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Granskning
– en kilde til kunnskap
Leie eller eie?
– OPS og kommuners
strategier for vedlikehold
og byggforvaltning
Inhabil?
– gjennomgang av habilitetsreglene i forvaltningsloven

Bedre forbedring
– om viktigheten av god ledelse
og kontinuerlig forbedring

Innhold
Norske kommuner og fylkeskommuner opererer i en virkelighet
preget av stadige endringer. Nye rettsregler innføres, kostnadsbildet endres og det settes nye krav til kvalitet i kommunens
tjenestetilbud. Som leder og folkevalgt blir man stadig utfordret på
behovet for effektivisering og nytenkning. Hvordan kan virksomhetene løse nye oppgaver – uten nødvendigvis å få tilført mer midler?
Hvordan kan eksisterende oppgaver løses på innovative måter?
I denne utgaven av magasinet har vi samlet en rekke artikler
knyttet til både nytenkning og implementering av nye krav. Blant
annet kan du lese om hvordan Randers kommune gjennom
Offentlig-privat samarbeid (OPS) har erstattet tradisjonelle svømmehaller med nytt vannkulturhus, og om tips til hvordan man kan
oppnå effekter fra store forbedringsprosjekter. Videre kan du lese
om interkommunale løsninger på barnevernsområdet, og hvordan
nytt vikarbyrådirektiv og økende bevissthet rundt terror og kriseberedskap stiller nye krav til kommunene og fylkeskommunene i
årene framover.
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Behovet for å omstille seg og tenke framover må håndteres
parallelt med å sikre de løpende driftsoppgavene i virksomheten.
Etterleves krav fra sentrale myndigheter? Ivaretas brukernes rettigheter? Har kommunen en betryggende internkontroll?
I magasinet finner du derfor også flere artikler om kvalitetssikring av eksisterende tjenester og løpende oppgaver. Blant
annet kan du lese om hvordan livssyklusanalyser kan anvendes
ved investeringsbeslutninger. Videre finner du artikler om internkontroll innen undervisningssektoren, om hvilke rettigheter
arbeidsgiver har til innsyn i ansattes e-post, samt hvilke krav
som gjelder for kommunens budsjettering av investeringer og
avslutning av investeringsregnskapet.
Korrupsjon og habilitet har vært et aktuelt tema i mediene det
siste halvåret. I denne utgaven av magasinet vil du kunne lese
både om viktige sjekkpunkter ved habilitetsvurderinger og
hvordan granskninger kan være et viktig hjelpemiddel i situasjoner
der det er mistanke om misligheter.
Vi håper du finner artiklene interessante. De er skrevet av noen
av Deloittes 1200 ansatte i Norge. Hos Deloitte finner du en
rekke ansatte med variert fagbakgrunn, og med erfaring fra en
rekke oppdrag innen ulike tjenesteområder og driftsoppgaver i
kommuner og fylkeskommuner. På deloitte.no, deloitte.com og
deloittereview.com finner du flere artikler som kan inspirere deg i
din arbeidshverdag.
Vennlig hilsen

Stein Ove Songstad
Leder for Kommunal sektor i Deloitte
ssongstad@deloitte.no
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Granskning
– en kilde til kunnskap
God internkontroll, med mekanismer som bidrar til å hindre
misligheter, er helt avgjørende for å forebygge korrupsjon og
andre misligheter. Men selv med god internkontroll vil det
likevel kunne oppstå tilfeller hvor det er behov for nærmere
granskning av de faktiske forhold.

Om artikkelforfatteren
Artikkelen på 15 sekunder
Granskning er et mektig ”våpen” som kan oppleves som svært negativt både for
organisasjonen som granskes, og de enkeltmenneskene som er involvert. Det
dreier seg ofte om mistanker om at ansatte eller andre misbruker tildelt tillit for
å oppnå en direkte eller indirekte økonomisk fordel for seg selv eller andre. Men
granskning favner videre enn dette. Granskninger kan også ha som formål å finne
årsaken til at prosjekter har gått feil, årsaken til alvorlige ulykkeshendelser eller
avdekke om ansatte har opptrådt illojalt. Dette stiller store krav til granskerne
og deres evne til å gjennomføre granskningen. Samtidig skal granskerne ivareta
oppdragsgivers behov for å få klarhet i faktiske forhold og sikre de berørtes
rettigheter.
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Anne Helsingeng ahelsingeng@deloitte.no er partner
i Deloitte og leder Deloitte granskningsenhet. Hun
har ledet en lang rekke betydelige gransknings- og
evalueringsoppdrag i både privat og offentlig sektor,
og har vært sentral i Advokatforeningens arbeid med å
utarbeide ”Retningslinjer for private granskninger”.

Korrupsjon
I den senere tid har det vært mye fokus på korrupsjon
og andre økonomiske misligheter i kommunal sektor.
Gjennom flere oppslag i riksmedier fremkommer det at
siden korrupsjonsbestemmelsene ble innført i 2003 har
rettssystemet behandlet til sammen 32 korrupsjonssaker,
hvorav sju er knyttet til forhold i kommuner. Til sammen
24 personer er dømt for kommunal korrupsjon. Mye
tyder på at dette kun er toppen av det berømte isfjellet.
Samtidig er det mange kommuner som rapporterer at de
har mistanke om korrupsjon.
”Leilighet gjør tyv” er et gammelt ordtak, som fremdeles
er like gyldig. God internkontroll, med mekanismer som
bidrar til å hindre misligheter, er derfor helt avgjørende

for å forebygge korrupsjon og andre misligheter. I dette
ligger også det å ha tilstrekkelig kunnskap om korrupsjonens natur og kontrollhandlinger som er målrettede
mot denne type kriminalitet. Erfaring viser at manglende
internkontroll, med manglende arbeidsdeling, pulverisert
kontrollansvar, samt manglende sanksjonsordninger,
øker eksponering for at enkelte faller for fristelsen til å
skaffe seg eller andre utilbørlige fordeler.
Men selv med god internkontroll vil det likevel kunne
oppstå tilfeller hvor det er behov for nærmere granskning. Det kan være at det er fremkommet alvorlige
påstander gjennom media eller varslingskanaler, eller
at kommunens egne rutinemessige kontrollhandlinger
avdekker forhold som bør undersøkes nærmere.
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Men hva er egentlig ”granskning”?
Det foreligger ikke noe entydig svar på dette. Kjennetegnet er ofte at dette er en utredning hvor man søker
å avklare et faktum, analysere årsaker og vurdere eller
avdekke om det foreligger systemfeil, for deretter å
foreslå tiltak overfor beslutningstakere. I noen tilfelle
dreier dette seg også om å vurdere om det foreligger
ansvarsbetingende handlinger hos en eller flere enkeltpersoner. I mange tilfeller benyttes heller begreper
som ”revisjon”, ”undersøkelse”, ”kartlegging”, ”gjennomgang”, ”evaluering” eller ”vurdering” for slike
gjennomganger, hvor noen ville betegne dette som en
”granskning”.
Granskningsbegrepet har gjerne vært benyttet i forbin-

delse med mistanker om at det foreligger økonomiske
misligheter, så som korrupsjon, underslag, utroskap,
bedrageri eller lignende. Det dreier seg ofte om mistanker om at ansatte eller andre misbruker tildelt tillit
for å oppnå en direkte eller indirekte økonomisk fordel
for seg selv eller andre. Men granskning favner videre
enn dette. Granskninger kan også ha som formål å finne
årsaken til at prosjekter har gått feil, årsaken til alvorlige
ulykkeshendelser eller avdekke om ansatte har opptrådt
illojalt.
Hvorfor gjennomføre en granskning?
For beslutningstakere vil en granskning med bistand fra
eksterne rådgivere som er uavhengige av særinteresser,
kunne være effektivt for å få frem alle sider av et hend-

elsesforløp. Gjennom dette kan de skaffe seg tilstrekkelig
kunnskap til å evaluere hvilken betydning hendelsen har
for virksomheten, og for å kunne treffe de riktige og
adekvate tiltakene. Også i forhold til eget omdømme
kan en granskning bidra positivt ved at det vises vilje til
å avdekke og rydde opp i utilbørlige forhold i eget hus.
Samtidig er granskning et mektig ”våpen” som kan
oppleves som svært negativt både for organisasjonen
som granskes, og de enkeltmenneskene som er involvert.
Granskningsresultatet kan også gi utilsiktede virkninger,
eller sågar føre til et helt feil resultat. Ofte at formålet
med granskningen vidt definert, med uoversiktlig
rammer, og det er uklart hvem som blir berørt og hvem
som kan få kritikk. Videre gjennomføres granskninger
ofte under sterkt tidspress, hvor det kan bli lite tid til
refleksjon og etterkontroll. Granskningen kan også fort
bli preget av en kombinasjon av inkvisisjon og dom,
hvor det er de samme personene som fremskaffer
bevisene, bedømmer disse og til slutt gir kritikk rettet
mot enkeltindivider. Kritikk gjennom en granskning kan
dessuten fremstå som vilkårlig og vanskelig å forsvare
seg mot. Dette stiller store krav til granskerne og deres
evne til å gjennomføre granskningen under tilbørlig
hensyntaken til disse faktorene, samtidig som de skal
ivareta oppdragsgivers behov for å få klarhet i de faktiske
forhold. Fra saker i media ser vi at granskere ofte utsettes
for kritikk, nettopp fordi det oppleves at grunnleggende
rettssikkerhetsprinsipper ikke blir godt nok ivaretatt i
granskningsprosessen.
Hva foreligger så i dag av regler knyttet til
hvordan å gjennomføre granskninger?
Pr. i dag er det i liten grad gitt regler for hvordan
granskninger skal gjennomføres, hvem som er parter
og hvilke rettigheter parter og andre har i prosessen..
Advokatforeningen har utarbeidet ”Retningslinjer for
private granskninger” som gir kjøreregler. Deloitte har
vært med å utarbeide disse retningslinjene.

økonomisystemer og lignende. For oppdragsgiver
medfører dette et ansvar for å legge til rette for
at den informasjon som overleveres blir så fullstendig
som mulig. På grunnlag av de fakta som blir innhentet
blir det utarbeidet en skriftlig rapport til oppdragsgiver,
med granskernes vurderinger og konklusjoner, og
anbefalinger med hensyn til systemforbedringer,
erstatningsmessige forhold eller i noen tilfeller politianmeldelse – avhengig av granskningens art.
Når det gjelder den konkrete tilnærmingen til det som
ønskes undersøkt, vil dette selvsagt avhenge av granskningens art og hvilken informasjon som foreligger i
saken. Det vil ofte være naturlig å se hen til hva som
foreligger av opplysninger. Identifisering av såkalte ”Red
flags” eller mislighetsindikatorer indikerer om det er
områder eller rutiner hvor risikoen for misligheter anses
å være større enn andre steder, og om det på disse
områdene er etablert kontrollrutiner som sikrer at misligheter oppdages raskt dersom de oppstår.
Deloitte bistår med målrettede og effektive granskninger
basert på en god og gjennomprøvd granskningsmetodikk,
som ivaretar aller berørte parter på en god måte. Vi
setter sammen skreddersydde team til hvert enkelt
granskningsoppdrag. Teamene kan bestå av advokater/
jurister som er trenet i dokumentanalyse, intervjuteknikk og bevisvurdering, og som har bred erfaring fra
vurderinger knyttet til misligheter, og av revisorer som
til daglig arbeider med internrevisjon, internkontroll, risk
management og sikring av elektronisk materiale. Samlet
gir dette forutsetninger for å skape et godt totalbilde av
angjeldende problemstillinger ut fra en formell, prosessuell og økonomisk tilnærmingsmåte. Vår erfaring er
også at vår samlede kompetanse gir merverdi gjennom
kvalifiserte forslag til prosessforbedringer i kommuner
der granskninger blir gjennomført.

Den faktiske gjennomføringen av en granskning
Granskningsarbeidet vil som regel starte med et innledende møte med oppdragsgiver for å avtale nærmere
granskningens formål, hvordan den skal gjennomføres,
avgrensninger, rapporteringsformat, tidsaspekt og
kostnader. Et viktig punkt er å avklare berørte parters
rettigheter. Ofte vil arbeidet bestå av en kombinasjon
av dokumentgjennomgang og intervjuer med utvalgte
personer som antas å kunne bidra med opplysninger. Det
kan også være aktuelt med uthenting av data fra servere,
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Artikkelen på 15 sekunder
Som arbeidsgiver kan en kommune få innsyn i arbeidstakers epostkasser, men bare dersom klart definerte situasjoner
foreligger, og dersom en forhåndsplanlagt prosedyre følges.
I denne artikkelen gir advokatene Bjørn Ofstad og Marius K. Fjeld en nærmere beskrivelse av hvilke situasjoner som gir
lovlig grunn til å få innsyn i en arbeidstakers epostkasse, og hvordan kommunen skal gå frem i en slik situasjon.

Rett til innsyn

Om artikkelforfatterne

i arbeidstakers e-post

Kan en arbeidsgiver lese e-posten til de ansatte? Bakgrunnen
for ønsket om et slikt innsyn kan for eksempel være mistanke
om brudd på interne retningslinjer eller at nøkkelpersonell
brått og uventet blir langtidssykemeldt. Hva kan man gjøre
dersom en slik situasjon inntreffer?

S

pørsmålet om innsyn i e-post er regulert
i forskrift til personopplysningsloven. Det
klare utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke
ubegrunnet kan kreve innsyn i den ansattes
e-postkasse. I arbeidsforhold kan det imidlertid oppstå
situasjoner hvor arbeidsgiver stiller spørsmål ved den
ansattes lojalitet eller alminnelige gjøremål, noe som
igjen kan gi grunnlag for et ønske om innsyn i den
ansattes e-post. Innsyn i den ansattes e-postkasse med
denne bakgrunn vil da være et eksempel på et kontrolltiltak fra arbeidsgiver. Et annet eksempel kan være at
en sentral person i virksomheten helt uventet blir fraværende fra arbeidet i en lengre periode. I en kommune
vil dette eksempelvis kunne være en saksbehandler i
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Marius K. Fjeld mfjeld@deloitte.no jobber som
advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS og er
tilknyttet firmaets Arbeidsrettsavdeling. Til daglig bistår
han arbeidsgivere, innen privat og offentlig sektor, med
arbeidsrettslige problemstillinger.

sender signaler om at dette er en e-postkasse knyttet
til en bestemt person og hvem som helst hos arbeidsgiver kan gjøre innsyn uavhengig av fremgangsmåten
som er beskrevet under. Når det derimot gjelder innsyn
i e-postkasser utstedt til den enkelte arbeidstaker får
det hele et mer personlig preg, og bestemte vilkår må
oppfylles før innsyn kan gjennomføres. I det følgende
skal vi se nærmere på hvilke vilkår som må oppfylles for
å gjøre innsyn.

Det er altså ikke tilstrekkelig grunnlag for innsyn i arbeidstakers e-postkasse at arbeidsgiver er nysgjerrig på hva
arbeidstakeren gjør i løpet av en arbeidsdag. Som
eksempel på tilfelle som gir grunnlag for innsyn kan
nevnes et tilfelle der arbeidsgiver mistenker at arbeidstaker underslår virksomhetens midler. Det må påpekes at
mistanken må være begrunnet og det må foreligge visse
holdepunkter for at dette er tilfellet.

“Ivaretakelse av den daglige driften” eller “andre
berettigede interesser”
Arbeidsgiver vil ha grunnlag til å foreta innsyn i arbeidstakerens e-postkasse dersom det er nødvendig for å
ivareta ”den daglige driften” eller når det er nødvendig
av ”andre berettigede interesser” for virksomheten1. Det
er dette som gir grunnlag for innsyn dersom eksempelvis
den kommunale saksbehandleren, rektoren eller sykehjemsbestyreren, brått og uventet blir fraværende fra
arbeidet.

plan- og byggesaksavdelingen, en rektor eller en styrer
på sykehjemmet. I slike tilfeller kan det være nødvendig
for arbeidsgiver å gjøre innsyn i den ansattes e-postkasse
for å fange opp viktig informasjon.
Hva er en e-postkasse?
En kommune kan som arbeidsgiver operere med ulike
typer e-postadresser. En type kan være den mer personlige e-postkassen knyttet til den enkelte arbeidstaker,
eksempelvis bjørn.ofstad@deloitte.no. En annen
type kan være den mer generelle e-postadressen
post@deloitte.no. For den generelle firmae-postkassen
knytter det seg normalt ingen betenkeligheter med
innsyn. E-postkassen innehar ingen opplysninger som

Bjørn Ofstad bofstad@deloitte.no er director og
advokat i Deloitte Advokatfirma og arbeider med en
rekke temaer knyttet til arbeidsrett og HR relaterte
problemstillinger generelt. Jevnlig bistår han offentlige
aktører og utenlandske arbeidsgivere med kartlegging
av ansettelsesvilkår. Ofstad har tidligere bakgrunn som
juridisk rådgiver i Datatilsynet.

