
  

KONTROLLUTVALGET I 
SUNNDAL KOMMUNE 
 

        Sunndalsøra, 26.mai 2020 
 
Til medlemmene i kontrollutvalget 
 
 
 

MØTEINNKALLING 
 
MØTENR.   3/20 
TID:  02.06.2020  kl. 10:00   
STED:  Fjernmøte, (Teams) 

 
SAKSLISTE:  

UTV. 
SAKSNR.  

TITTEL  

PS 20/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.APRIL 2020 

PS 21/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 22/20 ØKONIMIRAPPORT 1.TERTIAL 2020 – SUNNDAL KOMMUNE 

PS 23/20 RAPPORT FRA UNDERSØKELSE – RUTINER FOR PASIENTJOURNALER I 
SUNNDAL KOMMUNE 

PS 24/20 

 
PS 25/20 

OPPFØLGINGSLISTE 
 
EVENTUELT 

  

Møtet vil, som en følge av restriksjoner i forbindelse med spredning av Covid-19 viruset, 
foregå som fjernmøte i Teams.  Dette er regulert i midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av 
Covid-19:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-277?q=fjernmøte 
 
Lenke til møte i Teams vi bli sendt medlemmene og møtedeltakerne sammen 
møteinnkallingen. 
 
Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i 
dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. 
 
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99160260. 
E-post:  sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no 
 
Varamedlemmer innkalles etter behov.  

 
 
 

 Halvard G. Hagen (s)  
 leder  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-277?q=fjernm%C3%B8te
mailto:sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no


 
  Sveinung Talberg 
  rådgiver 

 
 
 
Kopi: 

  

Ordfører   
Kommunedirektør   
Møre og Romsdal Revisjon IKS   

 



   

SUNNDAL KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  
Arkiv:  
Saksbehandler:  
Dato:  

2020-1563/03 
033 
Sveinung Talberg 
20.05.2020 

 

Saksframlegg 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
PS 20/20 Kontrollutvalget 02.06.2020 

 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.APRIL 2020 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Protokollen fra møte 29.april 2020 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen sammen med møteleder 29.april 2020, velges: 
1.  ………….. 
2.  ………….. 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke 
fremkommet merknader til protokollen. Merknadene samt protokollen følger vedlagt saken.  
Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å 
signere protokollen sammen med møteleder. 
 
 
 
 
Sveinung Talberg  
rådgiver  
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KONTROLLUTVALGET I 
SUNNDAL KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 2/20 
Møtedato: 29.04.2020 
Tid: kl. 10.00 – 15.30   
Møtested: Fjernmøte i «Teams» 
Sak nr: 11/20 – 19/20 
Møteleder: Halvard G. Hagen, leder (Sp) 
Møtende medlemmer: Jorunn Anne Solheim, nestleder (Ap) 

Erling Rød (Frp)  
 
 
Forfall: 

Anveig Bjordal Halkjelsvik (Sp) 
Edel Magnhild Hoem (Sv) 
Ingen 

Ikke møtt: Ingen 
Møtende vara: Ingen 
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 
Fra revisjonen: Einar Andersen, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Tore Kvisvik, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor - 
sak 13/20-15/20 

Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør – sak 13/20, 
14/20, 18/20, 19/20. 
Bjørn Flemmen Steinland, økonomisjef – sak 13/20, 
14/20 
Trond Håskjold, innleid økonomisjef til 01.04.2020 – 
sak 13/20, 14/20 
Mette Kårvatn Sande, økonomisjef Sunndal Energi KF 
– sak 15/20 
 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og 
sakliste.  Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

 

PS 11/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.FEBRUAR 2020 

PS 12/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 13/20 PRESENTASJON ÅRSOPPGJØRSREVISJON 2019 – SUNNDAL KOMMUNE 

PS 14/20 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 – SUNNDAL KOMMUNE 

PS 15/20 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 – SUNNDAL ENERGI KF 

PS 16/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNE SIN 
VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023.  RAPPORT FRA REVISJONEN. 
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PS 17/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMMUNENS 
SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023. 
RAPPORT FRA REVISJONEN. 

PS 18/20 

 
PS 19/20 

OPPFØLGINGSLISTE 
 
EVENTUELT 

  

  

PS 11/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.FEBRUAR 2020 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollen fra møte 13.februar 2019 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen sammen med møteleder 13.februar 2019, velges: 
1.  Anveig Bjordal Halkjelsvik 
2.  Erling Rød 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer.  Det er ikke fremkommet 
merknader til protokollen.  Protokollen ble enstemmig godkjent. Leder fremsatte forslag på 
Anveig Bjordal Halkjelsvik og Erling Rød til å signere protokollen fra 13.februar 2020.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. 
(5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Protokollen fra møte 13.februar 2019 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen sammen med møteleder 13.februar 2019, velges: 
1.  ………….. 
2.  ………….. 
 
 

PS 12/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i forhold til sakene. 
 
 
Referatsaker: 
 
RS 16/20 Sak PS 10/20 - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - selskapskontroll 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 11.03.2020 (vedlagt) 
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RS 17/20 Sak PS 11/20 – Plan for kontrollutvalget i Sunndal sin virksomhet 2020-2023  

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 11.03.2020 (vedlagt) 
 
RS 18/20 Sak PS 12/20 - Samhandlingsavtale med Helse Møre og Romsdal - reforhandling 

- forlengelse av virketid for gjeldende avtale 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 11.03.2020 (vedlagt) 

 
RS 19/20 Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 24.02.2020 (vedlagt) 

 
RS 20/20 Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 21.04.2020 (vedlagt) 
 
RS 21/20 Årsrapport 2019 - Skatteoppkreveren i Sunndal kommune (vedlagt) 

 
Erling Rød spurte om beløpet under Naturressursskatt i årsrapporten, som avviker fra 
beløpet som går frem av kommunens årsregnskap.  Kommunedirektøren kunne ikke gi en 
konkret forklaring på avvikende beløp.  Regnskapsrevisor svarte at de hadde kontrollert og 
avstemt beløpet for skatteinntekter opp mot departementets rundskriv og beløp. 
 

RS 22/20 Kontrollrapport fra Skatteetaten -  vedrørende skatteoppkreveren  
i Sunndal kommune (vedlagt) 

 
RS 23/20 Informasjonsskriv nr. 6/2020 fra NKRF – uttalelser og rapporter fra revisor (vedlagt) 
 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 

PS 13/20 PRESENTASJON ÅRSOPPGJØRSREVISJON 2019 – SUNNDAL 
KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets vedtak  
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.  
 
Kontrollutvalget ber revisjonen om å melde tilbake til kontrollutvalget om forbedringspunkt 
og merknader i rapporten blir fulgt opp av kommunedirektøren. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde og presenterte sin rapport fra 
årsoppgjørsrevisjonen som det er avholdt møte med kommunedirektør på.  Kontrollutvalget er 
ikke kjent med rapporten før møtet da den ikke er ferdigstilt før utsending av sakene til 
kontrollutvalget i og med at møtet med kommunedirektør ble avholdt etter at saken ble 
utsendt. 
 
Erling Rød spurte om kommunen bør heve seg fra nivå 2 til 3 på internkontroll.  Revisor 
svarte at det er absolutt en fordel, men det beror på en prioritering fra kommunen sin side.  
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Sekretær viste til at det i denne rapporten fremkommer forhold som ikke har vært omtalt 
tidligere jf. manglende rutiner som er omtalt i saksutredningen.  Revisor svarte at det nok også 
tidligere har vært samme forhold uten at det er omtalt, men at revisor nå har hatt sterkere 
fokus på å rutinekontroll. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. 
(5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.  
 
Kontrollutvalget ber revisjonen om å melde tilbake til kontrollutvalget om forbedringspunkt 
og merknader i rapporten blir fulgt opp av kommunedirektøren. 
 
 

PS 14/20 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 – SUNNDAL KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets vedtak og uttalelse 
 
Årsregnskapet 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 14/20 behandlet Sunndal kommunes 
årsregnskap for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-6, forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap for 2019 fra 
kommunedirektør, kommunedirektørens årsberetning for 2019, presentasjon av 
årsoppgjørsrevisjon 2019 i sak PS 14/20 og revisor sin beretning datert 15.04.2019. I tillegg 
har revisjonen og kommunedirektør supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger i møtet. 
 
Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.  
Årsregnskapet er avlagt 18.02.2020 av kommunedirektør.  Frist for å avlegge regnskapet er 
15.02.2020.  Årsregnskapet er senere korrigert og avlagt 03.04.2020 og 14.04.2020. 
 
Sunndal kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 560 572 000 til fordeling til drift, og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 202 000.  Netto driftsresultat er negativt med  
kr 29 843 000, som utgjør minus 3,83 % av driftsinntektene.  Teknisk beregningsutvalg 
(TBU) har definert netto driftsresultat som det viktigste nøkkeltallet for kommunenes 
økonomi. Netto driftsresultat bør ifølge TBU minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.  
Dette burde da ha utgjort kr 13 642 00.  Dette utgjør et negativt avvik på kr 43 485 000.  
Det er budsjettert med et netto driftsresultat på minus kr 32 009 000.  Dette gir et positivt 
avvik mellom regnskap og budsjett på kr 2 166 000.  I 2018 var det et negativt netto 
driftsresultat på kr 3 610 000.  I 2017 var det et positivt netto driftsresultat på kr 18 445 000 
og i 2016 kr 24 216 000.  På 4 år har netto driftsresultat utviklet seg negativt med kr 
54 000 000.   Dette er en ugunstig situasjon der kommunen ikke lenger bygger egenkapital 
for å møte fremtidige utfordringer i drift eller investering. 
 
Både budsjett og regnskap viser negativt netto driftsresultat. Det er en indikasjon på at den 
økonomiske bæreevnen ikke er tilstede.  En må bruke av fond for å balansere driften.  Det 
er i økonomiplanen 2020-2023 budsjettert med netto bruk av disposisjonsfond på  
kr 108 212 000.   
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Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2019 på kr 134 935 000 som utgjør 17,3 % av 
driftsinntektene.  Disposisjonsfondet vil i slutten av økonomiplanperioden utgjøre kr 
26 723 000, eller 3,4 % av driftsinntektene hvis det ikke tas grep for å redusere 
driftsutgiftene. 
 
Kontrollutvalget vil på denne bakgrunn uttrykke bekymring for den langsiktige økonomiske 
bæreevnen for kommunen. 
 
Kontrollutvalget mener note 17 til regnskapet burde inneholdt totalverdien av kraftverkskatt, 
industriskatt og tilhørende avgifter.  Kontrollutvalget forventer at dette blir fulgt opp i senere 
års regnskapsavleggelser. 
 
Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god 
kommunal regnskapsskikk. 
  
Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og årsregnskap, samt revisors beretning, mener 
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal 
kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 
   
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal 
kommune for 2019 slik det er avlagt. 
 
Årsberetning 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 14/20 behandlet Sunndal kommunes 
årsberetning for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-7, forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000. 
 
Årsberetningen er oversendt kontrollutvalget 14.04.2020 av kommunedirektør.  Fristen for å 
avlegge årsberetningen er 31.03.2020.   
 
Årsberetningen inneholder de moment som er regulert i kommuneloven § 14-7, bortsett fra 
bokstav d) om etikk, bokstav e) om likestilling og bokstav f) om aktivitetsplikt etter 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26 samt § 31-3 b) om redegjørelse for tiltak som er 
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med 
virksomheten.  Årsberetningen mangler en redegjørelse på 5 av 8 punkt.  
 
Kontrollutvalget sier seg enig i revisor sine betraktninger i rapporten fra oppsummering av 
årsoppgjøret 2019, presentert i sak PS 13/20 om at kommunedirektøren i sin årsberetning 
kunne gitt ytterligere informasjon om vurdering av økonomien på et overordnet nivå med 
utgangspunkt i de obligatoriske regnskapsskjemaene.  Dette vil gjøre det enklere for andre å 
forstå virksomheten, avvik mellom regnskap og budsjett samt utvikling av økonomiske 
forhold over tid. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetningen for Sunndal 
kommune for 2019 slik den er avlagt. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kommunedirektør redegjorde for årsregnskap og årsberetning 2019.  En har hatt 
ressursmessige utfordringer i forhold til bemanningen på økonomiavdelingen.  Lønnsutgiftene 
i regnskapet ble mindre enn beregnet i forhold til lønnsoppgjøret.  En registrerer at en har 
ubalanse i driften når en ser på netto driftsresultat.  Noen tiltak er iverksatt, men dette er ikke 
nok.  En har en sak på dette i formannskapet 30.04.2020.  Erling Rød spurte hvilket budsjett 
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en måler seg mot.  Er det opprinnelig budsjett eller er det regulert budsjett?  Det er vel 
opprinnelig budsjett som er den planen en har lagt for driften?  Kommunedirektør svarte at en 
måler seg mot regulert budsjett og det kommer endrede forutsetninger i drifta gjennom året.  
Anveig Bjordal Halkjelsvik spurte om kommunen står i fare for å komme inn på ROBEK og 
hva er kriteriene for å havne på ROBEK?  Kommunedirektøren svarte at så lenge en har 
ledige midler på disposisjonsfondet, så er det ingen fare.  Men hvis en nå ikke gjør større grep 
i drifta, så er kommunen på god veg inn på ROBEK i 2023.  (ROBEK står for Register om 
betinget godkjenning og kontroll og gjelder kommuner som har økonomisk ubalanse og ikke 
har ledige midler på disposisjonsfondet). 
 
