedtatt av kommunestyret eller hovedutvalg.  

 
3. Følgende saker skal likevel behandles politisk: 

- Fastsetting av betalingsordninger og satser 
- Alle typer bevillinger unntatt serveringsbevillinger, ambulerende og leilighetsvise 

skjenkebevillinger 
- Tildeling av årlige kulturmidler (hovedtildeling) 
- Andre tilskudd etter søknad og foreninger, organisasjoner mv. på over kr. 15.000 
- Klagesaker 
- Kjøp og salg av kommunale eiendommer, herunder næringstomter. Tildeling av 

boligtomter tilligger rådmannen i henhold til eget reglement.   
 
4. Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser i personalsaker, herunder ansettelser, 

permisjoner i hht. gjeldende lov, reglement og avtaleverk. 

 
5. Rådmannen gis myndighet til å anmelde forhold på vegne av kommunen. 
 
6. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtaler av driftsmessig karakter.  
 
7. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtaler om vedtatte låneopptak/finansiell leasing og 

garantiansvar og ellers i ordførerens fravær undertegne på kommunens vegne når dette 
ikke er ekstraordinært eller i konflikt med vedtak og forutsetninger ellers. (Kommunelovens 
§ 9, nr. 3). 

 
8. Rådmannen innstiller for første politiske organ i alle saker unntatt i valgsaker, saker 

vedrørende politisk organisering og andre saker hvor innstillingsretten er lagt til andre 
direkte i lov.  

 
9. Rådmannen har til enhver tid ansvar for å gi informasjon og tilbakemeldinger til politisk 

ledelse, kommunestyret og berørte utvalg.  
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10. Rådmannen gis fullmakt til å justere husleiene for kommunale bygg og anlegg i forhold til 
gjengs leie. Iverksettingstidspunkt for de enkelte enheter tilpasses husleielovens 
bestemmelser. 

 
11. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere avgiften i forhold til den årlige økningen i 

konsumprisindeksen. 
 

12. Rådmannen gis fullmakt til å erverve boliger for vanskeligstilte og flyktninger for inntil 4 

mill.kr dersom dette er nødvendig for å gjennomføre vedtatt mottaksplan. Spesielle 

tilskuddsordninger fra Husbanken forutsettes benyttet og det kan da opptas ytterligere lån 

inntil kr 2.800.000,- til dette formålet ved spesielle behov. . Det forutsettes at 

husleieinntektene betjener renter, avdrag og drift av boligen fullt ut.   
 
13. Rådmannen gis fullmakt til å selge eller erverve/foreta makeskifte av eiendom for beløp 

inntil kr 500.000,- uten at særskilt vedtak foreligger - når dette er i tråd med forutsetninger 
om utbygginger eller andre nødvendige hensyn.  

 
14. Rådmannen gis fullmakt til å inngi forskrift/fatte vedtak i ekstraordinære situasjoner/i de 

tilfeller det antas nødvendig for å ivareta lovens intensjoner. 

Delegasjoner fra økonomireglementet: 

 
15. Rådmannen er gitt myndighet til å gjennomføre økonomireglementet, herunder: 

- rådmannen innehar anvisningsmyndigheten og kan delegere denne videre 
 
16. Under forutsetning av at budsjettets intensjoner er oppfylt, gis rådmannen/ hovedutvalgene 

fullmakt til å justere budsjettet innenfor vedtatte nettorammer slik: 
Rådmannen for området rådmannen og stabstjenester 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd for rammeområdet skole/b.hager og kultur 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd for rammeområdet helse og sosial 
Hovedutvalget for drift, eiendom og næring for rammeområdet teknikk og næringstjenester 

 
17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer innenfor hele budsjettet av kurant 

karakter, endringer av budsjettekniske forhold som ikke endrer tjenestenivået, herunder for 
eksempel  å fordele sentral lønnsreserve/godtgjøring tillitsvalgte til tjenesteområdene etter 
ulike lønnsoppgjør, bruke av øremerkede midler og bruke av fond til rådmannens  
disposisjon. 