1
jf. merknader til Personopplysningsforskriften,
www.datatilsynet.no

Mistanke om grove brudd på arbeidsforholdets
plikter
Dersom arbeidsgiver har en mistanke om at arbeidstakerens bruk av e-postkassen medfører grovt brudd
på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan
gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, vil også dette
kunne gi grunnlag for innsyn i arbeidstakers e-postkasse.

Prosedyrer for innsyn
Dersom innsyn er begrunnet i de forholdene som er
nevnt over følger det av dagens regelverk at arbeidstaker
som hovedregel skal varsles og få anledning til å uttale
seg før innsyn iverksettes. I varselet skal arbeidsgiver
opplyse om de rettigheter den ansatte har, dvs. retten
til å uttale seg før innsyn skjer og retten til å være til
stede med en tillitsvalgt under innsynet. I tillegg skal
arbeidsgiver vise til de forhold som begrunner innsynet.
Under selve gjennomføringen av innsynet skal det føres
protokoll som blant annet angir hvilke e-post det var
gjort innsyn i og tidspunktet for innsynet.
Det hender at arbeidsgiver kommer i situasjoner hvor det
eksempelvis ikke er mulig å varsle før innsyn må foretas,
dette kan eksempelvis skyldes tidsaspekt eller at det
ikke er mulig å få tak i innehaver av e-postkassen. I slike
situasjoner åpnes det for innsyn uten forhåndsvarsel, selv
om dette i utgangspunktet er i strid med dagens lovverk
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I de tilfellene der arbeidsgiver ikke varsler på forhånd,
skal arbeidstaker få en skriftlig melding om innsynet så
snart det er gjennomført. Det skal i denne meldingen
opplyses om hvilke metoder som er brukt for innsynet og
hvilke e-poster og dokumenter som ble åpnet.
Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å varsle den ansatte i
forkant av innsyn av hensyn til fare for bevisforspillelse,
vil en mulig fremgangsmåte være å ta en speilkopi av
den ansattes e-postkasse før den ansatte varsles. På
den måten unngår man eksempelvis at den ansatte
sletter e-post, og således ødelegger bevis. Samtidig gis
man mulighet til å varsle den ansatte før selve innsynet
foretas.
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er relevante og ikke. Et emnefelt med ”Vår sommerferie”
indikerer at man står ovenfor en e-post av privat karakter
og skal som utgangspunkt ikke åpnes. Hvorvidt e-posten
faktisk omhandler sommerferien eller informasjon som
indikerer at den ansatte går bak kommunens rygg for
eksempel i egen vinnings hensikt, må vurderes konkret
i hvert enkelt tilfelle. Arbeidsgiver må ha en begrunnet
mistanke om at e-posten reelt sett inneholder andre
opplysninger enn sommerferien for å gjøre innsyn.

Det kan stilles spørsmål om hvilken person eller personer
hos arbeidsgiver som kan foreta innsyn. Dette er ikke
regulert i dagens lovverk, men det må legges til grunn at
det er en forholdsvis snever krets som kan foreta innsyn.
I en mindre virksomhet vil for eksempel daglig leder
sammen med en representant fra it-avdelingen være et
naturlig utgangspunkt. I større virksomheter vil eksempelvis en avdelingsleder i samråd med eventuelt leder for HR
og en representant fra it-avdelingen være naturlige valg.

Arbeidsgiver kan også ha interesse av å foreta innsyn
i andre e-postkonti enn de som er knyttet til virksomheten. En e-postkasse favner i utgangspunktet vidt,
slik at både virksomhetse-postkasse, Hotmail, Gmail
m.m. inngår. Flere gode grunner taler for å opprette et
skille mellom private e-postkonti og e-postkonti som er
tilknyttet arbeidsgiveren. I praksis har dette skillet blitt
gjennomført, slik at arbeidsgiver ikke har tilgang til å
foreta innsyn i e-post som er tilknyttet private e-postkonti. Dette gjelder for eksempel e-postkonti som Gmail
og Hotmail, selv om disse benyttes ved hjelp av arbeidsgivers elektroniske verktøy på arbeidsplassen. Man står
da igjen med bedriftens egen e-postkasse som det kan
gjøres innsyn i.

Et annet spørsmål er hvilke e-poster arbeidsgiver kan
åpne under selve innsynet. Det kan bare gjøres innsyn i
e-poster knyttet til det mistanken omfatter. Emnefeltet vil
her normalt gi en god indikasjon på hvilke e-poster som

Dersom arbeidsgiver ikke følger de gjeldende regler
for innsyn i de ansattes e-postkasser, kan Datatilsynet
anmode om at innsynet skal opphøre, eller dersom
innsynet er gjennomført vil de kunne ilegge et over-

tredelsesgebyr. Det er også viktig å merke seg at hvis
e-post innhentes etter et ulovlig innsyn, vil dette kunne
føre til at disse ikke kan benyttes som bevis i en rettslig
tvist.
Gode rutiner hos arbeidsgiver
Et godt kontrollsystem og gode rutiner, eksempelvis
inntatt i personalhåndboken, er en sterk anbefaling.
Gode systemer og rutiner for bruk av e-post kan
forebygge problemer relatert til brått og uventet fravær
hos nøkkelpersonell i kommuneorganisasjonen. Videre
vil gode rutiner kunne gjøre det lettere å håndtere
problemer knyttet til privat bruk av arbeidsgivers
elektroniske verktøy i arbeidstiden. Et godt system vil
også kunne bidra til ryddige prosesser i de tilfeller der
kommunen som arbeidsgiver av ulike årsaker ønsker
innsyn i arbeidstakers e-post.
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Om artikkelforfatterne

OPS og kommuners strategier
for vedlikehold og byggforvaltning

– leie eller eie?

Sissel Husøy shusoy@deloitte.no er partner i Deloitte
og arbeider med utvikling og finansiell rådgivning
av infrastruktur- og investeringsprosjekter, KS1/
KS2-vurderinger samt Offentlig Privat Samarbeid. Hun
har lang erfaring fra planlegging og rådgivning i store
prosjekter fra bestillersiden i offentlig sektor og som
konsulent.

For mange kommuner er det utfordrende å sikre innbyggerne tilgang
på gode, vedlikeholdte kommunale bygg. Det er eksempler på at
svømmehaller stenger på grunn av muggsopp og lekkasjer. Media
rapporterer stadig om elever og lærere som tilbringer dagene i slitte
skolebygg med dårlig luftkvalitet og fuktskader. Flere norske skoler
mangler helseverngodkjenning.

O

1
Ifølge Rådgivende
ingeniørers forenings
rapport State of the
Nation fra 2010. Tallet
inkluderer ikke utvikling
og oppgradering for å
bedre egnethet for bruk.
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ffentlig-Privat samarbeid kan være en
mulighet for at kommunen kan tilby 		
lovpålagte tjenester i godt vedlikeholdte
bygg uten å måtte investere i dyre bygg
med påløpende drift og vedlikeholdsansvar.

Å utsette vedlikeholdet kan imidlertid vise seg å bli en
kortsiktig strategi. Til syvende og sist er det innbyggerne
i kommunen som ender opp både med ulempene og
regningen når svømmeanlegg blir stengt og skolebygg
ikke lenger holder en tilfredsstillende standard.

Vedlikeholdsetterslepet i kommunene
Det er estimert at det vil koste 153 milliarder kroner
å dekke oppgraderingsbehovene til den kommunale
bygningsmassen i Norge1.
Det kan være mange ulike årsaker til at kommunens
vedlikeholdssituasjon har blitt som den har blitt.
Noen har vist til at det ved prioritering av midler kan
være enklere å få realisert en ny og etterlengtet investering enn å få bevilget midler til ordinært vedlikehold.
Andre viser til at kommunene blir overlesset av lovpålagte oppgaver, og at kommunen i en presset økonomisk
situasjon kan velge å prioritere lovpålagte oppgaver,
mens f.eks vedlikeholdsoppgavene blir skjøvet på.
Manglende vedlikehold kommer heller ikke til syne i
kommunens regnskap siden det er først når kommunen
har kjøpt vedlikeholdstjenestene dette bokføres. Det
er ikke bare manglende økonomiske ressurser som er
årsaken til at mange kommuner ikke prioriterer vedlikehold. Flere kommuner har ikke den nødvendige kompetansen på forvaltning, drift og vedlikehold som kreves
for å håndtere den kommunale bygningsmassen på en
kostnadseffektiv måte. Dette kan resultere i at enkle
tiltak ofte blir satt inn for sent og fører til at kompleksiteten og totalkostnadene i utbedringene øker.

Kommunen som byggherre
En kommune kan ha en rekke formålsbygg som f.eks
skolebygg, barnehager, sykehjem og legevakt, og bygg
til bruk for kultur- og idrettsformål. Når det er behov
for et nytt formålsbygg er det som regel kommunen
selv som er byggherre. Kommunen har dermed totalansvaret for planlegging, finansiering, bygging, drift og
vedlikehold. Private leverandører blir engasjerte i byggeprosjektene med relativt begrensede ansvarsoppgaver,
for eksempel prosjekterende-, arkitekt-, finansierings-,
entreprenør- og driftstjenester. Ulempen med denne
tradisjonelle gjennomføringsmodellen er at den i liten
eller ingen grad gir leverandørene et helhetsansvar
for investeringen. Kommunen kontraherer profesjonell
hjelp i alle ledd, men blir likevel sittende igjen med risiko
ved kostnads- og tidsoverskridelser ved utbyggingen,
byggets kvaliteter og påfølgende drift og vedlikehold i
byggets levetid.
Kommunen som leietaker
Et alternativ for kommunene er å leie den nødvendige
bygningsmassen som må til for å produsere sine lovpålagte tjenester, det være seg undervisning, omsorg eller
svømmeopplæring. Dette kan gjøres i et Offentlig Privat

Kathrine Lærke Søndergaard
ksondergaard@deloitte.no er seniorkonsulent i Deloitte.
Hun arbeider hovedsakelig med OPS-prosjekter,
infrastruktur og verdsettelser for både offentlige og
private klienter.

Samarbeid (OPS) der en privat leverandør designer,
bygger, finansierer, drifter og vedlikeholder bygget
basert på spesifikasjoner fra kommunen. Leverandøren
(OPS-selskapet) er byggherre og eier bygget i en avtalefestet periode (20-30 år). Kommunen får tilgang til et
bygg som er tilpasset sitt formål, og som det betales et
avtalt årlig vederlag for (husleie). Husleien vil avspeile
byggets livsløpskostnad: investerings- og finansieringskostnader, og kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i hele leieperioden. Gjennom husleien blir
da kommunen ”tvunget” til å avsette penger til FDV,
som sikrer at bygningsmassen holder avtalt standard.
Kommunen kan velge å overta bygget til en avtalt
standard etter at den avtalefestede perioden er over.
Fordeler med offentlig privat samarbeid (OPS)
I et OPS-prosjekt vil kommunen kjøpe tilgang til tjenester
og service i stedet for selv å foreta en investering i et
nytt bygg. Det er viktig å være klar over at OPS er en mer
komplisert anskaffelsesform enn en tradisjonell gjennomføringsmodell, hvilket bl.a. kan innebære at kommunene
må skaffe seg ekstern juridisk og finansiell bistand i
anskaffelsesprosessen. På den annen side er det en rekke
fordeler ved OPS. Disse fordelene er bl.a.:
• Redusert risiko: Den private leverandøren sikrer at
prosjektet leveres til avtalt tid, kostnad og kvalitet,
der vedlikehold og eventuelt drift er planlagt inn i
prosjektet over en tidsperiode på opp mot 30 år. All
risiko for kostnadsoverskridelser er dermed overført til

Artikkelen på
15 sekunder
Offentlig Privat Samarbeid
(OPS) gjør det mulig
for kommuner til å tilby
lovpålagte tjenester i godt
vedlikeholdte bygg, uten
å investere i dyre bygg
med påløpende drift og
vedlikeholdsansvar. OPS
innebærer at en privat
leverandør designer,
bygger, finansier, drifter
og vedlikeholder bygget
etter spesifikasjoner fra
kommunen. Eksempel på
et vellykket OPS er det nye
vannkulturhuset i Randers
kommune i Danmark. Her
bruker kommunen bygget
på dagtid til bl.a. svømmeopplæring for skolebarn,
rehabilitering av eldre og
funksjonsudyktige, mens
den private leverandøren
disponerer bygget til
kommersielle formål på
kvelden, i helger og i ferier.
Dette gir innbyggerne et
større spekter av tjenester
enn en tradisjonell svømmehall, samtidig som det
er økonomisk gunstig for
kommunen.

den private leverandøren og sikrer at kommunen ikke
betaler noe før bygningen er ferdigstilt. Kommunen
betaler heller ikke leie/vederlag for bygget hvis det
i perioder ikke er tilgjengelig eller ikke holder avtalt
standard.
• Forutsigbare kostnader: Kommunen har avtalefestet
husleien/det årlige vederlaget og er sikret tilgjengelige
lokaler i hele kontraktsperioden. Kommunen trenger
ikke sette av ytterligere midler til vedlikehold av bygget.
• Raskere gjennomføring: At den private leverandøren
ikke får betalt før bygget er i drift, kan bidra til 		
at leverandør arbeider for å ferdigstille bygget
raskere.
• Bedre kvalitet og innovative løsninger: Byggherren
vil kunne velge løsninger og kvaliteter som gjør
livsløpskostnadene minst mulig, siden vederlaget er
knyttet til årskostnader (avskrivninger, drift og vedlikeholdskostnader) i avtaleperioden. Det kan derfor
forsvares å velge løsninger som gir høyere investeringskostnad dersom dette medfører en lavere årskostnad.
En dansk undersøkelse som nettopp er gjennomført
av Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen2 underbygger
at OPS-prosjekter gir kommunene totaløkonomiske
fordeler gjennom utvikling av innovative løsninger og
god kvalitet.
Imidlertid har OPS også noen utfordringer. For en

2
Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen:
Erfaringer fra de danske
OPP-projekter. Konkurrenceog Forbrugeranalyse 04.
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kommune kan det være ekstra krevende å gjennomføre
et OPS-prosjekt siden det som nevnt vil kreve en annen
bestillerkompetanse enn kommunene tradisjonelt er
rigget for. Denne kompetansen må kommunen ofte leie
inn. Det må også være et stort fokus på valg av riktig
leverandør siden man inngår en kontrakt som skal vare
i 20-30 år. Lange kontrakter skaper økt behov for å
regulere ukjente forhold, som endrede behov. Husleien/
det årlige vederlaget er satt ved kontraktsinngåelse,
slik at større endringer i bygget/svømmeanlegget som
følge av endrede behov vil øke husleien. En privat
leverandør kan også ha mindre gunstige finansieringsbetingelser enn en kommune har, og dette kan gi dyrere
finansiering.
Eksempel på OPS: Svømmeanlegg i Randers
kommune i Danmark
Randers kommune i Danmark har 100 000 innbyggere
med et omland på 500 000 innbyggere innenfor en
radius på 50 km. Kommunen har seks svømmehaller som
er åpne for allment bruk, hvorav fem ligger i tilknytning
til skoler. Da Randers sto foran avgjørelsen om hva de
skulle gjøre for å bedre svømmetilbudet i kommunen,
valgte de en OPS-modell. Randers svømmebad kommer
til å bestå av 50-meters basseng, varmtvannsbasseng,

badeland, oppbevaringsrom, garderober for svømmehall og treningssenter, kafé, butikk, kjøkken, ansattrom,
resepsjon, spa, samt treningsstudio.
I modellen Randers kommune valgte, knyttes kommunens betaling kun mot kommunens bruk av anlegget.
Bruken omfatter svømmeopplæring for skolene,
rehabilitering av eldre og funksjonsudyktige i varmtvannsbasseng og i treningssenter, treningsfasiliteter for
svømmeklubben i 50-meters basseng samt treningstilbud
for idrettslag i treningssenteret. Kommunen bruker bare
svømmehallen i arbeids- og skoletiden, mens den private
leverandøren disponerer svømmehallen til kommersielle
formål på kveldstid, i helger og i ferier. Anlegget etterspørres dermed i hele åpningstiden og gir en vinn-vinn
situasjon for både Randers kommune og den private
leverandøren.

I kommune-Norge har det blitt bygd flere skoler og
barnehager som OPS, i tillegg til at helsehus, kulturhus,
rådhus, politihus og arkivbygg er under planlegging
og bygging. Offentlig Private Samarbeid kan, hvis de
planlegges og iverksettes med den langsiktige offentlige interesse for øyet, hjelpe kommuner til å drive mer
kostnadseffektivt og samtidig gi et bedre tilbud til sine
innbyggere, i godt vedlikeholdte lokaler.