Edel Hoem spurte om hva kommunedirektøren ser for seg med et merforbruk på 30 mill. kr 
og hva en mener med å ta større grep?  Kommunedirektøren svarte at en ikke kommer utenom 
strukturelle grep.  Eksempelvis har en i KOSTRA-sammenheng flere antall institusjonsplasser 
i Sunndal kommune enn sammenlignbare kommuner har.  En må fokus på ha bedre samsvar 
mellom inntekter og utgifter.  Hvordan kan en organisere det lovpålagte tilbudet? 
 
Erling Rød viste til note 17 i regnskapet og mente den ikke inneholdt nok eller reele 
opplysninger og verdier.  Kontrollutvalget kom fram til et forslag til tillegg i forslag til 
uttalelse der kontrollutvalget mener note 17 til regnskapet burde inneholdt totalverdien av 
kraftverkskatt, industriskatt og tilhørende avgifter.  Kontrollutvalget forventer at dette blir 
fulgt opp i senere års regnskapsavleggelser. 
 
Til årsberetningen kommenterte Erling Rød at ordførerens kommentarer ikke hører hjemme i 
kommunedirektørens årsberetning.  Dette skal være administrasjonen og kommunedirektørens 
beretning til kommunestyret.  Dette ble også tatt opp under behandlingen av årsberetningen 
for 2018. Ordfører blir også inhabil i behandlingen i kommunestyret.  Kommunedirektøren 
svarte at dette er en praksis en har hatt i flere år og som andre kommuner også gjør. 
 
Erling Rød viste til at det heller ikke i år, jf. forskrift om årsregnskap §12 punkt 3 er redegjort 
i note for de interkommunale samarbeid og selskap kommunen er med i.  Dette ble vedtatt 
under kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2018 den 08.05.2019. 
 
Anveig Bjordal Halkjelsvik spurte kommunedirektøren om hun kunne si noe om de 3 beste 
forbedringsområdene i forhold til 2018.  Kommunedirektøren svarte at hun da ville fremheve 
lederutviklingsprogrammet, Newtonrommet og forbedringsarbeidet. 
 
Før kontrollutvalget gikk til votering over uttalelsen, ba sekretær om at deler av setning i 
tredje siste avsnitt før Årsberetning 2019 i sekretærens forslag ble strøket.  Dette var «med 
unntak av ikke gjennomførte budsjettreguleringer.» 
 
Kontrollutvalget voterte over sekretærens endringsforslag og framlegg fremsatt i møtet ang. 
note 17. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med endringsframlegg fremsatt i møtet. 
(5 voterende) 
 
Sekretariatets forslag til uttalelse 
 
Årsregnskapet 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 14/20 behandlet Sunndal kommunes 
årsregnskap for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-6, forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000. 
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Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap for 2019 fra 
kommunedirektør, kommunedirektørens årsberetning for 2019, presentasjon av 
årsoppgjørsrevisjon 2019 i sak PS 14/20 og revisor sin beretning datert 15.04.2019. I tillegg 
har revisjonen og kommunedirektør supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger i møtet. 
 
Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.  
Årsregnskapet er avlagt 18.02.2020 av kommunedirektør.  Frist for å avlegge regnskapet er 
15.02.2020.  Årsregnskapet er senere korrigert og avlagt 03.04.2020 og 14.04.2020. 
 
Sunndal kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 560 572 000 til fordeling til drift, og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 202 000.  Netto driftsresultat er negativt med  
kr 29 843 000, som utgjør minus 3,83 % av driftsinntektene.  Teknisk beregningsutvalg 
(TBU) har definert netto driftsresultat som det viktigste nøkkeltallet for kommunenes 
økonomi. Netto driftsresultat bør ifølge TBU minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.  
Dette burde da ha utgjort kr 13 642 00.  Dette utgjør et negativt avvik på kr 43 485 000.  
Det er budsjettert med et netto driftsresultat på minus kr 32 009 000.  Dette gir et positivt 
avvik mellom regnskap og budsjett på kr 2 166 000.  I 2018 var det et negativt netto 
driftsresultat på kr 3 610 000.  I 2017 var det et positivt netto driftsresultat på kr 18 445 000 
og i 2016 kr 24 216 000.  På 4 år har netto driftsresultat utviklet seg negativt med kr 
54 000 000.   Dette er en ugunstig situasjon der kommunen ikke lenger bygger egenkapital 
for å møte fremtidige utfordringer i drift eller investering. 
 
Både budsjett og regnskap viser negativt netto driftsresultat. Det er en indikasjon på at den 
økonomiske bæreevnen ikke er tilstede.  En må bruke av fond for å balansere driften.  Det 
er i økonomiplanen 2020-2023 budsjettert med netto bruk av disposisjonsfond på kr 
108 212 000.  Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2019 på kr 134 935 000 som utgjør 
17,3 % av driftsinntektene.  Disposisjonsfondet vil i slutten av økonomiplanperioden 
utgjøre kr 26 723 000, eller 3,4 % av driftsinntektene hvis det ikke tas grep for å redusere 
driftsutgiftene. 
Kontrollutvalget vil på denne bakgrunn uttrykke bekymring for den langsiktige økonomiske 
bæreevnen for kommunen. 
 
Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god 
kommunal regnskapsskikk, med unntak av ikke gjennomførte budsjettreguleringer. 
  
Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og årsregnskap, samt revisors beretning, mener 
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal 
kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 
   
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal 
kommune for 2019 slik det er avlagt. 
 
Årsberetning 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 14/20 behandlet Sunndal kommunes 
årsberetning for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-7, forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000. 
 
Årsberetningen er oversendt kontrollutvalget 14.04.2020 av kommunedirektør.  Fristen for å 
avlegge årsberetningen er 31.03.2020.   
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Årsberetningen inneholder de moment som er regulert i kommuneloven § 14-7, bortsett fra 
bokstav d) om etikk, bokstav e) om likestilling og bokstav f) om aktivitetsplikt etter 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26 samt § 31-3 b) om redegjørelse for tiltak som er 
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med 
virksomheten.  Årsberetningen mangler en redegjørelse på 5 av 8 punkt.  
 
Kontrollutvalget sier seg enig i revisor sine betraktninger i rapporten fra oppsummering av 
årsoppgjøret 2019, presentert i sak PS 13/20 om at kommunedirektøren i sin årsberetning 
kunne gitt ytterligere informasjon om vurdering av økonomien på et overordnet nivå med 
utgangspunkt i de obligatoriske regnskapsskjemaene.  Dette vil gjøre det enklere for andre å 
forstå virksomheten, avvik mellom regnskap og budsjett samt utvikling av økonomiske 
forhold over tid. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetningen for Sunndal 
kommune for 2019 slik den er avlagt. 
 
 
 

PS 15/20 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 – SUNNDAL ENERGI KF 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak og uttalelse 
 
Årsregnskapet 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 15/20 behandlet Sunndal Energi KF sitt 
årsregnskap for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-6, forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært Sunndal Energi KF sitt årsregnskap for 2019 samt 
samtaler med revisor og revisors beretning.  I tillegg har revisjonen supplert utvalget med 
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møtet. 
 
Årsregnskapet, som består av balanse, resultatregnskap, oppstilling over endringer i 
egenkapital, kontantstrømanalyse og noter samt en beskrivelse av vesentlige og anvendte 
regnskapsprinsipp, er avlagt av styret 21.04.2020. Fristen for avleggelse er 15.02.2020. 
Årsregnskapet er innarbeidet i årsberetningen. 
 
Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2019 viser et årsoverskudd på kr 15 471 723.   
Årsoverskuddet er foreslått med kr 6 000 000 disponert til utdeling av utbytte til Sunndal 
kommune og kr 9 471 723 overført til styrking av egenkapitalen. 
 
Kontrollutvalget mener at det til note 9 bør kommenteres at store deler av årsoverskuddet 
kommer fra omsetning av konsesjonskraft. 
 
Etter utvalgets gjennomgang av årsregnskapet mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et 
forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal Energi KF sin virksomhet i 2019 og for foretaket 
sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019.   
 
Ut over det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget har kontrollutvalget ikke 
merknader til Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2019. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal Energi 
KF 2019 slik det er avlagt. 
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Årsberetningen 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 15/20 behandlet Sunndal Energi KF sin 
årsberetning for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-7, forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og regnskapsloven av 
17.07.1998. 
 
Årsberetningen er avlagt 21.04.2020 av styret.   
 
Årsberetningen inneholder i all hovedsak de moment som er regulert i regnskapsloven § 3-3. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetningen for Sunndal Energi 
KF for 2019 slik den er avlagt. 
 
Sekretariatet mener det ikke har framkommet forhold som må omtales spesielt i 
kontrollutvalgets uttalelse. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye 
opplysninger, kan det gis en uttalelse på bakgrunn av sekretariatets forslag, med eventuelle 
endringer gjort i møtet. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Økonomisjef Mette Kårvatn Sande deltok og presenterte tall fra årsregnskapet.   
 
Erling Rød mente note 9 burde kommenteres.  Kontrollutvalget kom fram til et forslag til 
tillegg i forslag til uttalelse der kontrollutvalget mener at det til note 9 bør kommenteres at 
store deler av årsoverskuddet kommer fra omsetning av konsesjonskraft. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
(5 voterende) 
 
Sekretariatets forslag til uttalelse 
 
Årsregnskapet 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 15/20 behandlet Sunndal Energi KF sitt 
årsregnskap for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-6, forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært Sunndal Energi KF sitt årsregnskap for 2019 samt 
samtaler med revisor og revisors beretning.  I tillegg har revisjonen supplert utvalget med 
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møtet. 
 
Årsregnskapet, som består av balanse, resultatregnskap, oppstilling over endringer i 
egenkapital, kontantstrømanalyse og noter samt en beskrivelse av vesentlige og anvendte 
regnskapsprinsipp, er avlagt av styret 21.04.2020. Fristen for avleggelse er 15.02.2020. 
Årsregnskapet er innarbeidet i årsberetningen. 
 
Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2019 viser et årsoverskudd på kr 15 471 723.   
Årsoverskuddet er foreslått med kr 6 000 000 disponert til utdeling av utbytte til Sunndal 
kommune og kr 9 471 723 overført til styrking av egenkapitalen. 
 
Etter utvalgets gjennomgang av årsregnskapet mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et 
forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal Energi KF sin virksomhet i 2019 og for foretaket 
sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019.   
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Ut over det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget har kontrollutvalget ikke 
merknader til Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2019. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal Energi 
KF 2019 slik det er avlagt. 
 
Årsberetningen 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 15/20 behandlet Sunndal Energi KF sin 
årsberetning for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-7, forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og regnskapsloven av 
17.07.1998. 
 
Årsberetningen er avlagt 21.04.2020 av styret.   
 
Årsberetningen inneholder i all hovedsak de moment som er regulert i regnskapsloven § 3-3. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetningen for Sunndal Energi 
KF for 2019 slik den er avlagt. 
 
Sekretariatet mener det ikke har framkommet forhold som må omtales spesielt i 
kontrollutvalgets uttalelse. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye 
opplysninger, kan det gis en uttalelse på bakgrunn av sekretariatets forslag, med eventuelle 
endringer gjort i møtet. 
 
 
 

PS 16/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNE 
SIN VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG 
FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023.  RAPPORT FRA 
REVISJONEN. 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i hele møtet og mente hele møtet var nyttig i 
relasjon til innspill til arbeidet med analysearbeidet.  Forvaltningsrevisor viste og redegjorde  
for en foreløpig oppsummering av analysearbeidet og de risikoområder en har satt fokus på. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet vil i løpet av kort tid motta den endelige rapporten fra revisor 
som grunnlag for arbeid med plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. 
(5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering.  
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PS 17/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL 
KOMMMUNENS SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR 
EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023. RAPPORT FRA REVISJONEN. 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i hele møtet og mente hele møtet var nyttig i 
relasjon til innspill til arbeidet med analysearbeidet.  Forvaltningsrevisor viste og redegjorde  
for en foreløpig oppsummering av analysearbeidet og de selskap en har satt fokus på. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet vil i løpet av kort tid motta den endelige rapporten fra revisor 
som grunnlag for arbeid med plan for eierskapskontroll. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. 
(5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering.  
 