Delegasjoner fra finansreglementet: 

 
18. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre/iverksette finansreglementet, herunder:  

a. Gjennomføre opptak av lån inkl. leasingavtaler og garantiansvar hvor vedtaket er fattet 
av kommunestyret, herunder: valg av finansieringskilde, långiver, rentevilkår, avdragstid 
innen de beskrankninger som følger av forskrifter om avdragstid og lånevilkår og øvrige 
betingelser. 

b. Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån, herunder: valg av finansieringskilde, 
långiver, rentevilkår, avdragstid innen de beskrankninger som følger av forskrifter om 
avdragstid og lånevilkår og øvrige betingelser. 

c. Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån. 
d. Forestå den løpende forvaltningen av kommunens finansielle aktiva i tråd med vedtatt 

strategi vedtatt av kommunestyret, herunder: utarbeide forvaltningsinstruks, velge 
eksterne forvalter(e), inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer, inngå avtaler om 
kjøp og salg av andeler i verdipapirfond, foreta plasseringer på ordinære vilkår og på 
særvilkår i bank. Større endringer skal skje i samråd med ordfører.  
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e. Inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig styrking av kommunens 
finanskompetanse, herunder: avtale om generell finansiell rådgiving, avtale om 
forvaltning av deler av kommunens likvide midler, avtale om rapportering/oppfølging av 
forvaltere. 

f. Inngå avtaler om bruk av rentesikringsinstrumenter. 
g. Ved tvilstilfeller å tolke brudd på de etiske retningslinjen angitt i pkt. 4.3.7 
h. Inngå avtaler knyttet til plassering av overskuddslikviditet etter reglene angitt i pkt 4.1.2 i 

finansreglementet. Fullmakten inkluderer også endringer i de aktuelle yttergrensene 
 

19. Administrasjonen har fullmakt til midlertidig å endre kommunens aktivasammensetning utover 
de grenser som over er fastsatt av kommunestyret dersom hensikten er å redusere risikoen i 
porteføljen samlet sett. Slike tiltak kan iverksettes dersom man forventer en spesielt ugunstig 
utvikling i finansmarkedet. 
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Forord

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Automatisk inhabilitet – forvaltningsloven § 6 første ledd 

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

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

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

Videre blir tjenestemannen inhabil når «han er eller har vært gift med eller er 
forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part», jf. bokstav 
c. Både nåværende og tidligere ektefeller omfattes av regelen. Det siktes her 
bare til formelt ekteskap, det vil si at samboerskap og lignende ikke omfattes, 
men samboerskap vil i hovedregelen føre til inhabilitet etter § 6 annet ledd, se 
punkt 3.2.1. Også forlovelse med parten er inhabilitetsgrunn etter § 6 første ledd 
bokstav c.
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3.1.3 Tjenestemannen eller den folkevalgte er verge eller fullmektig for en part
En tjenestemann eller folkevalgt er inhabil dersom han «er verge eller fullmektig 
for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken 
begynte», jf. bokstav d. Både verger med familietilknytning (for eksempel mor og 
far) og oppnevnte verger rammes av regelen. Vergemålet eller fullmektigoppdra-
get trenger ikke gjelde den konkrete saken der inhabilitetsspørsmålet oppstår. 
Det er tilstrekkelig og nødvendig at vedkommende har vært verge for parten 
etter at saken begynte. At man kun har vært fullmektig eller verge for parten før 
saken begynte, omfattes ikke av bestemmelsen.