OPS-modellen gir dermed kommunen mulighet til å gi
sine innbyggere et markant bedre tilbud uten å belaste
den kommunale økonomien mer enn tidligere.
Forskjellen på en tradisjonell modell og Randers
Svømmebad kan oppsummeres i følgende tabell:

Illustrativt
eksempel

Tradisjonell
modell

Offentlig Privat
samarbeid

Kommentar

Anlegg

Tradisjonell
svømmehall

Vannkulturhus
med et variert tilbud

Randers får mulighet til å stille et mer attraktivt tilbud til rådighet for
borgerne ved OPS

Årlig enhetsbetaling

17,5 MDKK

11,5 MDKK

For Randers ble den årlige enhetsbetalingen redusert som følge av
å bygge svømmeanlegget som OPS. Dermed kan den årlige enhetsbetaling reduseres ved hjelp av en OPS modell sammenlignet med
en tradisjonell modell

Lån

Ta opp lån for å
finansiere utbygning

Privat leverandør
Det oppnås en likviditetsmessig fordel for kommunen
finansierer utbygningen

Garanti for
fungerende tjeneste

n/a

Ja

Den private leverandøren får ikke betalt dersom svømmebadet er
stengt, hvilket gir et sterkt insentiv til å drive og utvikle svømmehallen
optimalt

Deling av overskudd

n/a

Ja

Mulighet for å dele overskuddet ved driften dersom dette er
forhandlet frem. Dette gir mulighet til at den årlige enhetsbetalingen
minker dersom svømmeanlegget er en kommersiell suksess

Budsjettsikkerhet

Budsjettusikkerhet

Full budsjettsikkerhet

OPS modellen sikrer at risikoen gis til den private leverandøren for
de elementer av svømmeanlegget der leverandøren har kontroll over
kostnadene.
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OPS i din kommune?
OPS kan være en måte å avlaste offentlig sektor for
urimelig risiko ved bygging og drift. Hvis det gjøres riktig,
kan OPS-løsninger også forbedre offentlige tjenester og
gi kommunens innbyggere bedre kvalitet og mer tjenesteyting ut av hver krone. Modellen setter ikke begrensninger i forhold til hvilke av kommunens formålsbygg
som kan gjennomføres ved hjelp av et OPS-konsept.
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Livssyklusanalyse
Artikkelen på 15 sekunder
Valg i en investeringsbeslutning vil kunne påvirke både økonomien i et kommunalt anlegg eller bygg,
og påvirke hva det vil koste kommunen å drifte og vedlikeholde anlegget eller byggetiden fremover.
I denne artikkelen går forfatterne nærmere inn på hvordan kommuner kan gjennomføre livssyklusanalyser
for mulige investeringer og viser hvordan en god livssyklusanalyse vil kunne analysere effektene av ulike
alternativer, samt skape nødvendig forutsigbarhet i kommunens budsjettering.

– et verktøy for gode
investeringsbeslutninger
Livssyklusanalyser kan være svært nyttige som grunnlag for
investeringsbeslutninger i kommunene. Som vi vil vise i
denne artikkelen, kan livssyklus-analyser hjelpe kommunen
med å få oversikt over investeringer, og ikke minst de
viktige etterfølgende kostnadene til drift og vedlikehold.

S

om vist til i artikkelenen på side 12-15 i
denne utgaven av Kommunalt Innblikk1
står kommuner gjerne ovenfor to valg ved
beslutninger om pengebruk. Skal pengene
bevilges til vedlikehold eller til nye og etterlengtede
investeringer?
Selv om det fra mange hold kan uttrykkes ønsker
om nyinvesteringer, er det viktig å huske på at
prioriteringer av investeringer fremfor vedlikehold
er en av årsakene til at kommunene ofte står overfor
et vedlikeholdsetterslep på den kommunale bygningsmassen. Å redusere vedlikeholdsetterslepet krever
bedre planlegging og økte krav til at beslutningstakere
følger tett opp ved utarbeidelse av planer, budsjetter
og regnskap.
Når en kommune beslutter å bygge f.eks. et nytt
svømmeanlegg, vil det være av avgjørende betydning
å undersøke om det er samsvar mellom gitte budsjettrammer og ønsket tjenestetilbud. Vil de årlige budsjettrammene være tilstrekkelige til å dekke løpende
kostnader, inkludert vedlikehold, som påløper i
svømmeanleggets levetid? Det er viktig at disse forholdene analyseres og vurderes. Det må tas i betraktning at de samlede drifts- og vedlikeholdskostnadene
faktisk kan overstige investeringskostnadene for
svømmeanlegget.
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Manglende oversikt og kontroll over slike forhold kan
resultere i en rekke uønskede effekter. Det blir vanskeligere å utarbeide troverdige langtidsbudsjetter, samt
å identifisere eventuelle positive effekter ved å bygge
svømmeanlegget. En annen alvorlig konsekvens kan
være at kommunen får manglende faktagrunnlag for å
vurdere om svømmeanlegget kan forsvares økonomisk,
samt vurdere hvilke kostander det må tas høyde for i
fremtidig budsjettering.
For å møte slike utfordringer knyttet til investeringer
kan kommunen gjennomføre ”livssyklusanalyser”
for den mulige investeringen. Valg i en investeringsbeslutning vil kunne påvirke økonomien i svømmeanlegget, og hva det vil koste kommunen å drifte
og vedlikeholde anlegget i tiden fremover. En god
livssyklusanalyse vil kunne analysere effektene av ulike
alternativer, samt skape nødvendig forutsigbarhet i
kommunens budsjettering.
En livssyklusanalyse bør være basert på en robust
finansiell modell. Modellen bør skreddersys til den
enkelte investeringsbeslutning for å kunne analysere
særegenheter for den aktuelle investeringen.
Figuren på neste side er hentet fra en konkret livssyklus-analyse fra offentlig sektor og gir eksempler på
aktuelle poster det må tas stilling til i analysen.

OPS og kommuners
strategier for vedlikehold
og byggforvaltning – leie
eller eie?

1
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Finansiering
• Skal investeringen i sin helhet finansieres
med fremmedkapital eller i kombinasjon med
egenkapital?
• Hvilken nedbetalingsplan for gjeld er mest
hensiktsmessig?
• Hvor sensitivt er prosjektet for renteendringer? Ønsker man å sikre deler av
finansieringen?
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Det er imidlertid viktig å huske på at utviklingen av en
finansiell modell for å gjøre livssyklusanalyser krever
mer enn teknisk modelleringskompetanse. Ved å
kombinere faglig ekspertise, erfaring og best practice
vil man kunne utvikle en modell som gjenspeiler den
faktiske økonomien i prosjektet, med mulighet for å
gjennomføre de riktige og gode analysene. En god
modell gir stor merverdi for en kommune, mens en
dårlig modell kan i verste fall føre til at feil beslutninger treffes.

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Årlig betaling fra kommunen

2018

Skatt

2017

Drifts- og vedlikeholdskostnader

2016

Renter

2015

Tilbakebetaling av gjeld

2014

Finanskostnader

2013

Egenkapitalinnskudd

2012

Gjeldsopptak

2011

Investeringskostnader

2010

2009

2008

2007

2006

Drifts- og vedlikeholdskostnader
• Hvilke driftskostnader vil oppstå som følge av
prosjektet?
• Hvilke årlige avsetninger må gjøres for å
unngå uønskede vedlikeholdsetterslep?
• Vil drifts- og vedlikeholdskostnader påvirkes
av ulike investeringsalternativer?

Utvikling av livssyklusanalyser
En robust modell for livssyklusanalyser hjelper
kommunen å besvare de nevnte viktige spørsmålene, og modellen vil også hjelpe kommunen med å
analysere konsekvenser av de valgene kommunene
vil ta.
I OPS-prosjekter må en livssyklusanalyse utarbeides for
å kunne estimere nødvendig husleie. Oppsummert vil
bruk av livssyklusanalyse gi økt innsikt, redusere risiko
og skape trygghet for kommunen når investeringsbeslutningen skal tas. En livssyklusanalyse vil altså skape
et godt og troverdig grunnlag for investeringsbeslutninger, samtidig som den vil skape forutsigbarhet og
klarhet i kommunens budsjetteringsprosesser.

2005

Investeringskostnader
• Hvor store er investeringskostnadene
og hvilken usikkerhet er knyttet til
investeringsestimater?
• Hva er effektene av eventuelle overskridelser
på investeringsbudsjettet?
• Hvordan påvirkes økonomien i prosjektet av
ulike investeringsalternativer?

2004

Eksempler på viktige spørsmål i
livssyklusanalysen

Slike problemstillinger bør og må analyseres og
besvares før en kommune gjør større investeringer.
Dette gjelder uavhengig av om kommunen selv foretar
utbyggingen (tradisjonell modell) eller om det er en
privat leverandør, som i Randers kommune (Offentlig
Privat Samarbeid). Uansett er det viktig at beslutningene bygger på grundige analyser slik at man har
oversikt over hvilke konsekvenser investeringen faktisk
vil få for kommunen.

Om artikkelforfatterne

Remi Eliassen reliassen@deloitte.no er director og
leder for gruppen finansiell analyse og modellering
i Deloitte. Hans hovedfokus er finansiell analyse,
finansiell modellering og verdsettelse både innen
privat og offentlig sektor. Remi leder modelleringsog verdivurderingsoppdrag og utvikler analyse- og
simuleringsmodeller, herunder livssyklusanalyser,
risikobasert modellering og usikkerhetsberegninger.

Stig Henning Svensson ssvensson@deloitte.no er
seniorkonsulent i Deloitte. Stig har erfaring fra finansiell
rådgivning i både offentlig -og privat sektor og jobber
blant annet med livssyklus- og investeringsanalyser.
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Endringer
Barne-, likestillings og
inkluderingsdepartementet
foreslår endringer i Lov om
barneverntjenester. Dersom
forslagene vedtas vil dette
ha store konsekvenser for
norske kommuner. Er
kommunene forberedt?

Artikkelen på 5 sekunder
I denne artikkelen gjennomgås de foreslåtte
endringene i barnevernsloven, og de konsekvensene disse kan ha for kommunene. Svaret for
mange kommuner er interkommunalt samarbeid.

E

valueringen av barnevernreformen har identifisert en rekke utfordringer på barnevernområdet1. Mange av disse omhandler den faglige
og økonomiske ansvarsdelingen mellom stat
og kommune.
Som et svar på dette har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nå foreslått endringer i Lov om
barneverntjenester. Dersom forslagene vedtas vil dette
ha store konsekvenser for kommunene. De viktigste
forslagene gjelder endringer i finansieringsansvaret og i
den faglige samhandlingen mellom stat og kommune,
samt styrking av barns rettigheter.
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i barnevernloven

Hva innebærer de foreslåtte endringene i
barnevernloven?
Endringer i finansieringsansvaret:
• Finansieringsordningene innrettes slik at
kommunene betaler en tilnærmet lik prosentandel av de ulike barneverntiltakenes faktiske
kostnader
• Kommunenes egenbetaling ved bruk av barneverninstitusjoner økes
• Refusjonsordningen for kommunale hjelpetiltak
avvikles
• Kommunene får en større andel av barnevernsmidlene som en følge av et tydeligere faglig
og økonomisk ansvar og mer handlefrihet i
barnevernssaker
Endringer i faglig ansvar:
• Kommunene får et tydeligere faglig ansvar
innenfor sitt formelle ansvarsområde.
• Staten avvikler ulovfestede oppgaver som
har hatt som intensjon å bidra til et likeverdig
kommunalt barneverntilbud (faglige råd og
veiledning i enkeltsaker)
• Kommunen får utrederansvaret fullt ut – dette
innebærer at kommunen også får ansvar for å
ha tilgang til tilstrekkelig kompetanse.
• Statens faglige ansvar ved valg av type tiltak for
det enkelte barn, begrenses til å gjelde ivaretakelsen av bistandsplikten ved plasseringer av
barn utenfor hjemmet
Styrking av barns rettigheter:
• Lovfestet krav om forsvarlighet – en presisering
og tydeliggjøring av barnevernets plikt til å yte
faglig forsvarlige tjenester og tiltak.
• Barns rett til medvirkning og barns mulighet til å
ha en særskilt tillitsperson
• Barneverntjenestens ansvar for å følge opp
barnet etter en omsorgsovertakelse
• Lovfesting av kommunens ansvar for nødvendig
faglig opplæring og veiledning av fosterforeldre

1
Deloitte (2011):
Evaluering av faglig og
økonomisk styring i det
statlige barnevernet,
NIBR (2011): Evaluering
av forvaltningsreformen
i barnevernet, PWC
(2011): Oppgave- og
finansieringsansvar i statlig
og kommunalt barnevern.
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Inhabil?
Vil kommunene klare å ivareta et utvidet ansvar?
Intensjonene i forslagene til lovendring peker mot en
utvidelse og en tydeliggjøring av kommunenes ansvar på
barnevernområdet.
Fra det statlige barnevernets side stilles det spørsmålstegn ved om kommunene vil være i stand til å ivareta
det ansvaret som lovendringene forutsetter2. Små
kommuners kapasitets- og kompetanseutfordringer
trekkes fram. Blant annet vises det til at:
”…det er mange barnevernstjenester som får lite
erfaring med de mest inngripende tiltakene som
akuttplasseringer og omsorgsovertakelser.”
Hva mener kommunene selv?
På oppdrag fra KS har Deloitte har nylig gjennomført
en kartlegging av status og muligheter på barnevernområdet i små kommuner (kommuner med mindre enn
5000 innbyggere). Undersøkelsen gir innsikt i hva våre
232 minste kommuner selv mener de kan ivareta av
ansvar og oppgaver på barnevernområdet3.
97 prosent av småkommunene opplever at de ”alt i alt”
har en god barnevernstjeneste, slik den er organisert i
dag. Et stort flertall mener at det interne samarbeidet
rundt utsatte barn i sin kommune fungerer godt.

imøteser de foreslåtte endringene av Barnevernloven.
Selv om en del små kommuner mottar faglig bistand
fra det statlige barnevernet i enkeltsaker i dag, mener
kommunene at det vil være en fordel for barnevernområdet som helhet at kommunenes faglige ansvar
tydeliggjøres. Kommunene er imidlertid svært opptatt av
at det statlige barnevernet ikke må bygge ned sitt tilbud,
før kommunene er beredt til å overta dette ansvaret.

Om artikkelforfatterne

Rachel Myhr Williksen rwilliksen@deloitte.no er
Senior Manager i Deloitte consulting. Hun har arbeidet
som konsulent innenfor kommunal sektor i 10 år, og har
barnevern, helse og omsorg som sine spesialområder.
Rachel har bistått en rekke enkeltkommuner med å løse
utfordringer knyttet til ressursutnyttelse, organisering og
styring.

31 prosent av kommunene mener at de kan ha ansvar
for oppgaver som ivaretas av det statlige barnevernet i
dag. Kommunene gir uttrykk for at de ønsker et utvidet
ansvar, men at det må klargjøres hvordan det statlige
barnevernet da skal utøve sin bistandsplikt.
Interkommunalt samarbeid – kommunenes svar
på utvidet ansvar
Interkommunalt samarbeid er småkommunenes viktigste
svar på hvordan de kan sikre tilstrekkelig kapasitet
og kompetanse i barneverntjenesten. 52 prosent av
småkommunene inngår i et interkommunalt samarbeid i
dag. Ytterligere 11 prosent av kommunene svarer at de
vil inngå et interkommunalt samarbeid i løpet av kort tid.
90 prosent av kommunene som deltar i et interkommunalt samarbeid synes samarbeidet fungerer godt og at
det har bidratt til en bedre barnevernstjeneste. Flertallet
av kommunene mener at samarbeidet har bidratt til
et større fagmiljø, bedre tilgang på barnevernsfaglig
kompetanse og en nødvendig distanse i enkeltsaker.
Inntrykket fra vårt møte med småkommunene er at de
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Kristin Horn Bringedal kbringedal@deloitte.no er
Consultant i Deloitte consulting. Hun har en master
i sosiologi fra Universitet i Oslo med spesialisering
i kvantitativ analyse og kultursosiologi. Kristin var
prosjektmedarbeider i kartleggingen av barnevernet i
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Barne- ungdoms- og
familiedirektoratets
høringsuttalelse, avgitt
19.10.12.
2

3
KS FoU: Barnevernet i
små kommuner – status og
utfordringer (Deloitte 2012)

Vet du når og hvordan du vurderer din egen habilitet? Spørsmål
knyttet til inhabilitet er en stadig aktuell problemstilling for
ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner.
Folkevalgte og tjenestemenn i kommunen og fylkeskommunen
skal ved forberedelse og avgjørelse av en sak opptre objektivt
og uavhengig. Reglene om inhabilitet skal blant annet sørge
for at det treffes riktig avgjørelse og at befolkningen har tillit
til at den som behandler saken opptrer upartisk.