 
 

PS 18/20 OPPFØLGINGSLISTE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i møtet til orientering og beholder alle 
sakene på listen. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kontrollutvalget hadde ikke på forhånd sendt kommunedirektøren skriftlige spørsmål i 
forhold til sakene og hadde heller ikke lagt opp til en detaljert gjennomgang.  På spørsmål fra 
leder redegjorde kommunedirektør for endringer i sakene siden sist møte.   
Denne redegjøringen vil fremgå av oppdatert oppfølgingsliste til neste møte i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i møtet til orientering og beholder alle 
sakene på listen. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
Sekretærens innstilling 
 
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:  …….  
Følgende saker avsluttes på oppfølgingslisten: ……. 
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PS 19/20 EVENTUELT 

 
 
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 
Kontrollutvalget behandlet i sak 10/20 den 13.02.2020 deltakelse på FKT sin fagkonferanse og 
årsmøte på Gardermoen 3.-4.6.2020.  Kontrollutvalget vedtok å ikke delta.  I forbindelse med 
Covid-19 viruset og sentrale restriksjoner for reiser og møter, kan det se ut til at konferansen 
og årsmøtet avlyses eller blir utsatt.  Når det gjelder avvikling av årsmøtet vurderer styret i 
FKT om dette kan skje digitalt.  De vil komme med mer informasjon om dette. 
 
Sunndal kommune er medlem i FKT og har til årsmøtet 1 stemme.  På årsmøtene med mer enn 
1 deltaker har kontrollutvalget avgjort hvem som skal stille med stemmen for kommunen.   
 
Nå når det kan se ut til at årsmøtet blir avholdt som digitalt møte, bør kontrollutvalget delta på 
vegne av kommunen med 1 stemme, og på møtet 29.04.2020 bør det velges hvem som skal 
representere kommunens stemme. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 
 
Leder fremsatte forslag på leder som deltaker i digitalt årsmøte i FKT med nestleder som vara. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
 
Henvendelse fra Sunndal Energi KF 
Kontrollutvalget behandlet i møte 05.12.2019, sak 49/19 Sunndal Energi KF – bud på 
Nesset Kraft AS: 
 
Kontrollutvalget registrerer i media at Sunndal Energi KF har lagt inn bud på kjøp av Nesset 
Kraft AS.  Det var et enstemmig styre i Sunndal Energi som i august/september vedtok å legge 
inn et bud på Nesset Kraft AS.  Budet ble oversendt til Nesset Kraft AS 03.09.2019.  Endelig 
bud må godkjennes av kommunestyret i Sunndal. 
 
Kontrollutvalget stiller spørsmål ved styret sine fullmakter til å foreta slike handlinger og om 
dette er i tråd med Sunndal kommune sin eierskapsmelding. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 05.12.2019 
 
Kontrollutvalget mener styret i Sunndal Energi KF ikke har myndighet til å legge inn bud på 
Nesset Kraft AS.  Kontrollutvalget mener en beslutning om bud på Nesset Kraft AS skulle 
vært forankret og vedtatt i Sunndal kommunestyre. 
 
Kontrollutvalget mener et oppkjøp av andre energiselskap ikke fremgår som en strategi i 
Sunndal kommune sin eierskapsmelding. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
Kontrollutvalget har den 10.03.2020 fra styreleder i Sunndal Energi KF mottatt følgende 
epost: 
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Til kontrollutvalget i Sunndal 
 
Sak i kontrollutvalget 05.12.19. 
Styret i Sunndal Energi KF ble gjennom media (Driva 13.desember 2019) oppmerksom på at 
kontrollutvalget i Sunndal, 5.desember 2019, hadde en sak under "eventuelt" som angikk 
selskapet. I denne saken slås det fast at Styret i Sunndal Energi KF ikke hadde myndighet til å 
legge inn et indikativt bud på Nesset Kraft AS. Det indikative budet ble gitt med forbehold 
om godkjenning i Sunndal Kommunestyre og var en sak unntatt offentlighet på grunn av 
konkurransesensitiv informasjon. Saken er nå avsluttet siden Sunndal Energi KF ikke nådde 
fram med sitt indikative bud. Ingen i styret i Sunndal Energi KF eller administrasjonen har 
blitt kontaktet av kontrollutvalget i saken. 
 
Dette tok Styret i Sunndal Energi KF opp som sak i sitt styremøte 24.02.2020, sak.12/2020 og 
fattet følgende vedtak: 
Styret i Sunndal Energi KF mener de hadde anledning til å gi et indikativt bud på Nesset Kraft 
AS og mener følgelig at vedtaket i kontrollutvalget ikke er riktig. Styret i Sunndal Energi KF 
ber videre styreleder om å oversende kontrollutvalget styret sin oppfatning av saken med sikt 
på å få omgjort vedtaket. 
 
Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering: 
Kontrollutvalget rapporterer sine vurderinger og konklusjoner til kommunestyret som 
oppdragsgiver, i denne anledning i form av protokoll fra møtet 05.12.2019.   
 
Styret i Sunndal Energi KF hevder at kontrollutvalget mener styret ga et indikativt bud på 
Nesset Kraft AS.  Dette er feil, og det har aldri kontrollutvalget hevdet.  Indikativt bud er et 
begrep kontrollutvalget aldri har brukt.  
 
Styret i Sunndal Energi KF mener de hadde anledning til å gi et indikativt bud på Nesset Kraft 
AS, men viser ikke til noe grunnlag i et vedtak, reglement eller annen hjemmel. 
 
Styret i Sunndal Energi KF tar sikte på å få omgjort vedtaket i kontrollutvalget fra 05.12.2019.  
En kan ikke se at det er grunn lag for endring av kontrollutvalget sin vurdering, konklusjon og 
vedtak i møtet ut fra det som er mottatt fra styret i Sunndal Energi KF sitt møte 24.02.2020. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 
 
Kontrollutvalget viser til vedtak fattet i kontrollutvalget 05.12.2019 og henvendelse fra styret i 
Sunndal Energi KF 10.03.2020, ref. styremøte 24.02.2020 sak 12/2020. 
 
Kontrollutvalget mener det ikke har kommet nye momenter inn i saken og står fast p vedtaket 
fattet i kontrollutvalget 05.12.2019.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
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Ansettelse av biblioteksjef i Sunndal kommune 
Kontrollutvalget er kjent med at Sunndal kommune den 25.mars ansatte ny biblioteksjef.  
Stillingen var utlyst og det ble stilt formelle krav om at den som ble tilsatt måtte ha godkjent 
bibliotekarutdannelse. 
 
I forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek § 2 står det at Biblioteksjefen er 
den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. Når 
stillingen som biblioteksjef i kommunen lyses ut skal det stilles krav om fagutdanning. 
Fagutdannet biblioteksjef i kommunen skal ha en av følgende utdanninger: 
a) bachelor- eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i bibliotekspesifikke fag 
b) bachelor- eller høyere grad med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning 
c) tilsvarende utdanning. 
 
I § 3 står det at Kommuner med bred bibliotekfaglig kompetanse kan ansette biblioteksjef 
uten bibliotekfaglig utdanning. Med bred bibliotekfaglig kompetanse menes bibliotek med 
minst fem årsverk som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2. 
 
I § 4 står det at Nasjonalbiblioteket kan dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef 
dersom kommunen dokumenterer at det etter offentlig utlysning ikke har meldt seg noen 
kvalifisert søker. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om interkommunalt samarbeid med 
nabokommunen er vurdert og om kompetansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller 
videreutdanning. 
 
Kultursjefen sier til avisa Driva den 25.03.2020 at det var mange kvalifiserte søkere og flere 
var inne til intervju. 
 
Kontrollutvalget har følgende spørsmål i anledning ansettelse av ny biblioteksjef: 
 

1. Var det søkere til stillingen som oppfylte forskriftskravene etter § 2 og forutsetningen i 
utlysningsteksten om godkjent bibliotekarutdannelse? 
 

2. Hvis ikke, ble det vurdert å lyse ut stillingen på nytt? 
 

3. Har Sunndal kommune en bibliotektjeneste som tilfredsstiller kravene etter § 3, og at 
en dermed kan ansette biblioteksjef som ikke oppfyller kravene i § 2? 
 

4. Hvis det ikke meldte seg kvalifiserte søkere etter § 2, har da Sunndal kommune 
opptrådt i henhold til § 4 og søkt Nasjonalbiblioteket om dispensasjon fra kravene i § 
2 samt oppfylt de andre kravene i § 4? 

 
Utover de ovennevnte spørsmål ber kontrollutvalget om at kommunedirektøren redegjør for 
de saksbehandlinger, valg og vurderinger som er gjort i forbindelse med ansettelse av 
biblioteksjef i forhold til gjeldende regelverk. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 
 
Kommunedirektør svarte muntlig i møtet på de 4 spørsmål som er stilt. 
 

1. Det var 8 søkere til stillingen der 3 av disse oppfylte de formelle krav i henhold til 
forskriftene, men der en av disse bare delvis oppfylte kravene. 

2. Stillingen ble derfor ikke vurdert utlyst på nytt. 
3. Den som fikk stillingen har ikke de formelle utdanningskrav.  Den som ble tilsatt har 

sagt ja til å ta utdanning som kvalifiserer for forskriftskravene. 
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4. Kommunen vil søke om dispensasjon fra utdanningskravene inntil det formelle er på 
plass.  Fra faglig hold har kommunedirektør fått forsikringer om at dette vil gå greit. 

 
Kontrollutvalget sin sekretær stilte spørsmål om hvorfor stillingen ikke ble vurdert utlyst på 
nytt når en ikke fulgte utlysningsteksten sitt krav om formell utdannelse for den som ble 
tilsatt.  Kommunedirektøren svarte at en anså dette unødvendig all den tid det var 5 søkere 
som ikke oppfylte de formelle krav. 
 
Leder viste til at det kunne kommet flere søkere hvis kommunen i utlysningsteksten viste til at 
det var tilstrekkelig at søkere som ikke oppfylte den formelle utdanningskrav i ettertid sa seg 
villig til å ta denne utdanningen. 
 
Kommunedirektør viste til svar på spørsmål fra kontrollutvalgssekretær og at det også var 
andre kriterier enn bare formelle krav kommunen la til grunn både i utlysningsteksten og i 
ansettelsesprosessen. 
 
Erling Rød viste til at det var kvalifiserte søkere, men at en likevel valgte å ansette søkere 
uten formell kvalifikasjon.  Er personalavdelingen brukt i denne ansettelsesprosessen?  
 
Edel Hoem viste til det samme og at det er kommet reaksjoner fra lokalmiljøet på ansettelsen.  
Dette går ikke på person, men på prosess.  En ville vite hvem som hadde foretatt ansettelsen 
og hvem som sitter i ansettelsesutvalget.  Utad virker prosessen uheldig.  For omdømmet er 
det viktig at kommunen opptrer solid og troverdig.  Dette er ikke en hvilket som helst stilling.  
Det er satt formelle krav i forskriften til stillingen. 
 
Leder viste til de to forannevnte uttalelsene og mente prosessen virket uryddig. 
 
Utsagnet uryddig reagerte kommunedirektøren på og mente det var et usaklig utsagn all den 
tid kontrollutvalget ikke har hatt innsyn i selve prosessen.  En kjenner seg ikke igjen i dette.  
Kommunedirektøren er sterkt kritisk til at kontrollutvalget definerer dette som en uryddig 
prosess.  Kommunedirektøren redegjorde for hvem som hadde foretatt ansettelsen og hvem 
som sitter i ansettelsesutvalget.  Personalavdelingen er ikke med i ansettelsessaker. 
 
Leder framsatte forslag om at kontrollutvalget vil ha fullt innsyn i ansettelsessaken og ber 
sekretariatet effektuere dette til neste møte. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
 
Sunndal kommune sin praksis i forhold til anordningsprinsippet – inngående faktura. 
Kontrollutvalget er via en entreprenør i investeringsprosjektet Tredal skole, der Sunndal 
kommune er byggherre, blitt gjort oppmerksom på et punkt i 5.1 i byggemøtene 9.10.2019 
som sier at både entreprenør og byggherre må være omforent med at arbeid som utføres i 
2019 blir fakturert i 2020. 
 
Denne formuleringen strider mot anordningsprinsippet i regnskapslovgivningen som gjelder 
for kommunale regnskap.  Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter skal bokføres i 
den perioden varen eller tjenesten er levert, selv om den ikke er betalt. 
 
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra kommunedirektør på hvilken praksis som gjelder i 
kommunen og hvorfor dette er et tema i byggemøtet 9.10.2019. 
 



Side 16 av 17 

Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra kommunedirektør hvilken praksis som 
gjelder i kommunen i forhold til anordningsprinsippet også når det gjelder driftsrelaterte 
utgifter. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 
 
Leder framsatte forslag om at  
 
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra kommunedirektør på hvilken praksis som gjelder i 
kommunen og hvorfor dette er et tema i byggemøtet 9.10.2019. 
 
Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra kommunedirektør hvilken praksis som 
gjelder i kommunen i forhold til anordningsprinsippet også når det gjelder driftsrelaterte 
utgifter. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
 
Andre tema tatt opp i møtet 
 
Erling Rød:   
En ber om at kontrollutvalget til neste møte får seg forelagt hvilke rutiner kommunen har for 
økonomiske tildelinger i Kulturrådet.  Når blir tildelingssaker gjort? 
 
Halvard G. Hagen: 
En ber om at kontrollutvalget til neste møte får seg forelagt hvilke rutiner kommunen har for 
tildeling av kulturmidler og prosjektmidler.  Blir det rapportert tilbake til kommunen på 
bruken av midlene? 
 