3.1.4 Tjenestemannen eller den folkevalgte er medlem av styret mv. i et selskap 
eller liknende som er part i saken

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

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

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

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

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

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

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

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

1  Jf. Ot.prp. nr. 3 (1996–77) s. 61 flg.
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politiske standpunkter, for eksempel i media, uten å bli inhabil til å behandle 
saker om dette temaet. Men dette kan stille seg annerledes hvis en tjenestemann 
har gitt uttrykk for bestemte meninger om utfallet av en individuell sak eller har 
ledet en aksjon i tilknytning til en bestemt sak.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 Generelle unntak fra inhabilitet 

3.4.1 Ikke inhabil når tjenestemannens tilknytning ikke vil kunne påvirke 
behandlingen av saken– § 6 fjerde ledd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dette betyr at en saksbehandler i kommunen som deltok i behandlingen av 
saken da kommunen traff sitt opprinnelige vedtak, altså kan motta og vurdere 
klagen. Men om klagen ikke tas til følge kan saksbehandleren ikke delta i den 
videre tilretteleggelsen av saken for klageinstansen og heller ikke ved klagein-
stansens behandling av saken. Tilsvarende kan en folkevalgt som var med på å 
treffe det påklagete vedtaket, delta når underinstansen i klagesaken vurderer 
saken på nytt, men hvis klagen ikke tas til følge i underinstansen kan ikke han 
eller hun også delta i klageorganets behandling av klagesaken. Bestemmelsen 
vil likevel ikke være til hinder for at tjenestemannen eller den folkevalgte som 
deltok i behandlingen av det opprinnelige vedtaket, kan innkalles til klageut-
valget for å gi forklaring hvis det i behandlingen av klagesaken skulle være 
hensiktsmessig.
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4.4.2 Avledet inhabilitet i klagesaker
I § 40 nr. 3 bokstav c annet ledd er det gitt strengere regler om avledet inhabilitet 
enn det forvaltningsloven § 6 tredje ledd oppstiller. Denne regelen innebærer 
at en som er direkte underlagt en som er inhabil i saken ikke kan delta i klage-
instansens behandling av klagesaken, og heller ikke delta ved saksforberedelsen 
for klageinstansen. Men vedkommende kan, i tråd med § 40 nr. 3 bokstav c første 
ledd, delta ved saksforberedelsen for underinstansens behandling av klagen.

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

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

I tilfeller hvor administrasjonssjefen er inhabil, kan selve tilretteleggelsen av kla-
gesaken for klageinstansen i praksis gjennomføres ved at man benytter ekstern 
bistand til å ta seg av dette.
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4.5 Fritak av personlige grunner – kommuneloven § 40 nr. 4
Det er knyttet visse rettigheter og plikter til utøvelsen av vervet som folkevalgt. 
Blant annet har personer som er valgt til medlem av et folkevalgt organ både 
rett og plikt til å fungere i vervet ut den perioden som de er valgt for. Når en 
folkevalgt fratrer behandlingen av en sak på grunn av inhabilitet, utgjør det med 
andre ord et unntak fra plikten til å delta i organets møter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e lyder:

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

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

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

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

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

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

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

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

På den annen side er verken vertskommunesamarbeid etter kommuneloven §§ 
28 a flg. eller kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 omfattet av 



25

regelen. Disse enhetene er en del av kommunen og er ikke selvstendige retts-
subjekter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forvaltningsloven. 
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Unntaksbestemmelsen kan illustreres på følgende måte:

A
Kommunestyre/

fylkesting

B
Annet offentlig organ 

som medeier (kommune/
fylkeskommune)

C
Eierselskapet

(IKS eller offentlig
heleid aksjeselskap)

E
Datterselskap

(fullt ut offentlig eid)

D
Annet offentlig
heleid selskap

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

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

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

6.1 Tjenestemenn treffer i utgangspunktet avgjørelse om egen 
habilitet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forvaltningslovens regler om inhabilitet
§ 6. (habilitetskrav).  

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

a) når han selv er part i saken;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). 

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

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

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

§ 9. (oppnevning av stedfortreder). 

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

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

§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for). 

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

§ 40 nr. 3 og nr. 4.

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

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

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

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

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

4. Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når 
han eller hun ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grun-
ner tilsier dette.
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