R

eglene i forvaltningsloven og kommuneloven skal bidra til å gi retningslinjer for
når en tjenestemann eller en folkevalgt er
inhabil og derfor ikke kan behandle en sak.
Likevel er ikke reglene alltid like klare. I det følgende vil
vi gi en kort fremstilling av de viktigste reglene i forvaltningsloven, med særlig fokus på § 6 som angir viktige
sjekkpunkter i habilitetsvurderingen.

Artikkelen på 15 sekunder
Inhabilitet kan føre til at et vedtak er ugyldig, og må treffes på nytt. Reglene i forvaltningsloven og kommuneloven skal gi retningslinjer for når en tjenestemann eller
en folkevalgt er inhabil og derfor ikke kan behandle en sak. Likevel er ikke reglene
alltid like klare. I denne artikkelen gis det en gjennomgang av viktige habilitetsregler i
forvaltningsloven.

Aller først må man avklare om det er relevant å foreta
en habilitetsvurdering.
Kommer habilitetsreglene til anvendelse? Det første
vilkåret som må være oppfylt for at du i det hele tatt skal
måtte foreta en habilitetsvurdering etter forvaltningsloven § 6 er at du er tjenestemann eller folkevalgt. Alle
ansatte i stat eller kommune er tjenestemenn. Det er
ikke et krav at tilsetningsforholdet må være fast, men
tilsetningsforholdet må være direkte. Konsulentoppdrag
vil dermed normalt falle utenfor ordlyden. Oppnevnte
eller valgte medlemmer av råd, utvalg, styrer, nemder og
andre kollegiale forvaltningsorganer faller også utenfor
ordlyden. Også private kan falle inn under bestemmelsen
dersom de fatter avgjørelse i forvaltningens regi.
Treffer du en avgjørelse eller tilrettelegger du grunnlaget for en avgjørelse? Habilitetsreglene kommer kun
til anvendelse dersom man tilrettelegger grunnlaget for
en avgjørelse eller treffer avgjørelse i en sak. En avgjørelse i lovens forstand omfatter alle typer beslutninger
som fattes av et forvaltningsorgan. Herunder kan uttalelser, retningslinjer, utredninger, avgjørelse om innsyn i
sakens dokumenter e.l. falle inn under begrepet

dersom de er ment å være autorative eller har betydning
for sakens utfall.
Foreligger det inhabilitet?
Har du et tilknytningsforhold til noen som er part i
saken? Dersom det skal gis et individuelt pålegg eller
forbud mot noen, eller dersom man søker myndighetene
om noe, vil man normalt være part i saken. En part er
også andre som saken ellers direkte gjelder. Dette må
vurderes konkret ut i fra vedtakets karakter, praksis,
rettsvirkninger og formål. Habilitetsvurderingen er en
analyse av forholdet mellom tjenestemannen og det
subjektet som berøres (parten) i forhold til den aktuelle
avgjørelsen.
Forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav a til e oppgir
ulike tilknytningstilfeller som automatisk fører til inhabilitet. Dette er objektive regler. Man er inhabil dersom man
er i et tilfelle som omfattes av § 6 (1) bokstav a til e (se
figur 1, side 21). En tjenestemann kan for eksempel ikke
avgjøre eller forberede en sak der nær slektning er part.
Her er det lite rom for vurdering.

23

Bokstav e inneholder noe skjerpede kriterier for når en
offentlig tjenestemann eller folkevalgt er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for eller treffe avgjørelse i en
forvaltningssak der et selskap e.l. er part. Dersom han er
styremedlem eller har enkelte andre sentrale verv eller
stillinger i et selskap, forening, stiftelse eller lignende
som er part i saken, er tjenestemannen inhabil. Regelen
er laget med sikte på å unngå uheldige rollekombinasjoner, og bidra til større klarhet i forhold til hvilken
rolle tjenestemannen eller den folkevalgte til enhver tid
utøver.
Kan du likevel ha en spesiell interesse i sakens
utfall? Også i saker hvor tjenestemannen eller den
folkevalgte ikke er inhabil etter § 6 (1), kan han etter
en skjønnsmessig vurdering være inhabil etter § 6 (2).
Inhabilitetsspørsmålet beror i slike tilfeller på en konkret
vurdering som kan by på utfordringer. Lovteksten viser
til momenter som kan være relevante, men angivelsen
er ikke uttømmende. Dersom tjenestemannen har flere
former for tilknytning til saken må disse vurderes samlet.
Er det særegne forholdet egnet til å svekke tilliten
til din upartiskhet? Når det kommer til vurderingen om
det foreligger inhabilitet, er det ikke bare av betydning
at tjenestemannen handler upartisk, men også at
befolkningen har tillit til at han handler upartisk. Det
avgjørende er altså ikke om tjenenestemannen anser
seg selv om habil, men hvordan omverdenen bedømmer
tjenestemannen.
Er forholdet særegent? For det første viser lovteksten
til at forholdet må være ”særegent”. I utrykket ligger
at dersom det er tale om en situasjon som svært
mange er i, vil forholdet normalt ikke kunne anses som
”særegent”. Likevel er det ikke et krav at forholdet må
være helt unikt. De særegne forholdene kan være av
samme art som tilfellene nevnt i § 6 (1). Samboerskap vil
for eksempel ikke rammes av første ledd, men vil være et
”særegent forhold” etter andre ledd. Også forhold som
er av en annen art enn de tilfeller som er nevnt i første
ledd kan føre til inhabilitet etter andre ledd. Her kan det
nevnes tilfeller som nært vennskap eller uvennskap med
en som er part i saken. Her må det trekkes en grense, og
man vil ikke uten videre bli inhabil dersom man kjenner,
er kollega, nabo el. med en som er part i saken. Man
vil heller ikke bli automatisk inhabil dersom man har et
privat engasjement i en sak. Om man er inhabil i slike
tilfeller vil bero på en konkret vurdering.
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Forvaltningsloven § 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 fullmektig
for en part etter at saken begynte;
e) når han leder eller har ledende stilling i,
eller er medlem av styret eller bedrifts-		
forsamling 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 selskapet
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.

Ektefelle

Ny ektefelle

Mor/Far

Mor/Far

Søsken

Part

Ektefelle

Ektefelle

Barn

Barn

Figur 1. Denne figuren
viser at man er inhabil
dersom man er i et
tilfelle som omfattes av
§ 6 (1) bokstav a til e
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Er du tjenestemann
eller fokevalgt?

Nei

Ja
Tilrettelegger du grunnlaget for
en avgjørelse/ treffer du
avgjørelse i en forvaltningssak?

Nei

Ja

Er du selv part eller har du et
tilknytningsforhold til en part
som omfattes av §6 (1)?

Nei

Foreligger det andre
særegne forhold som er
egnet til å svekke tilliten til
din upartiskhet? (§6 (2))

Nei

Er din direkte
overordnede inhabil?

Nei

Ja

Er saken likevel
helt kurant?
Nei

Inhabil

Ja

Vil det at du likevel
behandler saken bidra til at
befolkningens tillit til
forvaltningen svekkes?

Nei

Ja

Habil

Vil avgjørelsen innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for deg selv eller noen du har nær personlig
tilknytning til? Ved avgjørelsen om forholdet er egnet til
å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet, skal det
blant annet legges vekt på om avgjørelsen kan innebære
”særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen
han har nær personlig tilknytning til.” Uttrykket ”særlig
fordel, tap, eller ulempe” vil si at tjenestemannen må
ha en særinteresse i avgjørelsen. Ordlyden ”særlig” viser
til at det må dreie seg om fordel, tap eller ulempe som
i stor grad vil ha innvirkning på vedkommende. Her vil
alminnelige interesser som de fleste eller mange har i en
sak falle utenfor. Dette gjelder i hvert fall for medlemmer
eller representanter for interesseorganisasjoner. I slike
tilfeller må det være en forutsetning at medlemmene
skal kunne gå inn for å fremme sin interesse ved behandling eller avgjørelse av en sak.
Når det gjelder folkevalgte som er valgt på politisk
grunnlag til f.eks. å sitte i kommunestyre eller fylkesting, vil ikke disse være inhabile selv om de jobber for å
fremme sine politiske mål. Dette gjelder også dersom en
tjenestemann gir uttrykk for parti- eller samfunnspolitiske
meninger som også kan være av betydning i saken det
gjelder. Dersom den tjenestemannen eller den folkevalgte har svært bestemte meninger om utfallet i en sak
kan dette stille seg annerledes.
Det skal også legges vekt på om noen tjenestemannen
har ”nær personlig tilknytning til” får en særlig fordel,
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tap eller ulempe av vedtaket. Dersom ektefelle, familie
eller venner har en særinteresse i sakens utfall, kan
dermed tjenestemannen bli inhabil.
Videre er det også et moment i vurderingen om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. En slik innsigelse vil ikke
automatisk medføre inhabilitet, men vil ha betydning
dersom det er usikkert hvorvidt tjenestemannen er
inhabil eller ikke.
I enkelte mindre kommuner kan det være vanskelig å
finne en erstatter for den som er inhabil. Denne utfordringen kan knytte seg til særskilt kompetanse mv. Ofte
kan det i slike tilfeller hentes inn en sakkyndig fra en
annen kommune, men i noen tilfeller må det vurderes
om det er viktigere at saken behandles raskt av en
som er faglig kompetent selv om tjenestemannen har
en slik tilknytning til saken at han eller hun er inhabil.
Vurderingen er derfor konkret og også praktiske hensyn
spiller inn i slike tilfeller.
Er saken likevel helt kurant? Også avgjørelsens art og
innslag av skjønn får betydning. Dersom verken saksbehandlingen eller vedtaket beror på tvil, og løsningen
på vedtaket er helt klart både juridisk og ut i fra faktum
kan tjenestemannen behandle saken selv om han i
utgangspunktet er inhabil. Likevel kan muligheten for at
publikums tillit til forvaltningen svekkes være tilstrekkelig
til å begrunne inhabilitet.

Figur 2. En skjematisk
fremstilling av
prosessen i en
habilitetsvurdering.

Er din direkte overordnede inhabil? Dersom en overordnet er inhabil kan heller ikke en som er direkte underordnet treffe avgjørelse i saken. Den underordnede som er
inhabil kan likevel delta i forberedelsen av de avgjørelser
som skal treffes, mens selve avgjørelsen må treffes av
noen som er overordnet eller sideordnet den inhabile.
Dersom den øverste lederen i et organ er inhabil, må det
oppnevnes en setteleder som skal fatte avgjørelse i den
konkrete saken.
Hvem treffer avgjørelse om habilitet? Tjenestemenn
selv avgjør om han eller hun er inhabil. Etter § 8 (1) 2.
punktum skal tjenestemannen forelegge spørsmålet for sin
nærmere overordnede dersom en part krever det og det
kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen
selv finner grunn til det. Loven oppstiller dermed en plikt
for tjenestemannen til å vurdere sin egen habilitet.
Dersom habilitetsspørsmålet gjelder medlem i et kollegialt organ er det det kollegiale organet som avgjør om
medlemmet er habilt eller ikke. Det aktuelle medlemmet
skal få mulighet til å uttale seg i saken, men kan ikke delta
i avgjørelsen av spørsmålet. Selv om man som folkevalgt
dermed ofte ikke selv avgjør spørsmålet om habilitet,
har man plikt til å vurdere sin egen habilitet. Dersom det
foreligger forhold som kan tilsi at den folkevalgte kan
være inhabil, skal han eller hun i god tid si i fra om disse
forholdene.
Rettslige konsekvenser av inhabilitet
Som nevnt gjelder habilitetsreglene både det å ”tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse” og å ”treffe avgjørelse” i en forvaltningssak. Før vedtaket er truffet plikter
tjenestemannen å fratre fra behandlingen dersom han er
inhabil.
Dersom tjenestemannen blir funnet inhabil etter at
vedtaket er truffet, foreligger det en saksbehandlingsfeil
som kan medføre at vedtaket er ugyldig og må behandles
på nytt. Vilkåret er at vedtaket kan kjennes ugyldig
dersom det er grunn til å regne med at feilen kan ha virket
bestemmende på vedtakets innhold. Det er dermed ikke
automatisk slik at inhabilitet medfører ugyldighet. Også
dette blir en vurdering.
Som det fremgår er det på flere punkt nødvendig å
anvende skjønn ved habilitetsvurderinger. Vårt ønske
er at denne korte fremstillingen kan bidra til å strukturere tanken ved slike vurderinger. Se figur 2 på side
26 for en skjematisk fremstilling av prosessen i en
habilitetsvurdering.

Om artikkelforfatterne

Erlend Øen eoen@deloitte.no er senior advokat i
Deloitte. Han har lang erfaring som advokat for offentlig
sektor, både kommuner, fylkeskommuner og offentlige
eide virksomheter. Han bistår blant annet innenfor
forvaltningsrettslige spørsmål og i spørsmål som gjelder
MVA for offentlig sektor og holder jevnlig kurs for
offentlige og private aktører.

Rolf Erik Disch rdisch@deloitte.no er advokat med
møterett for Høyeste-rett, og partner i Deloitte. Han
har betydelig erfaring som rådgiver for offentlige
myndigheter og virksomheter, spesielt knyttet til
omorganiseringsprosesser, konsern-etableringer, forhold
knyttet til egenregi/enerett og regelverket for offentlige
anskaffelser.

Cherin Myrdal cmyrdal@deloitte.no er advokatfullmektig i Deloitte. Hun har blant annet erfaring innen
selskapsrett og offentlig rett. Hun bistår kommuner
og fylkeskommuner med kurs blant annet knyttet til
habilitet.

27

Kvalitet
i skulen

Skuleeigar står i prinsippet fritt til å forme ut sitt eige
system, tilpassa lokale forhold. Det er ikkje lagt føringar
for korleis det forsvarlege systemet skal vere, utover det
at systemet for vurdering og resultatoppfølging skal vere
forsvarleg. Likevel er det i førearbeida til opplæringslova
vist til at
”Eit forsvarleg system er eit system som er eigna til å
avdekkje eventuelle forhold som er i strid med lov og
forskrift, og som sikrar at det blir sett i verk adekvate
tiltak der det er nødvendig. Eit forsvarleg system føreset
jamleg resultatoppfølging og vurdering av om lovverket
blir følgt1.”

Som skuleeigarar skal kommunar og fylkeskommunar
ha eit forsvarleg system for å vurdere om krava i
opplæringslova blir etterlevd. Det er få føringar for
korleis det forsvarlege systemet skal vere, og kommunar
og fylkeskommunar står i prinsippet fritt til å forme ut
system tilpassa lokale forhold. I denne artikkelen går vi
inn på kva som kjenneteiknar gode forsvarlege system
og kva utfordringar mange skuleeigarar slit med.
Skuleeigar sitt ansvar
Utdanningssektoren er ein sektor som direkte eller indirekte
angår heile samfunnet. Kvaliteten på opplæringa i grunnskulen og den vidaregåande skulen er viktig for den einskilde
eleven si læring og utvikling. I kommunar og fylkeskommunar
utgjer utdanningssektoren også ein sentral del av verksemda.
Til dømes er om lag ¼ av norske kommunar sine driftsutgifter knytt til utdanningssektoren. Utdanningssektoren er i
stor grad regulert av opplæringslova med forskrifter, og som
skuleeigarar har kommunen og fylkeskommunen ansvaret
for at krava i lova og forskriftene blir oppfylte. Skuleeigar har
etter lova også ansvar for å stille til disposisjon dei ressursane
som er naudsynte for at krava skal kunne oppfyllast. Det er
difor viktig for kommunar og fylkeskommunar at kvaliteten
på opplæringstilbodet i skulen står i høve til det forbruket og
den innsatsen som dei yt. I denne artikkelen vil vi gå vidare
inn på korleis ein kan sikre dette.
Krav om forsvarleg system
Som skuleeigarar skal kommunar og fylkeskommunar ha eit
forsvarleg system for å vurdere om krava i opplæringslova
blir etterlevd, og det er krav om at tilstanden i opplæringa
skal drøftast årleg av skuleigaren, dvs. kommunestyret eller
fylkestinget.
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Opplæringslova § 13-10, 2. ledd
”Kommunen/fylkeskommunen
(…) skal ha eit forsvarleg system
for vurdering av om krava i
opplæringslova og forskriftene
til lova blir oppfylte. Kommunen/
fylkeskommunen (…) skal ha eit
forsvarleg system for å følgje opp
resultata frå desse vurderingane og
nasjonale kvalitetsvurderingar som
departementet gjennomfører med
heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som ein
del av oppfølgingsansvaret skal det
utarbeidast ein årleg rapport om
tilstanden i grunnskoleopplæringa
og den vidaregåande opplæringa,
knytt til læringsresultat, fråfall og
læringsmiljø. Den årlege rapporten
skal drøftast av skoleeigar dvs.
kommunestyret, fylkestinget og
den øvste leiinga ved dei private
grunnskolane.”