Edel Hoem: 
På generelt grunnlag, men også med bakgrunn i de innsynssaker Erling Rød har hatt til saker 
som både står i postjournalen og saker som ikke har kommet på postjournalen, ber 
kontrollutvalget om å få seg forelagt de rutiner kommunen har for føring av postjournal og 
hvor ajour kommunen er med postjournalføringen. 
 
 
 
 
 

Halvard G. Hagen  Jorunn Anne Solheim  Erling Rød 
leder  nestleder  medlem 

     
     

Edel Hoem    Anveig Bjordal 
Halkjelsvik 

medlem    medlem 
 

 
 

 
 

    

Sveinung Talberg     
rådgiver     
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REFERAT OG ORIENTERINGER 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Referatsaker: 
 
RS 24/20 Orienteringer 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.04.2020 (vedlagt) 
 
RS 25/20 21/20 Tiltak for sysselsetting og næringsliv i forbindelse med Koronasituasjonen 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.04.2020 (vedlagt) 
 
RS 26/20 22/20 Ny organisering av Orkide - Nordmøre regionråd 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.04.2020 (vedlagt) 
 
RS 27/20 1/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 22.04.2020 om ekstraordinær 
                          generalforsamling i Sunndal Energi AS  

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.04.2020 (vedlagt) 
 

RS 28/20 24/20 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023 - Revidert vedtak  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt) 

 
RS 29/20 25/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024  

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt) 
 

 
Orienteringssaker: 
 
OS 02/20 RS 43/20 - Protokoll fra ordinær generalforsamling 09.03.2020  

- Bølgen Invest 
 Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt) 
 
OS 03/20 RS 46/20 - Varsel om generalforsamling i Varde AS 13.05.2020 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt) 
 



OS 04/20 RS 47/20 - Protokoll - representantskapsmøte 22.04.2020 - Interkommunalt arkiv for 
Møre og Romsdal IKS 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt) 

 
OS 05/20 RS 48/20 - Innkalling til Representantskapsmøte 25.05.2020 - ReMidt IKS 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt) 
 
OS 06/20 RS 49/20 - Protokoll fra generalforsamling 25.03.2020 – Sunndal næringsselskap AS 
  Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt) 
 
OS 07/20 RS 50/20 - Kontrollutvalget i Sunndal - protokoll fra møte 29.04.2020 
  Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt) 
 
OS 08/20 Plan for oppfølging av anbefalinger i selskapskontroll – Kristiansund og Nordmøre 

Havn IKS 
Sunndal kommunestyre behandlet i møte 11.03.2020, sak PS 10/20 rapport fra 
selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.  Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp at anbefalingene blir fulgt og påse at arbeidet blir 
gjennomført. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en skriftlig plan for oppfølging 
av anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalget sitt siste møte før sommeren 
2020. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet oversendte styret i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS brev 
den 03.04.2020 med referanse til vedtaket i kommunestyret og anmodet om at styret sender 
kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal en skriftlig plan for hvordan styret ser for seg å 
håndtere de forhold som er omtalt i punkt 3 i vedtaket innen 20.05.2020 slik at dette kan 
behandles i kontrollutvalget sitt møte 02.06.2020. 
 
Den 22.05.2020, samt 25.05.2020 purret kontrollutvalgssekretariatet opp henvendelsen.  
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS sa 25.05.2020 at en ville svare samme dag, men det er 
fortsatt ikke mottatt svar. 
(vedlegg: Brev til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 03.04.2020) 

 
 
 
 
 
Sveinung Talberg 

 

Rådgiver 
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Møteprotokoll  

Kommunestyret 

Dato: 22.04.2020 kl. 10:00 – 13.45 

Sted: Fjernmøte via Teams 

Arkivsak: 19/01482 

Møtende 
medlemmer: 

Ståle Refstie (AP), Lusie Gjersvoll (AP), Malene Aaram Vike (AP), Roald 
Negård (AP), Bjørn Røkkum (AP), Eirin Andersen Gravem (AP), Anisa Ali Aden 
(AP), Janne Merete Rims Seljebø (AP), Edgar Normann Gundersen (AP), 
Jonny Meland (AP), Svein Sæterbø (AP), Stig Rune Andreassen (FRP), Erling 
Rød (FRP), Ann-Karin Sæther (FRP), Arild Håkonsen (H), Asbjørn Tronsgård 
(H), Andreas Gjerde Ulvund (KRF), Germain Louis Edgar Schmid (MDG), 
Jørgen Inge Singsdal (SP), Oddveig Gikling-Bjørnå (SP), Einar Mo (SP), 
Halvard Hagen (SP), Kari Marie Jenstad (SP), Arne Reiten (SP), Erling Outzen 
(SV), Torgeir Reiten (SV), Siri Sande (V) 

Forfall Ingen 

Fra administrasjonen 
møtte: 

Kommunedirektør Randi Borghild Dyrnes.  
Barnehagesjef Mona Reinset orienterte under sak 20/20. 

Protokollfører: Andrea Solbjørg Fivelstad 

Merknader: 

Dette møtet er et ekstraordinært møte på grunn av koronasituasjonen (pandemi). 

Møtet blir gjennomført som et fjernmøte jfr https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13- 
277.  

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Eirin Andersen Gravem og Kari Mari Jenstad ble enstemmig valgt til å signere protokollen. 

1. Habilitetsvurderinger v/kommunedirektøren

a) Spørsmål om habilitet under interpellasjonen

RS 24/20
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Habilitetsvurderingen under interpellasjonen er begrunna med at Sunndal Energi Holding As, er et 
aksjeselskap. Janne Merete Rimstad Seljøbø, Stig Rune Andreassen og Einar Mo er styremedlemmer i 
Sunndal Energi Holding As. Alle tre ble kjent inhabile fordi de er styremedlemmer i tråd med 
forvaltningslovens §6 1. ledd bokstav e. Det er spørsmål om Jonny Meland som er varamedlem også 
er inhabil. Meland har ikke deltatt i styremøte og det er ingen varamedlemmer som har møtt i fast i 
selskapets styre. Jonny Meland vurderes derfor å være habil. 

De som stiller som vara under behandling av interpellasjonen er: 

Hilde Furre, AP, for Janne Merete Rimstad Seljebø 
Åge Fossum, FRP, for Stig Rune Andreassen 
Anveig Halkjelsvik, SP for Einar Mo 

b) Spørsmål om habilitet i sak 21/20 Tiltak for sysselsetting og næringsliv i forbindelse med
Korona-situasjonen.

Spørsmål om habilitet gjelder Asbjørn Tronsgård. 
I følge Forvaltningslova § 6 annet ledd kan vedkommende være inhabil, hvis det fastslås at de 
indirekte fordelene eller ulempene selskapet vil kunne oppnå vil utgjøre et særegent forhold som vil 
være egnet til å svekke tilliten til at den folkevalgte vil behandle saken på en upartisk måte. 
Tronsgård kan oppnå fordeler eller ulemper ved å delta i behandlingen av saken. Tronsgård er inhabil 
i et punkt i saken, og blir dermed inhabil i hele saken.  

Vara for Asbjørn Tronsgård, blir Svein Anders Grimstad. 

Grimstad ønsker å få sin habilitet vurdert. Han informerte om hans engasjement i et av Sunndals to 
legesenter. Sak 21/20 gjelder nybygg for det andre legesenteret. I følge Forvaltningslova § 6 annet 
ledd kan vedkommende likevel være inhabil, hvis det fastslås at de indirekte fordelene eller 
ulempene selskapet vil kunne oppnå vil utgjøre et særegent forhold som vil være egnet til å svekke 
tilliten til at den folkevalgte vil behandle saken på en upartisk måte. Grimstad er ikke part i saken og 
oppnår ingen særskilte fordeler eller ulemper ved å delta i saken. Grimstad er dermed habil til å delta 
i behandling av saken. 

2. Gjennomgang av den praktiske gjennomføringen av møtet:
Ordfører Ståle Refstie orienterte om den praktiske gjennomføringen av møtet.

3. Følgende saker tas opp til orientering:

a) Kriseledelsens arbeid v/ordføreren
Ordfører Ståle Refstie orienterte på overordnet nivå om koordinering av kommunens arbeid i
forbindelse med koronasituasjonen og informasjonsarbeid overfor innbyggerne.
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b) Orientering om smittesituasjonen, smittevernet og hastevedtak v/kommuneoverlegen
Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad orienterte om koronasituasjonen i Sunndal og
tiltak som har vært gjort. Det ble blant annet nevnt at det har vært gjort hastevedtak i to
omganger, for perioden fra 15.3. til 27.3. Det som gjelder nå er forsiktig normalisering av
samfunnet. Distansering - og grupper på maksimalt fem personer er fortsatt viktig.

c) Orientering om status i tjenestene i forbindelse med Korona v/kommunedirektøren
Kommunedirektøren orienterte om status i tjenestene.

d) Økonomiske konsekvenser for kommunen v/kommunedirektøren
Kommunedirektøren informerte om økonomiske konsekvenser for Sunndal kommune.

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 

Ståle Refstie Eirin Andersen Gravem Kari Marie Jenstad 
Ordfører 
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21/20 Tiltak for sysselsetting og næringsliv i forbindelse med Korona-
situasjonen 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 22.04.2020 21/20 

Møtebehandling i Kommunestyret 22.04.2020: 

Møtebehandling 

Habiliteten til Asbjørn Tronsgård ble vurdert, jf. Forvaltningslova § 6, 2. ledd, andre særegne forhold. 
Asbjørn Tronsgård ble kjent inhabil mot 1 stemme fra Erling Rød (FRP). 
Tronsgård deltok ikke i behandling av denne saken. Svein Anders Grimstad tiltrådte møtet som vara 
for Asbjørn Tronsgård.  

Kommunedirektør Randi Borghild Dyrnes orienterte innledningsvis. 

Kommunedirektører endret sin innstilling på punkt 2 slik; 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å behandle søknader om betalingsutsettelser for 
fakturert eiendomsskatt og kommunale avgifter i 1. termin etter enkle retningslinjer og 
forenklede søknader. Ny betalingsfrist settes til senest 20.10. sammen med 2. termin. 
Fullmakten gis også til andre betalingsutsettelser, f eks husleie.  

Følgende endringsforslag ble fremmet fra: 

Nytt  pkt.2. forslag fra SP, FRP, H, V og KrF ble presentert av Jørgen Singsdal (SP) 
Plan, miljø-og næringstjenesten gis fullmakt til å behandle søknader om betalingsutsettelser for 
fakturert eiendomsskatt og kommunale avgifter i 1 termin etter enkle rettningslinjer og forenklede 
søknader. Ny betalingsfrist settes til senest 20.10. sammen med 2. termin. Fullmakten gis også til 
andre betalingsutsettelser, f.eks husleie. 

Nytt pkt. 6: forslag fra SP, FRP, H, V og KrF ble presentert av Jørgen Singsdal (SP) 
Plan, miljø - og næringstjenesten er på vegne av Sunndal kommune medlem av og referent for 
beredskapsgruppa for landbruket.  
De skal i tillegg, ved behov, bistå med andre oppgaver for å sikre at matproduksjonen blir 
opprettholdt. 

Nytt pkt. 7: forslag fra SP, FRP, H, V og KrF ble presentert av Jørgen Singsdal (SP) 
Behov for kompetanse innen byggeledelse/prosjektering for å framskynde kommunale bygge- og 
renoveringsprosjekt løses ved innleie med inntil 800.000,-. Økonomisk ramme til eiendomstjenesten 
økes med inntil kr 800.000,-  og dekkes av disp.fondet. Når rapporten fra 
organisasjonsutviklingsprosjektet - Samskapingsprosjektet foreligger vurderes behovet for fast stilling 
på nytt. 

Nytt punkt 8: forslag fra H, V og KrF ble presentert av Arild Håkonsen 
Renovering av lege- og helsesenteret utlyses som delte entrepriser ved å dele opp kontraktene i 
forskjellige fagområder framfor å utlyse arbeidene som totalentreprisekontrakter. Dette for å sikre at 
lokale små og mellomstore bedrifter får mulighet til å delta i konkurransen. 

RS 25/20



7 

Tilleggsforslag til punkt 8: fra AP/SV/MDG ble presentert av Lusie Gjersvoll (AP) 
Nye kommunale byggeprosjekter vurderes utlyst som delte entrepriser ved å dele opp kontraktene i 
forskjellige fagområder. 

Votering 

Det ble foretatt punktvis avstemming. 

Kommunedirektørens endring av punkt 2 ble enstemmige vedtatt. 
Punkt 1 i kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Nytt punkt 2 i kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot forslaget fra SP, FRP, H, V og KrF. 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 14 stemmer mot 13 stemmer. 

Punkt 3 i kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 21 stemmer for og 6 mot. 
Punkt 4 i kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5 i kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 6 i kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot alternativt forslag fra SP, FRP, H, V og KrF. 
Den alternative forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 7 i kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot alternativt forslag fra SP, FRP, H, V og      
KrF. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 14 stemmer mot 13 stemmer. 

Punkt 8 forslaget fra H, V og KrF ble stemt over. 
Forslaget falt med 4 stemmer for og 23 mot. 
Punkt 8 Tilleggsforslaget fra AP/SV/MDG ble stemt over. 
Forslaget ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 

Kommunestyrets vedtak 

Sunndal kommunestyre vedtar følgende tiltak som følge av Koronoasituasjonen: 

1. Det bevilges 1 mill kr til økning av Næringsfondet øremerket tiltak som følge av Korona-
situasjonen. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å behandle søknader om betalingsutsettelser for
fakturert eiendomsskatt og kommunale avgifter i 1. termin etter enkle retningslinjer og
forenklede søknader. Ny betalingsfrist settes til senest 20.10. sammen med 2. termin.
Fullmakten gis også til andre betalingsutsettelser, f eks husleie.

3. Sunndal kommune foretar flest mulig innkjøp lokalt i 2020, hensyntatt Innkjøpsreglement,
Lov om offentlig anskaffelser og inngåtte avtaler.

4. Sunndal kommune ber Sunndal Næringsselskap om å holde seg oppdatert på alle
ekstraordinære krisetiltak overfor arbeidsliv og næringsliv, holde kontakt med lokale
virksomheter, få oversikt over hvilke behov bedrifter og gründere har for assistanse til å få
best mulig nytte av krisetiltakene, tilby hjelp til å skrive søknader og lignende, og rigge
selskapet for å kunne hjelpe bedriftene i å håndtere krisesituasjonen. Dette arbeidet bør
også omfatte virkemidlene i SuSu-programmet, i samråd og samarbeid med Surnadal
kommune og fylkeskommunen.
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5. Om dette vurderes som tjenlig, skal Sunndal kommune benytte SUNS og/eller
SuSuprogrammet for å gjennomføre bedriftsrettede tiltakspakker som måtte bli kanalisert
gjennom kommunene.

6. Plan, miljø - og næringstjenesten er på vegne av Sunndal kommune medlem av og
referent for beredskapsgruppa for landbruket. De skal i tillegg, ved behov, bistå
med andre oppgaver for å sikre at matproduksjonen blir opprettholdt.

7. Opprette 1 årsverk i eiendomstjenesten innenfor byggeledelse/prosjektering for å
framskynde kommunale bygge- og renoveringsprosjekt. Økonomisk ramme til
Eiendomstjenesten økes kr 800.000, og dekkes av disposisjonsfondet.

8. Nye kommunale byggeprosjekter vurderes utlyst som delte entrepriser ved å dele
opp kontraktene i forskjellige fagområder.

Kommunedirektørens innstilling: 

Sunndal kommunestyre vedtar følgende tiltak som følge av Koronoasituasjonen: 

1. Det bevilges 1 mill kr til økning av Næringsfondet øremerket tiltak som følge av Korona-
situasjonen. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

2. Økonomiavdelingen gis fullmakt til å behandle søknader om betalingsutsettelser for
fakturert eiendomsskatt og kommunale avgifter i 1. termin etter enkle retningslinjer og
forenklede søknader. Ny betalingsfrist settes til senest 20.10. sammen med 2. termin.
Fullmakten gis også til andre betalingsutsettelser, f eks husleie.

3. Sunndal kommune foretar flest mulig innkjøp lokalt i 2020, hensyntatt Innkjøpsreglement,
Lov om offentlig anskaffelser og inngåtte avtaler.

4. Sunndal kommune ber Sunndal Næringsselskap om å holde seg oppdatert på alle
ekstraordinære krisetiltak overfor arbeidsliv og næringsliv, holde kontakt med lokale
virksomheter, få oversikt over hvilke behov bedrifter og gründere har for assistanse til å få
best mulig nytte av krisetiltakene, tilby hjelp til å skrive søknader og lignende, og rigge
selskapet for å kunne hjelpe bedriftene i å håndtere krisesituasjonen. Dette arbeidet bør
også omfatte virkemidlene i SuSu-programmet, i samråd og samarbeid med Surnadal
kommune og fylkeskommunen.

5. Om dette vurderes som tjenlig, skal Sunndal kommune benytte SUNS og/eller
SuSuprogrammet for å gjennomføre bedriftsrettede tiltakspakker som måtte bli kanalisert
gjennom kommunene.

6. Plan-, miljø- og næringstjenesten er referent for Beredskapsgruppa for landbruket, og skal
om nødvendig bistå med andre oppgaver for å sikre at matproduksjonen blir opprettholdt.

7. Opprette 1 årsverk i eiendomstjenesten innenfor byggeledelse/prosjektering for å
framskynde kommunale bygge- og renoveringsprosjekt. Økonomisk ramme til
Eiendomstjenesten økes kr 800.000, og dekkes av disposisjonsfondet.
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22/20 Ny organisering av Orkide - Nordmøre regionråd 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 22.04.2020 22/20 

Møtebehandling i Kommunestyret 22.04.2020: 

Møtebehandling 

Kommunedirektøren orienterte innledningsvis. 

Nytt  pkt.4. endringsforslag fra SP, FRP, H, V og KrF ble presentert av Jørgen Singsdal (SP) 
Sunndal kommune slutter seg til vedlagte driftsavtale/samarbeidsavtale mellom Nordmøre IPR og 
Kristiansund kommune som avtalekommune med følgende endringer i § 3 Organisering, første 
avsnitt, andre setning:  
«Kommunestyret oppnevner ordfører som medlem i representantskapet og et varamedlem fritt valgt 
blant de folkevalgte.» 

Nytt pkt. 6.b. endringsforslag fra SP, FRP, H, V og KrF ble presentert av Stig Rune Andreassen (FRP) 
Nytt pkt. 6. b. Opposisjonsleder Jørgen Singsdal som varamedlem. 

Votering 

Voteringen skjedde punktvis. 

Punkt 1: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 4 i kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot endringsforslag fra SP, FRP, H, V og 
KrF. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer mot 12 stemmer. 

Punkt 5: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 6 i kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot alternativt forslag fra SP, FRP, H, V og 
KrF. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer mot 12 stemmer. 

Kommunestyrets vedtak 

Sunndal kommunestyre vedtar følgende: 

1. Orkidé – Nordmøre Regionråd omdannes til Nordmøre Interkommunalt politisk råd (Nordmøre

IPR) i henhold til kap. 18 i ny kommunelov.

2. Sunndal kommune tilslutter seg vedlagte Samarbeidsavtalen for Nordmøre IPR .

3. Sunndal kommune gir ordfører fullmakt til å signere Samarbeidsavtalen for Nordmøre IPR.

RS 26/20
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4. Sunndal kommune slutter seg til vedlagte driftsavtale mellom Nordmøre IPR og Kristiansund

kommune som avtalekommune.

5. Nordmøre IPR konstitueres i regionrådsmøte etter likelydende vedtak i deltakerkommunene.

6. Sunndal kommune oppnevner følgende medlemmer til representantskapet i Nordmøre IPR

a. Ordfører Ståle Refstie

b. Varaordfører Lusie Gjersvoll som varamedlem

Kommunedirektørens innstilling: 

Sunndal kommunestyre vedtar følgende: 

1. Orkidé – Nordmøre Regionråd omdannes til Nordmøre Interkommunalt politisk råd

(Nordmøre IPR) i henhold til kap. 18 i ny kommunelov.

2. Sunndal kommune tilslutter seg vedlagte Samarbeidsavtalen for Nordmøre IPR .

3. Sunndal kommune gir ordfører fullmakt til å signere Samarbeidsavtalen for Nordmøre IPR.

4. Sunndal kommune slutter seg til vedlagte driftsavtale mellom Nordmøre IPR og Kristiansund

kommune som avtalekommune.

5. Nordmøre IPR konstitueres i regionrådsmøte etter likelydende vedtak i deltakerkommunene.

6. Sunndal kommune oppnevner følgende medlemmer til representantskapet i Nordmøre IPR

c. Ordfører Ståle Refstie

d. Varaordfører Lusie Gjersvoll som varamedlem
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Interpellasjon 

1/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 22.04.2020 om ekstraordinær 
generalforsamling i Sunndal Energi AS 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 22.04.2020 1/20 

Møtebehandling i Kommunestyret 22.04.2020: 

Møtebehandling 

Spørsmål om habilitet under interpellasjonen: 

Habilitetsvurderingen under interpellasjonen er begrunna med at Sunndal Energi Holding As, er et 
aksjeselskap. Janne Merete Rimstad Seljøbø, Stig Rune Andreassen og Einar Mo er styremedlemmer i 
Sunndal Energi Holding As. Alle tre ble kjent inhabile fordi de er styremedlemmer i tråd med 
forvaltningslovens §6 1. ledd bokstav e. Det er spørsmål om Jonny Meland som er varamedlem også 
er inhabil. Meland har ikke deltatt i styremøte og det er ingen varamedlemmer som har møtt i fast i 
selskapets styre. Jonny Meland vurderes derfor å være habil. 

De som stiller som vara under behandling av interpellasjonen er: 

Hilde Furre, AP, for Janne Merete Rimstad Seljebø 
Åge Fossum, FRP, for Stig Rune Andreassen 
Anveig Halkjelsvik, SP for Einar Mo 

Erling Rød gikk igjennom interpellasjonen 

Interpellasjon til kommunestyremøtet 22.april 2020 om ekstraordinær generalforsamling i 
Sunndal Energi AS 

Kommunestyret ber om at det holdes ekstraordinær generalforsamling i Sunndal Energi 
Holding AS 13.mai 2020. De møtende i kommunestyret skal være deltagere.  
I den ekstraordinære generalforsamlingen skal det; 

- velges nytt styre
- vedtektene endres i tråd med eierskapsmeldingen og slik at det klart framgår at det

er kommunestyret som er generalforsamlingen.

Sunndal kommunestyre vedtok 28.august 2019 at virksomhetene i Sunndal Energi KF skulle 
omdannes til aksjeselskap med en konsernstruktur med virkning senest fra 1. januar 2020 
for å sikre tilpasning til lovpålagt krav om selskapsmessig skille av nettvirksomhet og annen 
konkurranseutsatt virksomhet. 
Vedtektene i Sunndal Energi AS skulle bygge på gjeldende vedtekter for Sunndal Energi KF.   
Det skulle også inngås en forvaltningsavtale mellom Sunndal kommune og Sunndal Energi AS 
om forvaltning av konsesjonskraften.  

RS 27/20
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Styret i Sunndal Energi KF fikk fullmakt til å foreta de nødvendige handlinger for 
gjennomføring av omdannelsen, og gjennomføre etablering av en konsernstruktur med 
Sunndal Energi AS som morselskap.   
Ordføreren fikk fullmakt til å signere og foreta alle nødvendige handlinger på vegne av 
kommunestyret for å gjennomføre omdannelsen og omorganiseringen av Sunndal Energi KF 
som nevnt ovenfor, herunder stiftelse av Sunndal Energi AS og overføring av 
virksomhetsområdene til egne datterselskap.  
Vedtektene i Sunndal Energi AS skulle, så langt det er praktisk og rettslig mulig, bygge på 
gjeldende vedtekter for Sunndal Energi KF.  
Det ble besluttet at styret i Sunndal Energi AS ved omdannelsen skulle bestå av det styre 
som på omdannelsestidspunktet utgjør styret i Sunndal Energi KF.  
Sunndal Energi KF skulle oppløses like etter omdanningen. 

Advokatfirmaet KVALE sin vurdering av 14.august 2019 som ble gjennomgått i 
kommunestyremøtet sa; 
En omdanning av Sunndal Energi fra KF til AS vil ikke ha noen virkning på eierskapet til 
Sunndal Energi. Sunndal kommune vil utgjøre generalforsamlingen i Sunndal Energi, og vil 
som tidligere velge styremedlemmer til Sunndal Energi.   

Selskapet med konsernstruktur ble ikke etablert fra 1.januar 2020. 
Det er ikke laget avtale på forvaltning av konsesjonskraften som følger Lov om offentlig 
støtte. 
Det var ikke meningen at KF-styret skulle bli sittende i AS-styret. 
Avtalen mellom KF-et og AS-et som er undertegnet av styreleder Seljebø for begge parter, er 
ikke gyldig. KF-et er etter kommuneloven §9-1 er en del av kommunen og styreleder Seljebø 
var inhabil. 
KF-et er ikke oppløst, og vi kan av habilitetsgrunner ikke ha samme styre i KS-et og AS-et. 
Det var meningen at kommunestyret som i KS-et, skulle være generalforsamling i AS-et. 
Prinsippene i kommunens eierskapsmelding er ikke fulgt. 