I Utdanningsdirektoratet sin rettleiar om spesialundervisning går det til dømes fram at kravet om å ha eit
forsvarleg system inneber at skuleeigar må ha eit system
for tiltak som skal sikre at spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp blir planlagt, organisert, utført og
vedlikehalde i samsvar med krav fastsatt i eller i medhald
av opplæringslova.
Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) også utarbeidd ein
rettleiar om kravet til skuleeigar sitt forsvarlege system2.
Rettleiaren inneheld mellom anna ei punktvis liste over
kva som bør inngå i eit forsvarleg system. Der blir det
mellom anna vist til at systemet skal kunne dokumenterast skriftleg. Det går også fram at systemet skal ”leve”
i organisasjonen, og at eit viktig element er å sikre informasjonsflyt slik at manglar og svakheiter blir rapporterte
til rette vedkommande.

1
Ot.prp. nr. 55 (20032004): Kapittel 6,
Merknader til dei enkelte
paragrafane.
2
Utdanningsdirektoratet/
KS (2004): Veileder om
kommunenes ”forsvarlige
system” i henhold til
opplæringsloven §13-10.

Utfordringar med forsvarleg system
Deloitte har gjennom forvaltningsrevisjonar innanfor
utdanningssektoren i ei rekkje kommunar og fylkeskommunar registrert at mange skuleeigarar og skuleleiarar er usikre på kva kravet om å ha eit forsvarleg
system inneber. Når skuleleiarar i ein del kommunar
blir spurt korleis kommunen sitt forsvarlege system er
bygd opp, gjev dei til dels uttrykk for stor usikkerheit
kring kva som eigentleg ligg i omgrepet. Det kjem
også fram at mange kommunar manglar rutinar for
vurderingar av moglege brot på regelverket, og
varsling om regelbrot frå skulane til skuleeigar. Særleg
gjeld dette vurderingar knytt til krav om tilpassa
opplæring, pedagogisk forsvarleg gruppestorleik og
andre krav i opplæringslova som ikkje kan vurderast ut
frå objektive kriterium.

Om artikkelforfatterne

Line M. Johansen lmjohansen@deloitte.no er seniormanager i Deloitte si avdeling for Enterprise Risk Services
og arbeider i hovudsak med forvaltningsrevisjonar og
andre større oppdrag innanfor offentleg sektor. Line har
brei erfaring frå prosjekt innan utdanningssektoren og
har gjennomført ei rekkje oppdrag for både kommunar,
fylkeskommunar og nasjonale myndigheiter.

Silje Sivertsen sisivertsen@deloitte.no er manager
i Deloitte si avdeling for Enterprise Risk Services og
arbeider hovudsakleg med forvaltningsrevisjonar og
andre større oppdrag innanfor offentleg sektor. Silje
har inngåande kjennskap til utdanningssektoren og har
gjennomført ei rekkje prosjekt som omhandlar krav i
opplæringslova og andre krav til utdanningssektoren.

Artikkelen på 15 sekundar
Utdanningssektoren står sentralt i alle norske
kommunar og fylkeskommunar. Som skuleeigarar er det krav til kommunen og fylkeskommunen om å ha eit ”Forsvarleg system”
som sikrar at krava i opplæringslova og
forskriftene blir oppfylte. I denne artikkelen
går vi nærare inn på kva som ligg i kravet om
Forsvarleg system, og korleis skuleeigarane
har innretta sine system på ulike måtar, og
gjev innspel til kva element som er viktig å
sikre ein god internkontroll.
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Felles nasjonalt tilsyn i 2009, gjennomført av fylkesmannsembeta, omhandla etterleving av kravet til
forsvarleg system. Tilsyna viste at mange skuleeigarar
ikkje oppfyller dette kravet. Dette inneber at skuleeigarar
ikkje har reell intern kontroll med om opplæringslova blir
etterlevd. Fylkesmannen avdekka i hovudsak to forhold,
som samsvarer med dei erfaringane Deloitte har gjort
seg i samband med forvaltningsrevisjonar i kommunar
og fylkeskommunar, nemlig at:
• Enkelte skuleeigarar manglar kunnskap om kva
operative grep som må gjerast for å ha eit godt
forsvarleg system (intern kontroll) på plass. Avvik
frå etterleving av regelverket ved skulane lokalt må
fangast opp av skuleeigar.
• Det er ikkje tilstrekkeleg kontakt mellom skulane
og skuleeigar til at varsling om brot på regelverket
fungerer godt nok.
Forsvarleg system som del av internkontrollen
Slik krava til eit forsvarleg system blir skildra har det
mykje til felles med andre krav til intern kontroll i
kommunal sektor. Kravet om forsvarleg system overlappar mellom anna med kravet i kommunelova om
at administrasjonssjefen i kommunen skal syte for
at administrasjonen blir driven i samsvar med lover,
forskrifter og overordna instruksar, og at han er
gjenstand for betryggande kontroll (jf. Kommuneloven
§ 23). I kva grad det forsvarlege systemet for utdanningssektoren er integrert i det øvrige internkontrollsystemet i kommunal sektor, varierer. Nokre vel å lage
eit eige system for utdannings-sektoren, medan andre
vel å kople det forsvarlege systemet med det overordna
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internkontrollsystemet for heile kommunen. Uavhengig
av kva løysing ein vel, er det sentrale momentet i det
forsvarlege systemet uansett at det er skuleeigar som
skal vurdere om krava i opplæringslova blir etterlevd, og
at dette skal kunne dokumenterast. Det er difor ikkje
tilstrekkeleg at kvar enkelt skule har sine eigne system.
Då kommunane og fylkeskommunane har ulik organisering, ansvarsdeling og kompetanse er det føremålstenleg med system som er tilpassa lokale tilhøve. I
mange kommunar er rutinar for etterleving av krav i
opplæringslova samla i eit dokumenthandteringssystem,
ei rutinehandbok eller i sak- og arkivsystemet. Deloitte
si erfaring er at rutinar og prosedyrar mellom anna for
å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning, særskilt
språkopplæring eller tiltak mot mobbing ikkje jamleg blir
oppdaterte og justerte i samsvar med endringar/ presisering av regelverket. I ein del tilfelle har vi også erfaringar
med at rutinane ikkje blir nytta i praksis, eller at det er
usikkerheit knytt til ansvar og oppgåveutføring. For at
det forsvarlege systemet faktisk skal sikre at opplæringslova blir etterlevd, er det sentralt at skuleeigar gjer ei
vurdering av korleis regelendringar påverkar rutinane og
prosedyrane som føreligg, og oppdaterer desse i samsvar
med nye krav. Skuleeigar må også sikre at praksisen er i
samsvar med etablerte rutinar og prosedyrar.
Ei ordning som blir nytta i stadig fleire kommunar og
fylkeskommunar er årlege skulebesøk frå skuleeigar.
Når det er etablert slike arenaer, kan dette vere eit viktig
ledd i skuleeigar sin kontroll med at verksemda ved kvar
enkelt skule er i samsvar med lokale føringar og mål for
opplæringstilbodet, samt krav i opplæringslova. For at

ein slik arena skal fungere etter føremålet, er det viktig
at ein arbeider systematisk og har ein tydeleg agenda i
samband med skulebesøka.
Kommunen eller fylkeskommunen er som skuleeigar også
pålagt å utarbeide ein årleg tilstandsrapport om opplæringa. Dette er også eit høve for skuleeigar til å ha ein
gjennomgang av om det forsvarlege systemet fungerer
som føresett, og eventuelt gjere justeringar i systemet.
Kjenneteikn på eit godt forsvarleg system
Uavhengig av lokale tilhøve og utfordringar opplever vi at
det er mogeleg å peike på nokre kjenneteikn på eit godt
forsvarleg system. Desse kjenneteikna er:
1. tydelege, etablerte mål og krav til verksemda
2. rutinar og prosedyrar som skildrar korleis ein skal
nå mål og oppfylle krav
3. klar oppgåve- og ansvarsfordeling
4. jamleg gjennomgang av systemet og vedlikehald
av rutinar og prosedyrar
5. kontroll med at verksemda blir driven i samsvar med
dei rutinar og prosedyrar som skal sikre måloppnåing
og etterleving av lovkrav
6. eigarskap til systemet blant tilsette og leiinga

Referansar
• Kunnskapsdepartementet: Lov om grunnskulen
og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-1998-07-17-61
• Kommunal- og regionaldepartementet: Lov om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). LOV-1992-09-25-107.
• Ot.prp. nr. 55 (2003-2004): ”Om lov om
endringar i opplæringslova og friskolelova”
• Utdanningsdirektoratet/KS (2004): ”Veileder om
kommunenes ”forsvarlige system” i henhold til
opplæringsloven §13-10”
• NOU 2010:7 ”Mangfold og mestring”
• St.meld. nr. 16(2006-2007) ”... og ingen sto
igjen. Tidlig innsats for livslang læring”

Deloitte si erfaring er at kommunane allereie har etablert
arenaer og verktøy som tar opp i seg fleire av dei seks
punkta over. Samtidig ser vi at enkelte element ofte
manglar og at det er behov for å arbeide meir systematisk
og målretta for å sikre at systemet er ”forsvarleg”. For å
sikre at ein som skuleeigar har eit forsvarleg system er det
difor viktig at ein klargjer kva eit slikt system i praksis skal
inneholde.
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Artikkelen på 15 sekunder
Mange kommuner benytter i dag innleide
vikarer i mange deler av sin virksomhet.
Vikarbyrådirektivet vil føre til endrede krav
til hvordan en kommune bruker vikarer og
inngår avtaler med vikarbyråer. Det er viktig
at kommunene tar inn over seg de endringer
innføringen av direktivet vil medføre,
inkludert kravene om likebehandling og
solidaransvar.

Ny hverdag for vikarer
Vikarbyrådirektivet trer
i kraft i 2013. Meningene
har stått steilt mot
hverandre i debatten, og
det kan være krevende å
ha oversikt over fakta.
Hva betyr egentlig det
nye direktivet, og hva vil
det innebære for en norsk
kommune?

E

tter mye politisk debatt ble Vikarbyrådirektivet
vedtatt implementert i norsk rett i 2012.
Dette innebærer at det nå skal innføres regler
om likebehandling for lønns- og arbeidsvilkår
mellom ansatte i vikarbyrå og ansatte fra en virksomhet
som leier inn, for eksempel en kommune. For å sikre at
dette likebehandlingsprinsippet etterleves av partene,
innføres det også regler om opplysningsplikt og innsynsrett samt et solidaransvar for innleievirksomheten for
lønn og feriepenger. Vikarbyrådirektivet representerer en
av de større endringene innen regulering av arbeidsleie
siden arbeidsleie ble tillatt i 2000 – og endringene skal
gjelde både for offentlig og privat sektor. Det er derfor
viktig at kommunene som arbeidsgiver/innleier kjenner
til de nye reglene og hvilke konsekvenser de vil få for
kommunens bruk av innleid arbeidskraft.
Hovedpunktene i tiltakspakken
Vikarbyrådirektivet vil gjelde for innleide arbeidstakere
fra norske eller utenlandske vikarbyråer. Hvorvidt en
virksomhet skal betegnes som et vikarbyrå eller ikke,
beror på om virksomheten kan sies å ha til formål å drive
utleie eller ikke. Normalt vil en virksomhet ha til formål
å drive utleie dersom utleieaktiviteten omfatter mer enn
50 prosent av virksomhetens fast ansatte. Det betyr at
tiltakene ikke omfatter arbeidstakere som leies inn fra
virksomheter som ikke har som hovedformål å drive
utleie, slik som konsulentselskaper.
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De mest sentrale tiltakene ved innføringen av Vikarbyrådirektivet er:
• Krav om at innleide arbeidstakere skal ha de samme
lønns- og arbeidsvilkår mv. som om han eller hun hadde
blitt direkte ansatt i innleie-virksomheten til å utføre de
samme oppgavene (likebehandlingsprinsippet).
• Innføring av regler som skal sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet. Blant annet regler om opplysnings- og drøftelsesplikter samt innsynsrett.
• Innføring av et solidaransvar for innleievirksomheten til
å utbetale lønn mv. etter likebehandlingsprinsippet.
Likebehandlingsprinsippet
Vikarbyrådirektivet skal sikre at innleide arbeidstakere
får minst de samme lønns- og arbeidsvilkår for å utføre
samme oppgaver som det innleievirksomhetens egne
ansatte får. Dette omtales som likebehandlingsprinsippet.
Prinsippet om likebehandling skal omfattede grunnleggende arbeids- og ansettelsesvilkår som gjelder hos
innleievirksomheten. Dette gjelder likebehandling ved for
eksempel lønn, arbeidstidens lengde, overtid, pauser, og
tilgang til felles goder og tjenester som kantine, transport,
bedriftsbarnehage etc.
Krav om likebehandling vil dessuten omfatte ferie og
feriepenger, samt fridager for de innleide arbeidstakerne.
Et omstridt tema knyttet til likebehandling har vært om
dekning av utgifter til kost, losji og arbeidstøy er omfattet
av lønnsbegrepet. Departementet har nå klargjort dette
ved at denne type utgiftsdekning tas inn som et selvstendig element på lik linje med lønn.
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på etter reglene om likebehandling. For at vikarbyrået
skal kunne overholde dette ansvaret, innføres det en
plikt for innleievirksomheten til å gi vikarbyrået opplysninger om de lønns- og arbeidsvilkår den innleide arbeidstakeren ville fått ved ansettelse i innleievirksomheten. På
dette grunnlaget skal vikarbyrået sørge for at de ansatte
får riktige vilkår etter likebehandlingsprinsippet i den
bestemte utleieperioden.
Videre er det foreslått en regel om at tillitsvalgte i innleievirksomheten skal ha innsynsrett i de lønns- og arbeidsvilkår som de innleide arbeidstakerne har. Hensikten er at
tillitsvalgte på eget initiativ skal kunne kontrollere at de
innleide arbeidstakerne mottar riktige lønns- og arbeidsvilkår etter likebehandlingsprinsippet. Det vil ikke være en
automatisk plikt for innleievirksomheten å gi opplysninger
til tillitsvalgte. Tanken er at de tillitsvalgte ved behov skal
kunne be arbeidsgiver om nødvendige opplysninger.
For at dette skal fungere, innføres det samtidig en
opplysningsplikt der vikarbyrået må opplyse innleievirksomheten om hvilke rettigheter de vikarbyråansatte
mottar.
Etter de nye reglene skal de som er utleid via vikarbyrå kunne få utlevert opplysninger om på hvilket
grunnlag lønns- og arbeidsvilkårene deres er fastsatt i
utleieperioden.
Opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår regnes normalt
som personopplysninger. Departementet har derfor
foreslått krav til taushetsplikt for de som skal håndtere
slike opplysninger. Dette vil bli regulert nærmere i en
forskrift som departementet vil komme tilbake til på et
senere tidspunkt.

Når det gjelder arbeidstidens lengde og arbeidstidsordninger, vil bestemmelser som gjelder for innleievirksomheten også gjelde for den innleide. Det betyr
at dersom det for eksempel gjelder en tariffavtale om
ukentlig arbeidstid på 37,5 timer, skal den innleide følge
denne ukentlige arbeidstiden, selv om arbeidsavtalen med
vikarbyrået sier noe annet.

Solidaransvar
Fra og med 1. juli 2013 innføres det et solidaransvar for
innleievirksomheten for vikarbyråets plikt til å dekke lønn,
feriepenger og eventuelt andre vederlag etter likebehandlingsprinsippet. Dette betyr at dersom vikar-byrået ikke
oppfyller sine lønnsforpliktelser mv. overfor de ansatte i
henhold til likebehandlingsprinsippet, risikerer innleievirksomheten å måtte dekke hele eller deler av lønnen til de
innleide arbeidstakerne.

Nye regler for å sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet
Opplysningsplikt og innsynsrett
Det er vikarbyrået som er ansvarlig for at de vikarbyråansatte får de lønns- og arbeidsvilkårene som de har krav

Tanken er at solidaransvaret skal motivere innleievirksomheter til å velge seriøse vikarbyråer, samt å gi dekkende
informasjon til vikarbyråene om hva som ville vært
vilkårene dersom den innleide hadde blitt ansatt direkte i
virksomheten.