Sunndal Energi trenger et styre sammensatt av folk med riktig kompetanse og ikke bare 
politikere. 
Eierskapsmeldingens kapittel 2.6 skal følges.  
https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/i005ed895-5b12-450b-9cc2-
034f4c808009/eierskapsmelding-for-sunndal-kommune-selskapsdel-oppdatert-mars-
2019.pdf 

Hilsen 
Erling Rød 

Sunndal FrP 
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Svar til Erling Rød på interpellasjon IN 1/20 ved ordfører Ståle Refstie 

Ekstraordinær generalforsamling i Sunndal Energi AS 

I en interpellasjon til kommunestyret, ber Erling Rød om ekstraordinær generalforsamling i Sunndal 
Energi Holding AS den 13.5.2020. I denne ekstraordinære generalforsamlingen skal de møtende i 
kommunestyret være deltakere, og det skal 1) velges nytt styre, og 2) foretas endringer i selskapets 
vedtekter slik at kommunestyret i Sunndal i plenum utgjør generalforsamlingen for selskapet. 
Bakgrunnen for forslaget er at Sunndal Energi Holding AS trenger et styre sammensatt av folk med 
riktig kompetanse, ikke bare politikere. Rød viser videre til at saksframlegget for sak 7/19 om 
omdanning av Sunndal Energi fra kommunalt foretak (KF) til aksjeselskap (AS) sa at Sunndal 
kommune skal utgjøre generalforsamlingen for Sunndal Energi Holding AS. Rød hevder også at man 
av habilitetsgrunner ikke kan ha samme styre i Sunndal Energi KF og Sunndal Energi Holding AS, og at 
det ikke var meningen at styret i KF’et skulle bli sittende som styre i AS’et. 

La meg først si at jeg er enig i at alle saker som skal behandles i generalforsamling i Sunndal Energi 
Holding AS skal forelegges for kommunestyret i Sunndal kommune, og at det nye selskapet bør få et 
profesjonelt og kompetent styre. Men – jeg vil sterkt fraråde at kommunestyret vedtar Røds forslag. 
For det første er jeg usikker på om et kommunestyre kan være generalforsamling i et aksjeselskap. 
Det kommer jeg tilbake til. For de andre vil ikke alle prosessene med selskapsomdanning og 
konsernetablering være i mål innen den 13.5. Et slikt vedtak vil derfor gripe forstyrrende inn i 
arbeidet med å omdanne Sunndal energi fra KF til AS og minimumskonsern. 

For – når det gjelder omdanningen av Sunndal Energi, vedtok et enstemmig kommunestyre følgende 
i sak 7/19 den 28.8.2019: 

1. Virksomhetene i Sunndal Energi KF omdannes til aksjeselskap. Omdannelsen gjennomføres med
skattemessig kontinuitet etter reglene i skattelovens § 11-20 og tilhørende forskrift (FOR-1999-11-
19-1158).

2. Det etableres en konsernstruktur med virkning senest fra 1. januar 2020 for å sikre tilpasning til
lovpålagt krav om selskapsmessig skille av nettvirksomhet og annen konkurranseutsatt virksomhet
basert på krav i energiloven § 4-6.

3. Vedtektene i Sunndal Energi AS skal, så langt det er praktisk og rettslig mulig, bygge på gjeldende
vedtekter for Sunndal Energi KF.

4. I forbindelse med omdannelsen til AS skal det inngås en forvaltningsavtale mellom Sunndal
kommune og Sunndal Energi AS om forvaltning av konsesjonskraften.

5. Styret i Sunndal Energi KF gis fullmakt til å foreta de nødvendige handlinger for gjennomføring av
omdannelsen, og gjennomføre etablering av en konsernstruktur med Sunndal Energi AS som
morselskap.  Ordføreren gis fullmakt til å signere og foreta alle nødvendige handlinger på vegne
av kommunestyret for å gjennomføre omdannelsen og omorganiseringen av Sunndal Energi KF
som nevnt ovenfor, herunder stiftelse av Sunndal Energi AS og overføring av
virksomhetsområdene til egne datterselskap. Vedtektene i Sunndal Energi AS skal, så langt det er
praktisk og rettslig mulig, bygge på gjeldende vedtekter for Sunndal Energi KF.

6. Det ble besluttet at styret i Sunndal Energi AS ved omdannelsen skal bestå av det styre som på
omdannelsestidspunktet utgjør styret i Sunndal Energi KF.

7. Sunndal Energi KF besluttes oppløst når omdanning er gjennomført.

Som jeg har orientert kommunestyret om flere ganger, utføres selskapsomdanningen i tråd med 
dette vedtaket. Bakgrunnen for omdanningen er som kjent endringer i Energiloven og nye 
bestemmelser som stiller krav om selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og all annen 
virksomhet. Omdanningen krever flere ekstraordinære generalforsamlinger for å få fattet 
nødvendige vedtak. I denne prosessen følger det av punkt 5 i kommunestyrets vedtak at styret gis 
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fullmakt til «…å foreta de nødvendig handlinger…» og ordføreren gis fullmakt til «…å signere og 
foreta alle nødvendige handlinger på vegne av kommunestyret…». Videre sier Sunndal kommunes 
delegeringsreglement at ordføreren ivaretar kommunens eierskap, såfremt andre eierrepresentanter 
ikke er valgt, og har myndighet til å delegere dette videre til andre. Som betyr at ordføreren er 
generalforsamling så lenge ikke annet er vedtatt. Jeg vil gi honnør til både ledelsen og styret i 
Sunndal Energi for at dere greier å følge framdriftsplanen for omdanningen til tross for problemene 
som koronasituasjonen skaper. Det jobbes godt. 

Som jeg også har sagt før, gjennomføres omdanningen av Sunndal Energi fra KF til AS etter reglene 
om skattefri omdanning i skattelovens § 11-20 med tilhørende forskriftsbestemmelser. Skattemessig 
virkning med tilbakevirkende kraft fra den 1.1.2020 er en av forutsetningene for at omdanningen kan 
skje til skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet. Det betyr ikke at alt er på plass i forkant av 
dette tidspunktet. Dette er en omfattende og krevende prosess som krever riktig behandling, og det 
er mange selskapsrettslige, skattemessige og regnskapsmessige forhold som må på plass og tas 
hensyn til før omdanningen og konsernetableringen er fullført. Avklaringer som gjøres i første halvår 
av 2020, men som altså vil gjelde fra den 1.1.2020. Som blant annet medfører at kommunen som eier 
slipper skatt ved realisering av verdiene i Sunndal Energi. Som før sagt, har Sunndal kommune og 
Sunndal Energi også innledet samtaler om en avtale for forvaltning av konsesjonskraft. Det vil 
partene komme tilbake til. 

Med tanke på forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, har Sunndal kommune bedt KS-
advokatene vurdere om styret i Sunndal Energi KF også er valgbare til styret i Sunndal Energi Holding 
AS. Konklusjonen er at «Styremedlemmene i KF’ et kan velges som styremedlemmer til styret i det nye 
AS’et.» Begrunnelsen for dette er at «Det følger av kommuneloven kapittel 7 at disse valgreglene er 
begrenset til å gjelde ved valg til kommunale og fylkeskommunale organer. Et AS er ikke et 
kommunalt organ selv om selskapet eies av kommunen. Valg til et styre i et AS, faller derfor utenfor 
valgbarhetsreglene i kommuneloven. For valg til styre i et AS er det valgreglene i aksjeloven som 
gjelder.» Det begrunnes videre med at «Forvaltningslovens habilitetsregler regulerer habilitet for 
ansatte i offentlige organer og folkevalgte. Reglene gjelder ikke valg til styrer i selskaper. Reglene 
styrer heller ikke habiliteten til styremedlemmer når disse behandler saker i AS’et. Dette styres av 
egne habilitetsregler i aksjeloven.» 

Kommunestyret har som sagt gjennom punkt 5 i vedtaket i sak 7/19 gitt styret i Sunndal Energi KF 
fullmakt til å foreta de nødvendige handlingene for å omdanne selskapet til AS og etablere en 
konsernstruktur med Sunndal Energi AS som morselskap. Morselskapet er stiftet og har fått navnet 
Sunndal Energi Holding AS. Daglig leder er den samme som i Sunndal Energi KF. Videre har 
kommunestyret i punkt 6 i vedtaket besluttet at styret i Sunndal Energi Holding AS ved omdannelsen 
skal bestå av det styre som på omdannelsestidspunktet utgjør styret i Sunndal Energi KF. Dette er 
gjennomført. Ut i fra dette, kan jeg ikke se at styret eller styreleder for selskapene har gått ut over 
sine fullmakter når det er undertegnet nødvendige avtaler, slik Rød hevder i sin interpellasjon. Disse 
handlingene var nødvendige, og er helt i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Pr. nå har Sunndal Energi Holding AS to 100% eide datterselskaper. Disse heter foreløpig Sunndal 
Energi AS og Sunndal Energi Marked AS. Virksomheten fra Sunndal Energi KF er overført til Sunndal 
Energi AS. For tiden pågår prosessen med å fisjonere Sunndal Energi AS og overføre all virksomhet 
som ikke er del av strømnettvirksomheten til Sunndal Energi Marked AS. Deretter vil Sunndal Energi 
AS endre navn til Sunndal Energi Nett AS, og Sunndal Energi Marked AS vil endre navn til Sunndal 
Energi AS. Når Sunndal Energi AS innen den 1.7.2020 melder om ikrafttredelse av fisjonen, vil 
vedtektene for selskapene justeres og tilpasses strømnettvirksomhet (for Sunndal Energi Nett AS) og 
markedsvirksomhet (for nye Sunndal Energi AS). NVE har for øvrig anført at navnet på nettselskapet 
skal være vesentlig forskjellig fra øvrige selskaper i konsernet, men dette trenger ikke være på plass 
før den 1.1.2022. Begge datterselskapene har personidentisk styre med morselskapet Sunndal Energi 
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Holding AS. Når det gjelder generalforsamling i datterselskapene, vil dette typisk være styreleder 
eller daglig leder i Sunndal Energi Holding AS. Annet kan vedtektsfestes, men det kan bli lite rasjonelt. 

Så er det spørsmålet om kommunestyret i plenum kan være generalforsamling i et kommunalt 
aksjeselskap hvor kommunen er eneeier, slik som i Sunndal Energi Holding AS. Også om dette har 
Sunndal kommune bedt om en betenking fra KS-advokatene, som konkluderer med at 
«Kommunestyret kan opptre som generalforsamling når kommunen eier alle aksjene i selskapet. Da 
vil det flertallet stemmer for, utgjøre generalforsamlingens vedtak. Her er det ulikt hva kommunene 
velger. Noen velger hele kommunestyret som generalforsamling, andre velger modellen med 
formannskap eller et annet organ som generalforsamling, eller en representant som skal utgjøre 
generalforsamlingen. Der kommunen eier alle aksjene vil jeg anbefale at kommunen velger en modell 
der kommunestyret eller et annet folkevalgt organ utgjør generalforsamlingen.» I følge dette kan 
altså kommunestyret i plenum utgjør generalforsamling for Sunndal Energi Holding AS. 

Men – i arbeidet med å omdanne Sunndal Energi fra KF til AS og minimumskonsern, får Sunndal 
Energi som kjent bistand fra Kvale Advokatfirma. De trekker en annen konklusjon med tanke på hvem 
som kan utgjøre sen formelle generalforsamlingen i Sunndal Energi Holding AS. Kvale viser til at det 
er generalforsamlingen som er øverste myndighet i et aksjeselskap. Generalforsamlingen er også et 
obligatorisk organ etter aksjeloven. Generalforsamlingens myndighet må utøves i henhold til 
aksjelovens regler om innkalling, representasjon, beslutningsmyndighet og protokollering med mere. 
I et kommunalt eid aksjeselskap utøver kommunen sin eiermyndighet gjennom generalforsamlingen. 
Kommunen kan gjennom delegasjonsvedtak avgjøre hvem som skal representere kommunen på 
generalforsamlingen. I prosessen med omdanning av Sunndal Energi, har det vært lagt til grunn at 
når selskapsomdanningen er gjennomført, skal alle saker som skal behandles av selskapets 
generalforsamling forelegges kommunestyret forut for de formelle generalforsamlingene. Det fattes 
da politiske vedtak med instruks til kommunens representant på generalforsamlingen om hva som 
skal være kommunens syn ved behandling i generalforsamlingen. For – ifølge Kvale er det kun én 
representant som skal stemme for kommunens aksjer i generalforsamlingen. Denne personen vil 
stemme for 100 % av stemmene.  Når kommunestyret har truffet vedtak med simpelt flertall, vil 
kommunens representant fatte vedtak i tråd med dette på generalforsamlingen, og disse vedtakene 
vil være enstemmige. Slik vil det være flertallet i kommunestyret som angir hvordan kommunens 
representant skal stemme i generalforsamlingen. 

Basert på den pågående prosessen som gjennomføres etter det enstemmige vedtaket i 
kommunestyret i sak 7/19, er det etter min oppfatning uryddig og sannsynligvis uriktig å innkalle til 
ekstraordinær generalforsamling i Sunndal Energi Holding AS for å vedtektsfeste at det er 
kommunestyret som skal være generalforsamling i selskapet. Som påpekt ovenfor, er det Sunndal 
kommune, i egenskap av å være eneeier, som utgjør og møter i generalforsamlingen i selskapet. Men 
– det er delte meninger om et kommunestyre formelt kan være generalforsamling for et AS. Samtidig
finnes det gode måter å organisere forvaltningen av eierskapet i Sunndal Energi Holding AS som
uansett sikrer kommunestyret kontrollen med hva som vedtas i generalforsamlingen.

Jeg mener også at det blir uryddig å velge nytt styre for Sunndal Energi Holding AS allerede den 13.5. 
Dette vil ikke være i tråd med den planlagte fremdriften i selskapsomdanningen. Nå er det viktig at 
ledelsen og det sittende styre i Sunndal Energi KF og Sunndal Energi Holding AS sammen med 
ordføreren får gjennomført selskapsomdanningen i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Når dette er gjort, planlegger styret å kalle inn til generalforsamling i Sunndal Energi Holding AS, 
blant annet for å velge nytt styre og behandle selskapets vedtekter. I den forbindelse er det planlagt 
at kommunestyret før generalforsamlingen skal få framlagt en sak om gjennomføringen av 
selskapsomdanningen samt den videre forvaltningen av eierskapet i selskapet. Her vil både Kvale 
advokatfirma og Nordmøre revisjon delta og orientere siden begge har vært helt sentrale i 
prosessen. Da vil eier, Sunndal kommune ved kommunestyret, i forkant av generalforsamlingen få 
mulighet til å vedta hvordan selskapets vedtekter skal være, samt nominere nytt styre. Mitt forslag er 
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at gruppelederne for de ulike partiene i kommunestyret utgjør valgkomité for styrevalgene, og at 
dette vedtas sammen med en instruks til valgkomitéen på første ordinære generalforsamling. Og – 
selv om det ikke formelt er oppnevnt valgkomité, vil jeg allerede nå oppfordre gruppelederne til å gå 
i gang med å nominere nye styremedlemmer før generalforsamlingen. 

For – det har hele tiden vært meningen at det skal velges et nytt styre for Sunndal Energi når 
selskapsomdanningen er gjennomført. Dette har vært sagt tydelig flere ganger. Det er selvsagt opp til 
kommunestyret å instruere med hensyn til hvordan styret skal settes sammen. Mitt råd og ønske er 
at styret settes sammen av medlemmer med relevant og variert kompetanse som kan bidra til god 
styring og gode strategier for selskapet. Mitt råd er videre at det nye styret settes sammen uten for 
mange kommunestyremedlemmer, slik at vi unngår at medlemmer av kommunestyret blir inhabile 
når saker som angår Sunndal Energi skal behandles. 

I disse koronatider er det viktig å gjøre ting enkelt, ryddig og formelt riktig. Om det er noe 
kommunestyret lurer på når det gjelder selskapsomdanningen i Sunndal Energi, er det bare å spørre. 

Votering 

Det ble votert over interpellasjonen framsatt av Erling Rød. 
Erling Røds innstilling falt. Det var 3 stemmer for forslaget og 24 stemmer mot. 

Kommunestyrets vedtak 

Interpellasjonen fra Erling Rød ble ikke vedtatt. 
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Sunndalsøra , 14.05.2020 
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24/20 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023 - Revidert vedtak 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 30.04.2020 25/20 

2 Kommunestyret 13.05.2020 24/20 

Møtebehandling i Kommunestyret 13.05.2020: 

Møtebehandling 

Kommunedirektør Randi Borghild Dyrnes innledet kort og ga ordet til plan, miljø – og 
næringssjef Anne Guri Aase og planlegger Berit Skjevling. 

Følgende tilleggsforslag ble fremmet av Jørgen Singsdal på vegne av SP, FrP, H og KrF 
1) Kommunestyret omgjør sitt vedtak i k.sak 16/20 Bevilgning til kjøp av fast eiendom og tar
ut de avsatte 5 mill. til kjøp av Bjørbekkbygget fra budsjettet for 2020. Eventuelt behov for
leie av erstatningslokaler må skje innenfor allerede avsatt ramme til ombyggingen av lege- 
og helsesenteret.

2) Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere ansettelsesstopp fra og med 15.mai
2020 og i første omgang ut 2020. En evt. videreføring av dette vedtas i budsjettet for 2021.

Votering 

Det ble først stemt over innstillingen fra formannskapet. Den ble enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag 1 ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer. 
Tilleggsforslag 2 falt med 13 mot 14 stemmer. 

Kommunestyrets vedtak 

Kommunestyret oppdaterer sitt budsjettvedtak i K.sak 33/2019 med de vedlagte 
obligatoriske oppstillingene i henhold til ny kommunelov. 

Kommunestyret vedtar å overføre kr 9 135 546 i netto ramme fra helse- og 
omsorgstjenesten til helsetjenesten i forbindelse med organisatorisk flytting av 
avdeling for psykisk helse.   

Kommunestyret omgjør sitt vedtak i k.sak 16/20 Bevilgning til kjøp av fast eiendom 
og tar  ut de avsatte 5 mill. til kjøp av Bjørbekkbygget fra budsjettet for 2020. 
Eventuelt behov for leie av erstatningslokaler må skje innenfor allerede avsatt 
ramme til ombyggingen av lege- og helsesenteret. 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak] 

RS 28/20
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Formannskapet har behandlet saken i møte 30.04.2020 sak 25/20 

Møtebehandling 

Ordfører Ståle Refstie innledet i saken. Kommunedirektøren ga ordet videre til økonomisjef Bjørn 
Flemmen Steinland som orienterte om endringen i regnskapsskjemaene: 1A, 1B, investeringer og 
bevilgningoversikt drift (tidligere økonomisk oversikt drift) i tråd med endring i forskriften.  Det er 
også endringer i kommunelovens § 5-7. Kommunestyret skal vedta økonomiske nøkkeltall som det 
skal styres etter. 

Votering 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling  

Kommunestyret oppdaterer sitt budsjettvedtak i K.sak 33/2019 med de vedlagte 
obligatoriske oppstillingene i henhold til ny kommunelov. 

Kommunestyret vedtar å overføre kr 9 135 546 i netto ramme fra helse- og 
omsorgstjenesten til helsetjenesten i forbindelse med organisatorisk flytting av avdeling for 
psykisk helse.   

Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyret oppdaterer sitt budsjettvedtak i K.sak 33/2019 med de vedlagte 
obligatoriske oppstillingene ihht ny kommunelov. 

Kommunestyret vedtar å overføre kr 9 135 546 i netto ramme fra Helse- og omsorgstjenesten til 
Helsetjenesten i forbindelse med organisatorisk flytting av avdeling for Psykisk Helse.   

25/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 
Forslag til prosess 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 30.04.2020 26/20 

2 Kommunestyret 13.05.2020 25/20 

Møtebehandling i Kommunestyret 13.05.2020: 

Møtebehandling 

Kommunedirektør Randi Borghild Dyrnes orienterte innledningsvis og ga ordet videre til 
Økonomisjef Bjørn Flemmen Steinland. 

RS 29/20
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Tilleggsforslag fra SP, FrP, H, V og KrF ble fremmet av Jørgen Singsdal 
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til prosess for budsjettbehandlingen i 2020 med 
følgende tillegg i fremlagte tabell; 

1) Ny linje under utrednings- og planarbeid:
«Intern organisering/bemanning/administrasjon»

2) Vi ber i tillegg om at det legges frem sammenligningstall fra våre nabokommuner på
områder der de er bedre enn oss, og at Sunndal kommune måles innenfor disse
tjenesteområdene og tar dette til etterretning i fremtidige vurderinger.

Votering 

Det ble votert over formannskapets innstilling, som ble enstemmig vedtatt.  
Det ble votert over tilleggsforslag 1, som fikk 24 stemmer for og 3 stemmer mot. 
Det ble vortet over tilleggsforslag 2, som fikk 14 stemmer for og 13 stemmer mot. 

Kommunestyrets vedtak 

Kommunestyret vedtar framlagte forslag til prosess for budsjettbehandlingen i 2020 

 Det legges inn en ny linje i prosessplanen under utrednings- og planarbeid: 
«Intern organisering/bemanning/administrasjon» 

Kommunestyret ber i tillegg om at det legges frem sammenligningstall fra våre 
nabokommuner på områder der de er bedre enn oss, og at Sunndal kommune måles 
innenfor disse tjenesteområdene og tar dette til etterretning i fremtidige 
vurderinger. 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak] 

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.04.2020 sak 26/20 

Møtebehandling 

Kommunedirektør Randi Borghild Dyrnes innledet i saken. 

Votering 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling 
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Kommunestyret vedtar framlagte forslag til prosess for budsjettbehandlingen i 2020 

Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyret vedtar framlagte forslag til prosess for budsjettbehandlingen i 2020 

26/20 Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS - opprettelse av 
klageorgan. 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.05.2020 26/20 

Møtebehandling i Kommunestyret 13.05.2020: 

Møtebehandling 

Kommunedirektøren informerte om saken. 

Votering 

Det ble votert over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak 

Sunndal kommunestyre godkjenner oppdatert selskapsavtale for Nordmøre og Romsdal 

brann og redning IKS (NORBR), datert 16.04.20. Oppdateringen av selskapsavtalen innebærer 

at representantskapet i NORBR opprettes som særskilt klageorgan for enkeltvedtak fattet av 

selskapet.  

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak] 

Kommunedirektørens innstilling: 

Sunndal kommunestyre godkjenner oppdatert selskapsavtale for Nordmøre og Romsdal brann og 

redning IKS (NORBR), datert 16.04.20. Oppdateringen av selskapsavtalen innebærer at 

representantskapet i NORBR opprettes som særskilt klageorgan for enkeltvedtak fattet av selskapet. 
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Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
43/20 19/00202-3 Protokoll fra ordinær generalforsamling 09.03.2020 - Bølgen 

Invest 

44/20 19/01054-11 Bekymring og spørsmål til departementets vurdering av 
deponi for farlig avfall på Raudsand - kopi av brev til klima- og 
miljødepartementet 

45/20 19/00992-16 Protokoll fra generalforsamling 28.02.2020 

46/20 19/00252-1 Varsel om generalforsamling i Varde AS 13.05.2020 

47/20 20/01125-4 Protokoll - representantskapsmøte 22.04.2020 - 
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 

48/20 19/02358-6 Innkalling til Representantskapsmøte 25.05.2020 - ReMidt IKS 

49/20 19/00245-13 Protokoll fra generalforsamling 25.03.2020 - Sunndal 
næringsselskap AS 

50/20 19/02029-13 Kontrollutvalget i Sunndal - protokoll fra møte 29.04.2020 

OS 02/20

OS 03/20

OS 04/20

OS 05/20

OS 06/20
OS 07/20



Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 2 Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, 
Rauma, Sunndal, Vestnes 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 
v/styret 

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
2020-099/STA 1563-216 Molde, 03.04.2020 

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRET I SUNNDAL SITT VEDTAK I SAK 10/20 
DEN 11.03.2020 – SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE 
HAVN IKS  

Kontrollutvalget i Sunndal bestilte sammen med kontrollutvalgene i Kristiansund, Hitra og 
Hemne(Heim) våren 2019 en selskapskontroll som innbefattet eierskapskontroll av Kristiansund 
og Nordmøre Havn IKS. 

Rapporten fra selskapskontrollen ble lagt frem for kontrollutvalget i Sunndal i møte 13.02.2020, 
sak 03/20 som avga følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Sunndal kommunestyre tar rapporten fra eierskapskontroll og rapporten fra
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
(KNH) til etterretning og slutter seg til de anbefalinger som kommer frem i
rapportene.

2. Anbefalinger til Sunndal kommune som eier:

• Kommunen må følge opp selskapsavtalens § 6-4, 3.ledd om avhendelse og
pantsetting av eiendom. Vedtak om dette må skje i havnerådet.

• Kommunen må vurdere nærmere hvordan en skal følge opp bestemmelsen i
eierskapsmeldingens kap. 2.5 om at prinsipielle diskusjoner tas av
kommunestyret i forkant av møter i de operative eierorganer.

• Kommunen må vurdere om det er riktig at havnerådet fastsetter og utbetaler
godtgjørelse til eierrepresentantene.

3. Anbefalinger til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, selskapskontroll og
forvaltningsrevisjon:

• Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å ivareta;
- daglige økonomirutiner,
- rapportering til havnestyret og havnerådet,
- regler og rutiner for offentlige anskaffelser
- interne kontrollrutiner.

Kontrollutvalget i Sunndal kommune Sekretariatet: 
Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
Telefaks: 71 11 10 28 
Mobil: 99160260 
E-post:
sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no

OS 08/20
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Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 2 av 2          Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

• Selskapet bør vektlegge å få opplæring i styring og ledelse av kommunale 
selskap. 

• Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning. 
• Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de 

endringene som selskapet står overfor. 
• Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra 

Samferdselsdepartementet og forsikre seg om at selvkostberegningene for 
2012 – 2015 er korrekte. 

•  Selskapet bør etablere, og regelmessig gjennomgå og oppdatere: 
 - Personalreglement. 
 - Etiske retningslinjer. 
 - Varslingsrutiner. 

 
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp at anbefalingene blir fulgt og 

påse at arbeidet blir gjennomført. 
 

5. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en skriftlig plan for oppfølging av 
anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalget sitt siste møte før 
sommeren 2020. 