Omfanget av solidaransvaret tilsvarer kun vikarbyråets
plikt i henhold til likebehandlingsprinsippet. Det vil si
at dersom det for eksempel er avtalt høyere avlønning
mellom vikarbyrået og den ansatte, vil ikke solidaransvaret gjelde for den delen av lønnen som overgår
arbeidstakerens krav etter likebehandlingsprinsippet.
Hvis innleieforholdet skjer på et område hvor det foreligger en allmenngjort tariffavtale, som for eksempel
stiller minimumskrav til nivå på lønn, har departementet
uttalt at det vil være mulig å rette et krav om solidaransvar også etter likebehandlingsprinsippet. Dette betyr
at der hvor lønnsnivået hos innleier er høyere enn det
som følger av den allmenngjorte tariffavtalen, vil arbeidstakeren kunne fremme et høyere krav overfor innleievirksomheten etter likebehandlingsprinsippet.
For det tilfellet at innleievirksomheten som en følge av
solidaransvaret må dekke hele eller deler av lønnen til
en innleid arbeidstaker, vil de ha adgang til å kreve å
få dette tilbakebetalt fra vikarbyrået etter de alminnelige regler om regress. Det anbefales at regler om dette
uttrykkelig tas med i innleiekontrakten mellom vikarbyrået og innleievirksomheten.
Drøftelsesplikt ved bruk av innleid arbeidskraft:
Innleievirksomheten pålegges årlig drøftelsesplikt av
virksomhetens bruk av innleid arbeidskraft tilsvarende
den plikten som allerede gjelder ved bruk av midlertidige ansettelser. Hensikten er at innleievirksomheten
årlig skal måtte vurdere om vilkårene for å bruke
innleid arbeidskraft er oppfylt og om den er i tråd med
likebehandlingsprinsippet.
Ny hverdag – håndtering av nye krav
Innføringen av vikarbyrådirektivet fører med seg regelendringer som gir flere rettslige og administrative utfordringer for kommunene ved bruk av innleid arbeidskraft.
Siden kommunen ved innleie nå kan risikere å bli
solidarisk ansvarlig for lønn mv., blir det særlig viktig
å sørge for at likebehandlingsprinsippet etterleves.
Kommunen bør derfor regulere i innleieavtalen med
vikarbyrået at innleide arbeidstakere skal ha lønns- og
arbeidsvilkår tilsvarende kommunens eget nivå. Videre
bør kommunen være nøye med at ansattes lønns- og
arbeidsvilkår kommuniseres i tilstrekkelig grad til vikarbyrået. I forlengelse av dette kan det være hensiktsmessig at kommunen har klare retningslinjer internt på
hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte har krav på, sett

i lys av blant annet kompetanse og ansiennitet. Det blir
dessuten viktig å ha på plass gode rutiner, og kontrollmuligheter, slik at risikoen for solidaransvar minimeres.
Dette kan for eksempel gjøres ved at det avtalefestes i
innleieavtalen at kommunen jevnlig skal motta opplysninger om de innleide arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, og ved at man regulerer regressansvaret.
For å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud, vil nok
mange kommuner i perioder fortsatt velge å leie inn
arbeidskraft gjennom vikarbyråer. Vikarbyrådirektivet vil
derfor kreve at kommunen etablerer et godt kontrollsystem for innleie av arbeidskraft og at de sikrer tettere
oppfølging av sine leverandører. Hvis kommunen
mangler rutiner og kontroll på vikarinnleie, kan dette
etter de nye reglene gi økonomiske konsekvenser i form
av solidar-ansvar, i tillegg til de eventuelle omdømmekonsekvensene dette måtte få.
Om artikkelforfatterne

Bjørn Ofstad bofstad@deloitte.no er senioradvokat/
director i Deloitte Advokatfirma og arbeider med en
rekke temaer knyttet til arbeidsrett og personvern. Jevnlig
bistår han nasjonale og internasjonale arbeidsgivere
i både privat og offentlig sektor kartlegging lønns- og
arbeidsvilkår. Ofstad har tidligere bakgrunn som juridisk
rådgiver i Datatilsynet.

Petter Schjelderup pschjelderup@deloitte.no er
advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma og arbeider til
daglig med temaer knyttet til internasjonal arbeidsrett
og immigrasjon. Schjelderup har tidligere erfaring som
saksbehandler i Utlendingsdirektoratet.
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Hemmeligheter i kommunen
Sikkerhetsgradert informasjon, på folkemunne omtalt som
“hemmeligstemplet” informasjon, er noe som tradisjonelt
forbindes med Forsvaret og etterretningstjenester.
Samfunnets utvikling medfører større behov for å håndtere
sikkerhetsgradert informasjon også på kommunalt og
fylkeskommunalt nivå.

Om artikkelforfatterne

Knut Petter Åstebøl kaasteboel@deloitte.no er senior
sikkerhetskonsulent i Deloitte. Han har erfaring fra arbeid
med informasjonssikkerhet både i privat og offentlig
sektor.

Artikkelen på 15 sekundar
Kommuner må ha kontroll på sikkerhetsgradert informasjon, samtidig som beslutningstakere må ha tilgang til riktig informasjon i
kritiske situasjoner. Å håndtere sikkerhetsgradert informasjon korrekt i henhold til loven
og på en hensiktsmessig måte er krevende.
Å få det til krever gode forberedelser og gode
rutiner.

S

amfunnets utvikling har medført at behovet for
å håndtere sikkerhetsgradert informasjon har
økt. Hva som er sikkerhetsgradert informasjon
og hvordan denne skal beskyttes, er regulert av
sikkerhetsloven. Sikkerhetslovens virkeområde er primært
offentlig sektor.
Informasjon som er sikkerhetsgradert skiller seg fra
annen konfidensiell informasjon ved at det kan få følger
for rikets sikkerhet dersom informasjonen lekker ut til en
trusselaktør. Et eksempel på informasjon som er konfidensiell, men ikke sikkerhetsgradert, er journalene fra
helsestasjonene i kommunen. Det vil være ubehagelig
for mange om denne informasjonen lekker ut, men
informasjonen vil ikke kunne skade rikets sikkerhet og
dermed vil ikke informasjonen være sikkerhetsgradert
etter sikkerhetsloven. Informasjon som derimot kan
være sikkerhetsgradert er for eksempel informasjon
om vannforsyningen i kommunen. Dette er informasjon
som trusselaktører, for eksempel terrorister, kan misbruke. Selv om det som regel er relativt lav sannsynlighet
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Bjørn Jonassen bjojonassen@deloitte.no er director
i Deloitte. Han har omfattende erfaring fra arbeid med
informasjonssikkerhet og risikostyring. I Deloitte er han
tjenesteleder for området informasjonssikkerhet.

for terroranslag i kommuner, vil det likevel innebære en
risiko, ettersom et eventuelt angrep vil kunne få store
og alvorlige konsekvenser. Det kan derfor være nødvendig for kommuner å etablere noen forhåndsregler.
Annen sikkerhetsgradert informasjon kan være trusselvurderinger med konkrete trusler mot objekt i en kommune. Et sentralt aspekt ved sikkerhetsgradert informasjon er at den skal behandles etter need-to-knowprinsippet, altså skal informasjonen begrenses til de
som i det enkelte tilfellet trenger informasjon, enten det
er rådmannen eller beredskapsplanleggere i brann- og
redningsetaten.
Det er lett å se at konsekvensen av sikkerhetsgradert
informasjon på avveie kan bli meget stor. På den andre
siden kan det få like fatale konsekvenser om beslutningstakere ikke får tilgang til nødvendig informasjon når de
trenger den. Hva om en ordfører eller rådmann ikke får
tilgang til trusselvurderinger med konkrete trusler mot
objekt i sin kommune? Hvordan skal de da kunne iverksette forebyggende tiltak?
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Sikkerhetsgradert informasjon må håndteres både i det
daglige og under kriser. En krise kan eksempelvis være
terrorangrep eller bombetrusler mot skoler og offentlige
kontor. Når en krise oppstår vil det være av avgjørende
betydning at ledere på kommunalt og fylkeskommunalt
nivå får tilgang til nødvendig informasjonen – også
sikkerhetsgradert informasjon. Daglig håndtering av
sikkerhetsgradert informasjon kan blant annet innebære
håndtering av informasjon i handlingsplaner for krisesituasjoner eller risikovurderinger av kritisk infrastruktur, som for eksempel offentlig vann- og elektrisitetsforsyning.
Være forberedt
I beredskapsplanleggingen er det viktig å være forberedt
på hvordan man kan få sikkerhetsgradert informasjon til
å flyte mest mulig effektivt mellom beslutningstakerne i
en krisesituasjon. Samtidig må utveksling av informasjon
følge bestemmelsene i sikkerhetsloven.
For å være forberedt på en krisesituasjon kan flere tiltak
være nødvendige. Et tiltak kan være å sørge for at
personell i ledende stillinger har de nødvendige sikkerhetsklareringene før en eventuell krise inntreffer. Av ulike
årsaker vil ikke alle personer som trenger sikkerhetsgradert informasjon under en krise være sikkerhetsklarerte. Det kan eksempelvis skyldes at man ikke klarte
å forutse deres behov for sikkerhetsgradert informasjon
før krisen inntraff. Dermed blir det viktig med opplæring
i hvordan sikkerhetsgradert informasjon skal utveksles
til personell uten klarering og autorisering. Her er
opplæring i bruk av nødautorisasjon et viktig element.
Et annet aspekt som er viktig i forbindelse med opplæring er korrekt gradering av informasjon. Mye informasjon som er viktig i forbindelse med en krise kan
både være konfidensiell og følsom, men ikke nødvendigvis sikkerhetsgradert. Å gradere informasjonen for
høyt kan gjøre informasjonsutveksling unødvendig
vanskelig. I mange tilfeller vil ugradert være den korrekte
graderingen.
Vel så viktig som å håndtere sikkerhetsgradert informasjon under kriser, er det å håndtere denne informasjonen
i daglig virke. Den sikkerhetsgraderte informasjonen vi
håndterer til daglig, som trusselvurderinger og sensitiv
informasjon om kritisk infrastruktur, er svært konfidensiell. Dersom personer som ønsker å gjøre skade får tak
i denne informasjonen vil de være i stand til å avdekke
sårbarheter og påføre stor skade. I en normalsituasjon
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gjelder ikke nødautorisasjon, og en virksomhet kan ikke
motta sikkerhetsgradert informasjon uten å behandle
den korrekt i henhold til sikkerhetsloven. Å behandle
informasjonen korrekt i henhold til sikkerhetsloven krever
kompetanse på sikkerhetsloven med forskrifter, og det
er en relativt omfattende prosess som må gjennomføres
før man er klar til å behandle sikkerhetsgradert informasjon. Eksempelvis må personellet være sikkerhetsklarert
og autorisert, IT-systemene må være sikkerhetsgodkjent,
grunnlagsdokument for sikkerhet må være utarbeidet,
en sikkerhetsorganisasjon må være etablert, etc.
Virksomheter som forventer å motta sikkerhetsgradert
informasjon bør derfor snarest iverksette de nødvendige
prosesser, slik at informasjonen kan behandles på en god
og effektiv måte.
Gode forberedelser
Det kan i fremtiden bli et større behov for og forventning
om at fylkeskommuner og kommuner håndterer sikkerhetsgradert informasjon, både på daglig basis og under
eventuelle kriser. Som vi har påpekt er dette en kompleks
oppgave, der man både skal sikre at sikkerhetslovens
bestemmelser etterleves, at informasjon graderes
korrekt, at beslutningstakere har de nødvendige sikkerhetsklareringer, og at sikkerhetsgradert informasjon flyter
mest mulig effektivt mellom beslutningstakere både
i en krise- og normalsituasjon, uten at informasjonen
kommer i hendene på feil personer. Opplæring og gode
forberedelser er i denne sammenheng essensielt.

Bedre
forbedring
– om viktigheten av god ledelse
og kontinuerlig forbedring i prosjekter
Mange store, ambisiøse forbedringsprosjekter gjennomføres, uten at de realiserer potensialet de innehar.
Denne artikkelen omhandler vanlige feil og fallgruver
i forbedringsprosjekter, og tips til hva som skal til for å
lykkes, også i den vanskelige implementeringsfasen.
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Om artikkelforfatteren

Artikkelen på 15 sekunder
Det er en kunst å drive godt forbedringsarbeid. Det er dessverre slik at mange
store, ambisiøse forbedringsprosjekter gjennomføres uten at de realiserer det
potensialet de innehar. Denne artikkelen omhandler vanlige feil og fallgruver i
forbedringsprosjekter, og tips til hva som skal til for å lykkes, også i den vanskelige
implementeringsfasen.

P

rosesskartlegging er en avgjørende del av en
organisasjons forbedringsarbeid. Samtidig
viser forskning at man ved prosesskartlegging
og i forbedringsprosjekter sjelden realiserer
noe i nærheten av prosjektets fulle potensial. Basert på
artikkelforfatterenserfaringer med å lede store prosesskartleggingsprosjekter, i tillegg til gjennomgang av store
mengder data, forskning og studier, anslås det at bare
mellom 35 - 55 % av potensialet i prosjektkartleggingsprosesser faktisk realiseres. Hva kan være årsaken til
dette?
I denne artikkelen vises det til betydningen av å opprettholde ”momentum” også etter forbedringsprosjektets
hovedfase, og det vil bli argumentert for at god
endringsledelse og kontinuerlig forbedring kan være
viktige teknikker for å oppnå en slik momentum.
Hva kan forklare dette gapet mellom det som er mulig å
oppnå og det som faktisk oppnås etter et forbedringsprosjekt? Det kan væretre hovedforklaringer til dette:
1. Prosjektets momentum reduseres etter at kartleggingsfasen er ferdig
2. Implementeringsfasen blir ikke behandlet som et 		
fullskala endringsledelsesprogram
3. Ledelsen sier seg fornøyd selv om potensialet i 		
prosjektet ikke er utnyttet
1. Prosjektets momentum reduseres etter at
kartleggingsfasen er ferdig
I mange store prosesskartlegginger og forbedringsprosjekter mister man momentum og entusiasme når
man kommer til den mer langsiktige implementeringsfasen. Det er viktig å anerkjenne de enkle og synlige
forbedringene, såkalte ”Quick Fix”, men de avgjørende
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gevinstene av forbedringsarbeidet kommer først på et
senere tidspunkt, og er gjerne komplekse og tidkrevende
å implementere.
Kartleggingsfasen og implementeringen av de raske,
synlige forbedringene er gjerne preget av entusiasme og
”drive” i organisasjonen. Så oppløses prosjektgruppen og
organisasjonen sier seg fornøyd med at ”vi gjør i hvert
fall ting bedre nå enn før”. Mitt argument er at hvis
ledere skal klare å opprettholde prosjektmomentum må
de opprettholde, eller styrke fokuset på verdirealisering
etter at hovedkartleggingen egentlig er ferdig.
Det viser seg også at der ledere har vært gode til å
opprettholde prosjektmomentum, har de ansatte høy
motivasjon og høy medarbeidertilfredshet, noe som igjen
gir bedre tjenester til brukere og kunder.
I det følgende vil jeg trekke frem noen av de viktigste
årsakene til at de ansatte mister momentum:
A. Ledergruppen er ikke tilstrekkelig synlig, engasjert
og motivert i implementeringsfasen
Et stort forbedringsprosjekt krever både tid og ressurser.
Kartleggings- og analysefasen kan ses på som ”the
glory phase”, og tiltrekker seg gjerne personell som liker
analytiske oppgaver. De samme personene vil imidlertid
ha behov for fokus og en tydelig fremdriftsplan for å
beholde momentum, også gjennom selve implementeringsfasen. Dette krever i sin tur et tydelig engasjement
og støtte fra ledelsen.
Det er vanlig å utarbeide en overflod av planer og direktiver for prosjektarbeidet. Uten en fornuftig, tydelig og
appellerende visjon, vil de interne kreftene fort kunne
miste interesse og drivkraft for forbedringsarbeidet. Det
er viktig for de ansatte å få en klar formening om hva
som vil komme ut av innsatsen de har lagt inn.
Godt lederskap i forbedringsprosjekter innebærer bl.a.
å forstå kraften i å tydeliggjøre fremgang i prosjektet.
Ledere bør være synlige, motiverte og engasjerte.
De bør også ha god kompetanse og forståelse for
prosjektet, sette tydelige mål, sette av nok ressurser
og tid, åpne for læring underveis og tilrettelegge for fri
meningsutveksling.
En synlig og motivert ledergruppe er en viktig forutsetning for å opprettholde prosjektets momentum, også
etter at prosjektets hovedfase er ferdig.

People often say that
motivation doesn’t
last. Well, neither
does bathing, that’s
why we recommend
it daily. 		 Zig Ziglar
B. Overgangen til ordinært arbeid – ikke gi slipp på
nøkkelpersoner
Under analyse- og kartleggingsfasen vil prosjektmedarbeiderne få erfaring og informasjon som er verdifull
for å sikre en god implementering. Mange prosjekter
gir likevel slipp på nøkkelpersoner og oppløser styringsgruppen på et for tidlig tidspunkt. Dette kan føre til at
mellomledelsen blir etterlatt alene med ansvaret for
implementeringen. Studier viser en direkte korrelasjon
mellom tidlig oppløsning av styringsgruppen og det at
momentum forsvinner i implementeringsfasen.
Det er viktig at nøkkelpersoner og styringsgruppen forblir
operasjonelle inntil alle store forbedringer er implementert og funnet i orden. Det er med andre ord viktig å
sikre en sømløs overgang til operativ drift, der nødvendig
personell er med videre. Dette krever en god plan, der
man som et minimum bør:
• Utpeke prosesseier, som får et tydelig mandat og mål
det er lett å relatere seg til
• Utpeke medlemmer i en prosessgruppe
• Tydeliggjøre roller og ansvar
• Revurdere måleparametere man benytter for kjernevirksomheten
En sikker måte å drepe momentum på er å etablere
for mange mål. Å håndtere for mange mål kan være
demotiverende for de ansatte som kan miste oversikt
over hva som er viktig og mindre viktig.
De ansatte må få tydeliggjort hva som er de overordnede
målene med virksomheten, og hva som er sammenhengen mellom det organisasjonen faktisk måler og de
langsiktige målene til virksomheten.

Trond Bendiksen tbendiksen@deloitte.no er director i
Deloitte. Trond har lang erfaring både som leder og som
konsulent for norske og internasjonale virksomheter.
Han har spesialisert seg i prosessoptimalisering, og har
skrevet ledelsesbøker om bl.a. prosesskartlegging,
strategi, forbedringsprosjekter og forretningsforbedringsteknikker.

C. For lite fokus på god ”myk ledelse”
Mange ledere styrer dessverre unna de ”myke”
ledelsessidene, slik som motivering, coaching, ansvarliggjøring m.m. En konsekvens er at organisasjonen
får for lite fokus på å løse utfordringer som dukker
opp som følge av omfordeling av roller, ansvar og
oppgaver.
Det er viktig at ledere motiverer sine ansatte, og at de
faktisk forstår hva som motiverer ansatte. Ifølge en
studie fra Harvard Business Review svarte ansatte at
følgende fem faktorer relativt sett var viktigst for deres
motivasjon:
1. Klar opplevelse av å gjøre fremgang = 76 %
2. Samarbeid = 53 %
3. Organisatorisk støtte = 43 %
4. Mellommenneskelig støtte = 25 %
5. Gjøre viktig arbeid = 19 %
Den aller viktigste motivasjonsfaktoren for de ansatte
var altså å oppleve progresjon. Det som er interessant
i denne studien er at ledere også ble spurt om hva de
trodde var viktigst for å motivere de ansatte. Ledelsen
trodde derimot at anerkjennelse for godt arbeid var den
viktigste motivatoren, mens de anså en opplevelse av
fremgang som den minst viktige faktoren. En lærdom fra
dette kan være at ledere bør sikre god kommunikasjon
med sine ansatte og forstå hva som faktisk motiverer
dem og som hjelper dem med å få god fremdrift i
arbeidet.
Det er styringsgruppens ansvar å vurdere og sikre at
ledelsen har den nødvendige kompetansen.
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Actual vs. untapped value realization

Project momentum sustained and strenuous focus on
change management upheld. Daily work continues
at new improved level, AND realization of untapped
potential unfold.

Relative improvement
potential

Untapped potential

35-55%

Project completion
milestone

Project momentum lost, focus on change
management downplayed. Daily work
continues at new semi-improved level.
Time
Mapping phase

Post mapping phase

Mapping/analysis project phase,
including implementation of quick wins.

“Heavy” implementation and
Change Management phase.

Illustration
Actual vs. untapped improvement
potential relative to key attributing factors

D. Ikke sett hurtighet fremfor kvalitet
Tålmodighet er en dyd i store kartleggings- og forbedringsprosjekter. Det krever tålmodighet å oppnå de
langsiktige og verdifulle forbedringene i virksomheten.
For store kartleggings- og forbedringsprosjekter er det
i liten grad dokumentert korrelasjon mellom hastighet
og kvalitet. Men det er vel dokumentert at det å erklære
seier for tidlig medfører negative konsekvenser. I utålmodigheten etter å komme seg videre, er det mange
ledere som ikke har tålmodighet til å holde kursen. Dette
fører til at gjennomføringshurtighet, ikke kvalitet, blir
den primære suksessfaktoren.
Et annet viktig aspekt med tid/kvalitet-faktoren er det
tilbakevendende problemet at man undervurderer hvor
lang tid det tar å ferdigstille et komplekst endringsprogram. Det er en utfordrende balansegang å kommunisere realistiske tidsplaner, samtidig som man skal
beholde prosjektmedarbeidernes tålmodighet.

“Leading Change:
Why Transformation
Efforts Fail” (1995).

1
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2. Implementeringsfasen blir ikke behandlet som
et fullskala endringsledelsesprogram
Ifølge John P. Kotter1 er en vanlig årsak til at endringsprosesser kun fører til middelmådige resultater at ledere
ikke erkjenner det faktum at omfattende endringer kan
ta årevis å gjennomføre. En vellykket endringsprosess går

gjennom åtte distinkte stadier, som må gås gjennom i
riktig rekkefølge for å unngå problemer. De åtte stadiene
er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etablere en opplevelse av krise
Etablere en kraftfull prosjektgruppe som kan lede vei
Skape en visjon
Kommunisere visjonen
Ansvarliggjøre andre til å handle på basis av visjonen
Planlegge for og realisere kortsiktige gevinster
Konsolidere forbedringene og gjennomføre enda
flere endringer
8. Institusjonalisering av nye tilnærminger
For å lykkes med et endringsprogram, er det viktig at
ledelsen og de ansatte i organisasjonen ikke distanserer
seg fra disseprosessene. Dette innebærer at selv om
man kan få behov for konsulenter, er det viktig at man
ikke ser vekk fra behovet for kjernekompetanse innen
endringsledelse i egen organisasjon. Det er også viktig å
overføre kunnskap og læring fra eksterne prosjektmedarbeidere til egne ansatte.
3. Ledelsen sier seg fornøyd selv om potensialet i
prosjektet ikke er utnyttet
Selv om ikke alt potensialet er utnyttet, kan det over
tid likevel oppstå en tilfredshet med tingenes tilstand.

Entusiasme og momentum svinner hen på grunn av
stadig frustrasjon og skuffelse, og kynismen kan lett
slå rot. Holdningen om at ting fungerer ”godt nok”
er smittende, og gjør at organisasjonen i stedet for å
prøve å realisere det fulle potensialet går i fellen der
man tenker ”vel, vi gjør i hvert fall ting bedre nå enn
tidligere”.
I en uforholdsmessig stor andel av kartleggings- og
forbedringsprosjekter sier ledelsen seg fornøyde etter
implementeringen av de mest synlige (men ikke nødvendigvis de mest verdifulle) endringene. Dette skjer gjerne
før prosjektet egentlig er helt ferdig. Drivkraften for å
sikre de vanskeligere, mer arbeidskrevende forbedringstiltakene settes på vent og tilfredsheten med tingenes
tilstand får slå røtter.
Den beste måten å unngå at slike holdninger slår rot,
er å sikre at momentum også blir med videre inn i implementeringsfasen. Dette kan man gjøre ved å fokusere på
problemstillingene jeg har diskutert i punkt 1 og 2 over,
og ved å sikre at styringsgruppen handler på linje med
de strategiske målene i prosjektet. Alt for ofte bommer
nemlig styringsgruppen når det gjelder å sikre at
prosjektet er i samsvar med de overordnede strategiske
målene for virksomheten.
Kontinuerlig forbedring - en fremtredende faktor
for å realisere uutnyttet potensial
I mange endringsprogram fokuseres det gjerne på
færre, større og mer synlige endringer, slik som i store
kartleggings- og forbedringsprosjekt. Ved å kombinere
slike storstilte endringsprogram med en metodikk kalt
Kontinuerlig forbedring, ligger det et stort potensiale
for synergier.
Kontinuerlig forbedring er en metodikk basert på de
ansattes medvirkning, som regel på tvers av nivåer
i organisasjonen. Den bygger på erfaring og taus
kunnskap hos de ansatte, og fører til en kunnskapsspredning i organisasjonen, gjennom personer, utstyr og
arbeidsmetodikk. En slik kunnskap er vanskelig kopierbar
for andre, ettersom kunnskapen er spredd blant de
ansatte, og skreddersydd til organisasjonen. Manglende
bruk av Kontinuerlig forbedring som metode kan føre
både til at ledelsen ikke får nyttige innspill, og til at det
ikke blir stilt viktige spørsmål rundt prosjektgruppens
forbedringsforslag og implementeringsstrategier.

for å lykkes med å implementere Kontinuerlig forbedringsprogrammer. Ifølge en studie av Bain Consulting er
mindre enn 19 % av organisasjonene som forsøker
Kontinuerlig forbedring fornøyd med dette. Når det er
sagt – en organisasjon kan gjøre flere ting for betydelig å
øke sannsynligheten for å lykkes med et slikt Kontinuerlig
forbedringsprosjekt. Dette kan de gjøre ved å etablere
en kultur for kontinuerlig forbedring, der både ansatte
og ledelse kontinuerlig driver prosessforbedringen. Dette
innebærer i praksis at alle ansatte lærer prosessen og
metodikken til Kontinuerlig forbedring, og at disse blir
ansvarliggjort, slik at de kan se etter forbedringsmuligheter uten å trenge godkjentstempel lenger opp i
systemet. En organisasjonskultur preget av momentum
og ”drive” er også antakelig mer mottakelig for
Kontinuerlig forbedring.
Det ligger et undervurdert potensial i synergien mellom
godt planlagte Kartlegging og forbedringsprosjekter
og muligheten til parallelt å etablere en kultur for
Kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen.
Oppsummering
Mange organisasjoner realiserer ikke forbedringspotensialet i prosjekter. Vi har sett at noen av de mest fremtredende og vanlige årsakene til at organisasjoner ikke
lykkes med dette, er at:
• prosjektets momentum daler etter kartleggingen er
ferdigstilt,
• det er manglende fokus på endringsledelse
• ledelsen sier seg fornøyd før prosjektets potensial
egentlig er nådd
Utviklingen av en Kontinuerlig forbedringskultur bør
defineres som strategisk viktig, og som en vital del av
de øvrige endringsledelsesprosessene. Et stort endringsprosjekt kan ”kick-starte” det å bygge kultur for kontinuerlig utvikling. Man skaper slik en arena der hele organisasjonen er motivert for kontinuerlig forbedring parallelt
med at det foregår et synlig og reelt implementeringsprosjekt. Dette kan bli en ekstremt kraftfull måte å
utvikle en forbedringskultur på, der ”Kontinuerlig”-delen
av begrepet ”Kontinuerlig utvikling” virkelig kommer i
fokus.
For lenger versjon og referanser, se http://www.deloitte.
com/assets/Dcom-Norway/Local%20Assets/Documents/
Publikasjoner%202012/Deloitte_Beyond_Process_
Mapping.pdf

Det er viktig å være klar over at det ikke er noen garanti
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Regelverkets nye ansikt
Representerer den nye veilederen for budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet
noe nytt? Hvilke endringer medfører veilederen for
den enkelte kommune i praksis? Er veilederen en
revolusjon eller egentlig bare gammelt nytt?

Artikkelen på 15 sekunder
Kommunal- og regionaldepartementet ga høsten 2011 ut en veileder knyttet til investeringer og regnskapsføringen av disse. I denne artikkelen går vi inn på hovedpunktene
i veilederen, og videre inn på hvilke endringer veilederen vil kunne ha for den enkelte
kommunes økonomi- og prosjektstyring.

Bakgrunn og formål
Kommunene har historisk sett hatt ulik tolkning av
lovverket knyttet til investeringer og regnskapsføringen
av disse. Dette var bakgrunnen for at Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD) høsten 2011 ga ut en
veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Veilederen fikk virkning
allerede fra 2011. Vi har fått signaler om at det var for
lite tid til å gjøre praksisendringer for regnskapsåret 2011
og for opprinnelig budsjett for 2012. Flere kommuner
er imidlertid nå i gang med omlegging av rutiner og
endringer av årets budsjett.

om tolkningen. Vi vil her gå nærmere inn på de fem
hovedpunktene og hvilke implikasjoner disse kan få for
kommunene.

Formålet med veilederen er å hjelpe kommunen med
budsjettering av investeringer og hvordan disse skal
følges opp, samt hvordan investeringsregnskapet skal
avsluttes. Veilederen kan dermed bidra til en bedre
økonomi- og prosjektstyring i kommunene. Det er
viktig å påpeke at kommunene har hatt ulik praksis
på området, og at veilederen derfor ikke vil medføre
like store endringer for alle kommuner. Vi presiserer at
veilederen i prinsippet ikke presenterer noe nytt, men
kun er en utdyping av lovverket. Rammene som er lagt
til grunn er hjemlet i Kommuneloven kapittel 8 og 9 og i
tilhørende forskrifter.

I noen kommuner er investeringsprosjekter budsjettert
i sin helhet i oppstartsåret, uavhengig av prosjektenes
varighet. Dette strider både mot prinsippet om at
investeringsbudsjettet er ettårig og realismekravet. For
et investeringsprosjekt er det kun den delen av utgiftene
som forventes i budsjettåret, som skal inn i investeringsbudsjettet. Videre vil man ta inn bevilgninger til de resterende delene av utgiftene i kommende års budsjetter. Et
annet eksempel er når et prosjekt som har blitt utsatt fra
tidligere år endelig starter opp, ikke budsjetteres i årets
budsjett begrunnet med at det er budsjettert tidligere.
Også økonomiplanen skal være realistisk, slik at utgiftene
til et investeringsprosjekt fordeles over de ulike årene i
dets levetid.

Hovedpunkter i veilederen
Veilederen bygger på fem hovedpunkter. Punktene ble
gitt i et svarbrev fra KRD til Kommunerevisorforbundet i
2010 etter at forbundet hadde henvendt seg til departementet for å få deres vurderinger knyttet til budsjettering
av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet.
Forbundet mente i sitt brev at det ville være behov for
endringer eller presiseringer i lovverket, hvorpå departementet på sin side ga tilbakemelding om at det handler
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Investeringsbudsjettet er ettårig
I følge kommuneloven §§ 45-46 skal det for hvert år
vedtas et årsbudsjett, med en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter
kommunen forventer i budsjettåret. Det følger av
dette at investeringsbudsjettet er ettårig og årsavhengig.

Når et årsbudsjett vedtas, innebefatter dette kun årets
utgifter knyttet til investeringen. Den totale kostnadsrammen må vedtas separat og det bør gjøres en egen
oppfølging av denne gjennom egne prosjektregnskap.
Prosjektregnskapet viser det enkelte prosjekts kostnadsramme istedenfor å fokusere på årlig utgift, slik budsjettet gjør.
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Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer
Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av
kommunens midler i budsjettåret. Det vil si at man ikke
kan foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter i året
utover de gitte bevilgninger, med unntak av eventuelle
rettslige forpliktelser, jfr. Kommuneloven §§ 46 og 47.
Dette gjelder også på alle nivå i organisasjonen.
Det er sentralt at budsjettjusteringer skal gjøres på
samme nivå som opprinnelig budsjett. Dette gjør at man
er avhengig av å vite hvilket nivå man legger seg på og
hvilke fullmakter som gjennom det blir gitt. Tillit nedover
i organisasjonen kan ha betydning for bruken av rammebudsjettering. Mer utbredt bruk fører til at mer ansvar
delegeres til underordnede organer.
Investeringsbudsjettet må reguleres
Kommuneloven § 47 og budsjettforskriften §§ 10 og
11 presiserer at det skal gjøres nødvendige justeringer
i budsjettet dersom det skjer endringer i året som kan
få betydning for de inntekter og utgifter årsbudsjettet
bygger på. Dette gjelder også selv om det ikke blir
endring i totalrammen. Et illustrerende eksempel er ved
forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter
som påvirker kommunens bevilgninger, samt ved
forventet økning eller reduksjon i utgifter eller inntekter.
Kravet om å justere budsjettet faller sammen med
realismekravet og bestemmelsen om at investeringsbudsjettet er ettårig. Dersom det har inntruffet endringer
som gjør at det budsjettet man sitter med ikke lenger er
det forventede bildet for inneværende år, må man gjøre
justeringer.
Erfaringsmessig har enkelte kommuner ikke hensiktsmessige rutiner for å justere budsjettet. Noen er bundet til
forhåndsbestemte tidspunkter eller egne beløpsgrenser
for hvor stor endringen må være for at budsjettet blir
justert. Eksempelvis vil en kommune som har vedtatt
at siste justering av budsjettet skal skje i september,
ikke foreta en justering av forhold som skjer etter dette
tidspunktet. En uforutsett økning i utgifter på slutten av
året vil da ikke reflekteres. Vi har forståelse for at slike
beslutninger om tidspunkter for justering er gjort for å
forenkle arbeidet mot slutten av året for kommunestyret
og administrasjonen. Vi mener likevel at det er et brudd
på kravene om realisme og justering av budsjettet, og
at justering av budsjettet bør skje helt fram til årsslutt.
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Økonomiplanen må også justeres, uavhengig av tidligere
års rettelser.
Frie midler og felles finansiering
Som utgangspunkt er kommunens midler frie. Unntaket
er midler som er øremerket bestemte formål, gjennom
lov, forskrift eller avtale. Kommunen kan ikke selv
binde frie midler, så selv om det budsjetteres midler til
bestemte formål eller prosjekter, kan dette ikke regnes
som øremerking. Alle de frie midlene regnes som felles
finansiering for hele investeringsporteføljen.
Tidligere år har mange kommuner knyttet finansieringen
til enkeltprosjekter, noe som har medført en betydelig
utfordring i forbindelse med opptak av lån. I følge
kommuneloven § 50 kan det kun tas opp lån til tiltak
oppført i årsbudsjettet. Det vil med andre ord si at ”bruk
av lån” setter en øvre grense for låneopptak. Man kan
gjerne velge å ta opp lån i begynnelsen av året selv
om investeringene ikke finner sted før på slutten av
året, men det er ikke anledning til å utsette låneopptak
med den følge at det er for lite lånemidler til å dekke
årets behov. ”Bruk av lån” kan også inkludere bruk av
ubrukte lånemidler fra tidligere år. På dette området
har det oppstått problemer for kommunene fordi man
over lengre tid har knyttet lånemidlene til enkeltprosjekter som enten er forsinket eller avsluttet. Dette har
medført at mengden ubrukte lånemidler har blitt kunstig
høy. Forutsatt at lånerenten er betydelig høyere enn
innskuddsrenten, medfører forholdet en unødvendig stor
rentebelastning for kommunen. Vi anbefaler derfor at
kommunene har et bevisst forhold til ubrukte lånemidler
ved opptak av nye lån.

vært at man ikke har hatt et realistisk budsjett som
sammenligningsgrunnlag eller at finansieringen har
vært knyttet til enkeltprosjekter.

Om artikkelforfatterne

Det fremgår klart av regelverket hvilke korrigeringer
som skal gjøres før man avslutter et investeringsregnskap endelig med et udekket eller udisponert beløp.
Avslutningen av investeringsregnskapet vil bli enklere
dersom budsjettrutinene forbedres og fokuset flyttes
fra prosjektfinansiering til felles finansiering.
Gjennomgang kan gi godt utbytte
Oppsummert ser vi at veilederen ikke medfører
endringer i gjeldende regelverk, men at den heller
er et verktøy som utdyper og forklarer. Vi anbefaler
derfor alle å gjennomgå veilederen nøye, uavhengig av
om endringer i praksis allerede er implementert i din
kommune eller ikke, og reflektere over hvilke implikasjoner den kan ha. Vår oppfatning er at alle kan ha
utbytte av en slik gjennomgang.
Veilederens hovedpunkter
1.		Investeringsbudsjettet er ettårig
2.		Årsbudsjettet er bindende for underordnede
		organer
3.		Investeringsbudsjettet må reguleres
4.		Frie midler og fellesfinansiering
5.		Begrepene udekket/udisponert gjelder samlet

Grete Stokkeland Lorentzen gstokkeland@deloitte.no
er senior i Audit & Advisory og er engasjert i Deloittes
bransjegruppe for kommuner. I tillegg til generell
kompetanse på feltet, har hun spesialisert seg på
budsjettering av investeringsregnskapet og avslutning av
kommuneregnskapet. Grete benyttes som foreleser på
interne kurs innenfor kommunal sektor.

Unni Renate Moe umoe@deloitte.no er senior manager
i Audit & Advisory og er leder av bransjegruppen for
kommuner. Hun er oppdragsleder for flere kommuner og
har mange års erfaring innenfor kommunal sektor. UnniRenate er faglig ansvarlig for revisjon av kommuner, og
foreleser internt og eksternt.

Begrepene udekket/udisponert gjelder samlet
Investeringsbudsjettet viser samlet tilgang og bruk av
midler gjennom året. Dersom samlet bruk overskrider
samlet tilgang, ender regnskapet med et udekket beløp.
Dersom samlet bruk er lavere enn samlet tilgang, ender
regnskapet med et udisponert beløp. Etter at det er gjort
korrigeringer, skal et fortsatt udekket/udisponert beløp
føres opp til dekning/disponering i neste års budsjett.
Det viktige er at man ser på investeringene samlet. Man
kan ikke la ett prosjekt stå med udisponerte midler
dersom et annet har manglende finansiell dekning.
Vi har sett flere eksempler på at kommuner ikke gjennomfører de lovpålagte korrigeringene. Bakgrunnen har
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Kommuners bruk
av nettskytjenester
Artikkelen på 15 sekunder
Bruk av nettskytjenester reiser flere juridiske problemstillinger og stiller krav til
kommunens håndtering av slike ordninger. Den enkelte kommune må forsikre seg
om at ordningen med bruk av nettskytjenesten har en tilfredsstillende informasjonssikkerhet, og må blant annet foreta en risikoanalyse for sin behandling av
personopplysninger. Det kreves at kommunen inngår en databehandleravtale som
regulerer hva databehandleren kan bruke opplysningene til, og hvordan opplysningene skal sikres teknisk og fysisk. Bruk av skytjenester vil også kunne påvirke
informasjonsplikten til kommunen som er databehandlingsansvarlig. I denne artikkelen blir noen sider ved samspillet mellom kommunen (den behandlingsansvarlige), tilbyder av nettskytjenesten (databehandler) og de krav som stilles i lovverket
til bruk av nettskytjenester beskrevet.

Personopplysningsloven slår fast at en databehandlingsansvarlig kommune som setter ut lagring og håndtering
av personopplysninger, eksempelvis et elektronisk
personell-arkiv, til en leverandør av nettskytjenester
fortsatt vil ha ansvaret for personopplysningene.

B

lant annet som et ledd i kommuners effektiviserings-tiltak ser vi at flere kommuner
outsourcer ulike oppgaver til eksterne tjenesteleverandører. En tjeneste som i økende
grad etterspørres av kommuner i Norge er bruken av
nettskytjenester (eller Cloudløsninger/ SaaS :Softwareas-a-Service). Bruk av slike tjenester reiser flere juridiske
problemstillinger, og stiller strenge krav til sikkerhet og
gode rutiner hos tilbyder av nettskytjenesten.
Datatilsynet mottok i 2011 en klage på Narvik
kommunes bruk av nettskytjenester, mens Moss
kommune kontaktet selv Datatilsynet for veiledning om
sin bruk av nettskytjenester. Datatilsynet varslet i første
omgang et vedtak om at kommunenes bruk av tjenestene måtte opphøre. I 2012 valgte Datatilsynet å ikke
fatte vedtak likevel, men la Narvik kommune fortsette å
bruke tjenesten. Moss kommune har fått veiledning fra
Datatilsynet i bruken av nettsky. ”Dette er ingen blancofullmakt til å benytte nettskytjenester, men hvis en del
forutsetninger er på plass, og en virksomhet gjennomgår
en grundig og god risikoanalyse, vil det kunne være en
akseptabel løsning”, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.
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Nettskytjenester
Nettskytjenester – eller Cloud Computing – er en
samlebetegnelse som omfatter alt fra dataprosessering og datalagring til bruk av programvare tilgjengelig
på eksterne servere. Flere og flere aktører i privat og
offentlig sektor ser de mange fordelene ved bruk av
nettskytjenester. Eksempelvis kan det være kostnadsbesparende for en kommune å sette bort lagring og
håndtering av kommunes personalarkiv og brukerregister
til en ekstern tilbyder av skytjenester. Normalt er det
også slik at tilbyder av nettskytjenestene i tillegg garanterer for tilgang til bruk av til en hver tid nyeste programvare. Kommunen slipper da å holde seg oppdatert i
forhold til programvareutvikling ved å betale lisens
(”abonnement”) for bruk av programvaren. En annen
fordel ved bruk av nettskytjenester er at kommunen som
benytter tjenesten bare betaler for faktisk bruk, noe som
medfører at man ikke trenger å ta stilling til kapasitetsbehov. Stikkordet i denne sammenheng er ”skalerbarhet”
og ”fleksibilitet” for kommunen.
Kommunen og tilbyder av nettskytjenester må være
tilknyttet internett. Videre er det ofte slik at nettsky-

tjenester tilbys fra utenlandske serverparker. Dette er
begge forhold som også medfører noen utfordringer ved
bruk av nettskytjenester.
Behandlingsansvar – Databehandleravtale
I korte trekk kan man si at bruk av nettskytjenester
er en form for arbeidsfordeling mellom en kommune
og en nettskyleverandør, initiert av kommunen.
Personopplysningsloven stiller krav til slike arbeidsfordelinger. Blant annet slår personopplysningloven fast at en
behandlingsansvarlig (kommunen) som setter ut lagring
og håndtering personopplysninger, eksempelvis et elektronisk personellarkiv til en databehandler (leverandør
av nettskytjenester) vil behandlingsansvarlig fortsatt ha
ansvaret for personopplysningene, da ansvaret ikke kan
delegeres.
Videre står det i personopplysningsloven at det i slike
tilfeller skal opprettes en databehandleravtale som
regulerer arbeidsfordelingen mellom den behandlingsansvarlige (kommunen) og databehandler (leverandør av
nettskytjenester). Eksempelvis skal det i avtalen reguleres
hva databehandleren kan bruke opplysningene til og
hvordan opplysningene skal sikres teknisk og fysisk.
Risikovurdering, informasjonssikkerhet og revisjon
En behandlingsansvarlig (kommunen) skal foreta en
risikoanalyse for sin behandling av personopplysninger,
og risikoanalysen må ses i sammenheng med etablerte
akseptkriterier for risiko. Ved siden av dette må
kommunen sørge for å ha på plass et system som
sørger for tilstrekkelig informasjonssikkerhet.
For å forsikre seg om at tilfredsstillende informasjons-

sikkerhet foreligger må den enkelte kommune forvisse
seg om at tjenesten som blir tatt i bruk tilfredsstiller
de kravene som er forankret i kommunes risikovurderinger. Datatilsynet har sagt at vurderingen må skjerpes
når man går fra egen drift til bruk av nettskybaserte
løsninger, siden personopplysningene da vil ligge utenfor
kommunens direkte kontroll.
En databehandleravtale mellom den behandlingsansvarlige (kommunen) og databehandleren (leverandøren av
nettskytjenesten) skal regulere informasjonssikkerhet,
og en kommune må kunne stille krav til databehandler
om fremleggelse av dokumentasjon for utforming av et
styringssystem for informasjonssikkerhet.
Videre har personopplysningsforskriftens § 2-5 en regulering om sikkerhetsrevisjon:
”Sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal
gjennomføres jevnlig. Sikkerhetsrevisjon skal omfatte
vurdering av organisering, sikkerhetstiltak og bruk av
kommunikasjonspartnere og leverandører. Dersom
sikkerhetsrevisjonen avdekker bruk av informasjonssystemet som ikke er forutsatt, skal dette behandles som
avvik, jf. § 2-6. Resultatet fra sikkerhetsrevisjonen skal
dokumenteres.”
Informasjonsplikt
Merk også at personopplysningsloven stiller krav til at den
registrerte, eksempelvis en ansatt registrert i kommunes
personellregister, skal ha informasjon fra den behandlingsansvarlige om:
• Navn og adresse på den behandlingsansvarlige
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Om artikkelforfatteren
Bjørn Ofstad bofstad@deloitte.no er director og
advokat i Deloitte Advokatfirma og arbeider med en
rekke temaer knyttet til arbeidsrett og HR relaterte
problemstillinger generelt. Jevnlig bistår han offentlige
aktører og utenlandske arbeidsgivere med kartlegging
av ansettelsesvilkår. Ofstad har tidligere bakgrunn som
juridisk rådgiver i Datatilsynet.

• Formålet med behandlingen
• Om opplysninger vil bli utlevert, og eventuelt hvem
som er mottaker,
• At det er frivillig å gi fra seg opplysningene
• Annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine
rettigheter etter personopplysningsloven
Bruk av skytjenester vil kunne påvirke informasjonsplikten
fra den behandlingsansvarlige.
Adskillelse av opplysninger lagret i nettskyen
En nettskyleverandør vil normalt tilby sine tjenester til
flere brukere, noe som betyr at det i en nettsky ofte vil
være lagret informasjon fra flere virksomheter og/eller
offentlige institusjoner. Avhengig av nettskyleverandøren
kan dette enten bety at data lagres i én felles database
(”multi-tenant”), eller at de lagres i egne dedikerte
databaser (”single-tenant”). Datatilsynet har uttalt at den
enkelte kommunes personopplysninger ikke skal blandes
med personopplysninger fra en annen kommune/
virksomhet. Dette er forhold som må reguleres i databehandleravtalen, og nettskyleverandøren må dokumenterer hvordan dette håndteres.
Overføring til utlandet
Ofte vil bruk av nettskytjenester medføre at opplysningene overføres/lagres i utlandet. Personopplysninger
kan normalt ikke overføres til land utenfor EU/EØS.
Det finnes imidlertid mekanismer som likevel gjør
dette mulig, eksempelvis ved bruk av standardavtaler
utarbeidet av EU-kommisjonen, mens andre land
kan være godkjent av EU som trygge mottaksstater.
Overføring av personopplysninger til USA kan være
forankret i Safe Harbour-avtalen, gitt at nettskyleverandøren har valgt å signere Safe Harbour-avtalen.
Kontroll med databehandleren
Etter personopplysningsloven følger det at den behandlingsansvarlige kommune skal etablere planlagte og
systematiske tiltak for å sikre at lovens krav følges. Det
er verdt å merke seg at kommunen er ansvarlig for at
denne kontrollen gjennomføres.
Det bør da reguleres i databehandleravtalen hvordan
opplysningene skal lagres, hvilke rutiner som skal
følges og hvordan etterlevelsen skal kontrolleres.
Internkontrollen må også gjelde for andre plikter enn
informasjonssikkerhet, f.eks. at opplysningene ikke skal
behandles til andre formål enn det som er avtalt om
sletting, bruk og overføring til tredjeland.
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Autorisert og uautorisert bruk
Personopplysningsforskriften stiller krav til at uautorisert
bruk, og forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres. Arrangementet mellom
kommune og nettskyleverandøren må ta høyde for slik
registrering. Teoretisk sett er det opp til partene hvem
som skal foreta slike registreringer. Det er imidlertid
vanlig at dette reguleres i databehandleravtalen, slik at
dette i praksis løses ved at databehandleren registrerer
hvem som tar ut opplysninger fra informasjonssystemet,
og at dette lagres og kan kontrolleres i ettertid.
Opplysninger om registrering av databruk må ses i
sammenheng med tilgangsstyringer. En tilgangsstyring
kan bestå i at gitte personer vil få tilgang gjennom
personlige brukernavn og passord. De personer som skal
innvilges en tilgang bør i tillegg være underlagt et autentiserings- og autorisasjonssystem, hvor det undersøkes
om personen er egnet til å få tilgang til opplysningene.
En slik vurdering må da foretas opp mot personell hos
databehandleren, altså de personer som arbeider i virksomheten som leverer nettskytjenesten. Arbeidstakerne
hos databehandleren bør også underlegges den samme
taushetsplikt som de ansatte i kommunen til enhver tid
har, når disse behandler personopplysninger m.m.
Den behandlingsansvarlige kommunen må forsikre seg
om at tilgangsstyringen er tilfredsstillende, og i samsvar
med lovpålagte krav om egen internkontroll. Dette løses
gjennom risikovurderinger hvor man ser hen til opplysningene som skal lagres og de tilgangs- og sikkerhetssystemer som databehandleren har satt i verk.
Som vi har vist ovenfor vil samspillet mellom kommunen
(den behandlingsansvarlige), tilbyder av nettskytjenesten
(databehandler) og de krav som stilles i lovverket til bruk
av nettskytjenester kreve inngående kunnskap innenfor
både jus og informasjonsteknologi. Dette er grunnen
til at Deloittes advokater og it-eksperter jobber side om
side i slike saker.
Ønsker din kommune bistand i forbindelse med bruk
av nettskyløsninger? Ta kontakt med advokat/Director
Bjørn Ofstad for juridisk bistand, Partner Martin Bryn for
teknisk bistand eller Director Bjørn Jonassen for bistand
knyttet til informasjonssikkerhet.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member
firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/no/omoss for a detailed description of the legal
structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally
connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients,
delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all
committed to becoming the standard of excellence.
This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or
taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte
Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.
© 2013 Deloitte AS