 
Kommunestyret i Sunndal vedtok kontrollutvalgets innstilling med et tilleggspunkt om at: 
De som av kommunen, lar seg velge til representantskap og styrer, bør sette seg inn i de lover og 
regler som gjelder for selskapene. 
 
Kontrollutvalget i Sunndal henvender seg med dette til styret i Kristiansund og Nordmøre Havn 
IKS angående punkt 3, 4 og 5 i vedtaket. 
 
Kontrollutvalget viser til punkt 5 i vedtaket og ber om at styret i Kristiansund og Nordmøre Havn 
IKS sender kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal en skriftlig plan for hvordan styret ser for seg 
å håndtere de forhold som er omtalt i punkt 3 i vedtaket innen 20.05.2020 slik at dette kan 
behandles i kontrollutvalget sitt møte 02.06.2020. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten fra selskapskontrollen kan lastes ned fra følgende lenke: 
https://www.kontrollutvalgromsdal.no/getfile.php/4652508.2496.bazqilu7nklkas/Rapport+fra+forv
altningsrevisjon-KNH.pdf 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Halvard G. Hagen 
leder 

  
  

 
 
Sveinung Talberg 
Rådgiver 
 
 
 
 
 

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/getfile.php/4652508.2496.bazqilu7nklkas/Rapport+fra+forvaltningsrevisjon-KNH.pdf
https://www.kontrollutvalgromsdal.no/getfile.php/4652508.2496.bazqilu7nklkas/Rapport+fra+forvaltningsrevisjon-KNH.pdf
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
PS 22/20 Kontrollutvalget 02.06.2020 

 
 
ØKONIMIRAPPORT 1.TERTIAL 2020 – SUNNDAL KOMMUNE 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 46/19 den 05.12.2020 og forventer at tertialrapporteringen 
heretter blir presentert på en måte som gjør at en kan få en status på den økonomiske situasjonen i 
Sunndal kommune og som grunnlag for å fatte vedtak 
 
Saksopplysninger 
 
Kommuneloven av 22.06.2018 med virkning fra 01.01.2020 slår fast følgende i: 
 
§ 13-1.Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. 
Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 
 
§ 14-5.Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring 
Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnete organer. Første punktum er ikke til 
hinder for at kommunestyret kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en 
bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første 
punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen har en rettslig plikt til å foreta. 
 
Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme 
og balanse. 
 
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i 
inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal 
kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 
 
§ 14-13.Finans- og gjeldsforvaltning 
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltningen av 
finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport 
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 
 
Vedlegg: 
- Sak 36/20 i Formannskapet 28.05.20 - 1. tertialrapport Sunndal kommune 2020. 
-Sak 38/20 i Formannskapet 28.05.20 - Budsjettreguleringer 1. tertial 2020. 
-Sak 40/20 i formannskapet 28.05.20. - Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 - Rammer 

 



 
VURDERING 
 
Kontrollutvalget har ikke en formell funksjon i tilknytning til tertialrapporteringen som en har for 
årsregnskapet, men fører kontroll med forvaltningen på vegne at kommunestyret.  Økonomi er i den 
sammenheng et viktig element å ha kontroll med.  Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med på 
tertialrapporteringen, rapportering på finans- og gjeldsforvaltningen og budsjettreguleringer. 
 
Sunndal kommune har i 2019 hatt et negativt netto driftsresultat og har brukt ca. 30 mill. kr fra 
disposisjonsfondet for å få balanse i drifta.  Dette er foreslått videreført i økonomiplanperioden, men 
det er i kommunestyret 13.05.2020 vedtatt en plan for det videre økonomiplanarbeidet 2021-2024 der 
en må få balanse mellom inntekter og utgifter.  Kontrollutvalget behandlet saken om økonomiplan 
2020-2023 i møtet 05.12.2019 og kontrollutvalget var bekymret for den økonomiske bærekraften til 
Sunndal kommune der kommunedirektøren foreslår stor bruk av disposisjonsfondet for å balansere 
drifta. 
 
Kontrollutvalget forventet at det snarest settes i gang tiltak for å bringe økonomiplanen i en slik stand 
at bærekraften opprettholdes. 
 
Kontrollutvalget uttrykte kritikk mot 2.tertialrapporteingen for 2019 i møte 05.12.2019.  Den var 
mangelfull og hadde ikke den kvalitet en forventet.  Til 1.tertialrapporteringen for 2020 samt 
budsjettreguleringssaken for 1.tertial 2020 kan en heller ikke si seg tilfreds med rapporteringen eller 
saksutredningen.  Kontrollutvalget kan ikke på et overordnet nivå i saken finne en status for den 
økonomiske situasjonen i Sunndal kommune.   
 
Kontrollutvalget finner ikke et grunnlag i saken til å vurdere Sunndal kommune sin økonomiske 
status, og som grunnlag for å fatte vedtak selv om dette innebærer å ta en sak til orientering. 
 
Kontrollutvalget kan heller ikke se at rapport for finans- og gjeldsforvaltningen foreligger til politisk 
behandling. 
 
 
 
Sveinung Talberg 
Rådgiver 
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Arkivsak-dok. 20/01379-2 
Saksbehandler Harriet Berntsen 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskapet  28.05.2020            
Oppvekst- og omsorgsutvalget 26.05.2020            
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget 27.05.2020            
Administrasjonsutvalget 25.05.2020            
Kommunestyret 17.06.2020            

 
 

   

Saksframlegg 

 

1. tertialrapport Sunndal kommune 2020 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyret tar «1. tertialrapport Sunndal kommune 2020» til orientering  

Saksopplysninger 

I samsvar med kommunens plansystem avgir stabene og tjenestene tertialvise rapporter på mål 
og tiltak innen tre områder:  
- Brukere og lokalsamfunn  
- Medarbeidere og organisasjon   
- Økonomi 
 

Ut fra de ulike utvalgenes og kommunestyrets ansvarsområder skal følgende utvalg behandle 
følgende tertialrapporter: 
 
Formannskapet: kommunedirektøren, service- og informasjonsavdelingen, økonomiavdelingen, 
innvandrertjenesten samt plan-, miljø- og næringstjenesten  
Oppvekst- og omsorgsutvalget: helse- og omsorgstjenesten, helsetjenesten, NAV Sunndal, 
barnehagetjenesten og grunnskoletjenesten  
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget: eiendomstjenesten, kulturtjenesten, kommunalteknisk 
tjeneste samt plan-, miljø- og næringstjenesten  
Administrasjonsutvalget: personalavdelingen  
Kommunestyret: alle  
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Vedlagte rapporter fra stabene og tjenestene er utarbeidet i samsvar med ny mal vedtatt av 
kommunestyret juni 2017.  
 
Regnskapsrapport gis i forhold til netto driftsramme samlet pr. stab/tjeneste samt status på 
vedtatt investeringer i 2020.  
 
Antall mål og tiltak er redusert til maks 10 tiltak og det gis en kort verbal rapport pr tiltak. Bruk 
av «trafikklys» med fargekoder (grønt, gult og rødt) er nå erstattet med smilefjes etter politisk 
innspill og av hensyn til eventuelle fargeblinde lesere (universell utforming).  
 
Sykefravær  
Sunndal kommune hadde et samlet sykefraværet på 6,7 % for 1. 2020. Dette er noe høyere enn 
målet på 6 %. Sykeværet varierer betydelig og er lavest i NAV Sunndal (0 %) og plan-, miljø- og 
næringstjenesten (1, %) og høyest i eiendomstjenesten (9,2 %).  
 
Korttidsfraværet (1-16 dager) er på 2,6 % og langtidsfraværet er på 4,1 % tom april 2020. 
 
Økonomi  
 

 
 
Regnskap og budsjett er noe bedre periodisert enn ved presentasjonen til formannskapet i 
april. Men fortsatt er det en del forhold som mangler og som gjør sammenligning av tallene pr 
utgangen av april litt krevende.  
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I det store bildet har tjenestene samlet sett et overforbruk i forhold til budsjett. Dette gjelder 
først og fremst helse- og omsorgstjenesten samt barnehagetjenesten. Innvandrertjenesten har 
et betydelig underforbruk, men det må også sees i sammenheng med redusert statstilskudd 
som ligger på frie inntekter og ikke i dette skjemaet.  
 
De sentrale stabene, dvs. tjenesteområdene 10-18 er stort sett ihht budsjett. PPT sitt budsjett 
må justeres utfra ny organisering, noe vi vil komme tilbake til. Det vil også bli behov for noen 
andre budsjettreguleringer innenfor disse områdene. I forbindelse med omorganiseringen av 
Sunndal Energi vil en komme tilbake til spørsmålet om avtale og budsjett for 
konsesjonskraftsalg. 
 
Barnehagetjenesten har store økonomiske utfordringer. Budsjettrammen har ikke tatt høyde 
for endret bemanningsnorm, et høyt antall barn i barnehage i forhold til antall barn i 
målgruppen, samt en uvanlig stor andel barn med nedsatt funksjonsevne. I tillegg mistet 
tjenesten ca en mnd inntekt pga Korona-situasjonen. Ramme for tjenesten i 2019 var ca 53,8 
mnok, regnskapet endte på 56,6 og ramme for årets budsjett er 50,6 mnok. Tjenesten og 
kommunedirektøren må se nærmere på realismen i budsjettet for 2020, muligheter for 
innsparinger og evt behov for reguleringer. 
 
Både helsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten har blitt betydelig truffet av 
ekstrakostnader knyttet til Korona-situasjonen, antydningsvis hhv 1,0 og 1,7 mnok. Tilsvarende 
har kulturtjenesten betydelig tap i inntekt. Dette er estimert til ca 1,6 mnok fram til og med 
sommeren. Dette vil bli tatt opp mht til en budsjett-regulering. 
 
Helse- og omsorgstjenesten har et aktivitetsnivå som uten justeringer kan ende opp med 15-16 
mnok i overforbruk i 2020. Noen tiltak er iverksatt og andre planlegges, bl.a. oppfølging av tiltak 
i budsjettsaken i desember knyttet til nedlegging av kortidsplasser. 
 
Noen reguleringer vil komme pga flytting av ansvar mellom tjenesteområder både mht psykiatri 
og støttekontakter. Ellers har tjenesten fått flere nye ressurskrevende brukere innen 
habilitering som ikke var forutsatt i budsjettet. Kostnader til brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) har økt kraftig og det samme har kostnader til kjøp av institusjonsplasser. Tjenesten 
estimerer et økt behov på om lag 10 mnok i 2020. 
 
Øvrige tjenester, dvs. grunnskoletjenesten, NAV, plan-, miljø- og næringstjenesten, 
eiendomstjenesten og kommunalteknisk tjeneste har relativt mindre effekter av korona-
situasjonen og har generelt kontroll på regnskap kontra budsjett.  
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I forhold til periodisert budsjett er det en betydelig skattesvikt i 1. tertial. Flere av 
kompensasjonstiltakene fra sentrale myndigheter vil komme i mai og utover og vi vil komme 
tilbake til disse i en reguleringssak. 
 
Finansområdet er ikke godt nok periodisert mht til planlagte låne- og renteforfall. Men generelt 
er rentenivået betydelig lavere enn budsjettert og det vil ha noe positiv effekt i 2020.  
 
Når det gjelder investeringsregnskapet, så er det relativt lite kostnadspådrag så langt i året. Her 
vil også administrasjonen komme med budsjettreguleringer, både for overføringer fra 2019 og 
for å få budsjettet mer ihht planlagte framdriftsplaner. 
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Vurdering 

Økonomi 
1. tertial 2020 har vært helt spesielt også økonomisk mht korona-situasjonen. Flere enheter har 
budsjettmessig overforbruk/tap på grunn av dette. Men samtidig er det gitt tilsagn om 
kompensasjonsmidler. Størst utfordring er det å få kontroll på kostnadsnivået i 
barnehagetjenesten og helse- og omsorgstjenesten. Dette vil måtte medføre behov for 
innsparinger både i disse tjenestene og i andre tjenester framover i 2020.  
 
Sykefravær 
Sunndal kommune hadde et samlet sykefravær på 6,7 % tom april 2020. Dette er lavere enn 
sykefraværet i samme periode de siste år. Spesielt er sykefraværet lavt i april i år. I hvor stor 
grad og eventuelt hvordan dette har sammenheng med Koronasituasjonen i landet og i 
Sunndal, er det for tidlig å si noe om nå. Direktøren vi komme tilbake til dette i neste 
tertialrapport.    
 
Mål og tiltak i staber og tjenestene    
Arbeidet med årets satsingsområder er startet opp i stabene og tjenestene. Samtidig som 
Koronasituasjonen har satt sitt preg på innsats og prioriteringer i mars og april for de fleste.  
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Statusrapport for kommunestyrets budsjettvedtak 12.12.2019 vedlegges som eget dokument. 
   
Lederne vil være til stede i den politiske behandlingen av tertialrapportene og vil kunne 
orientere nærmere om status pr. 1. tertial 2020 i egen enhet.   
 
Politiske saker  
Vedlagt er også oversikt over status for DIS-saker, interpellasjoner og saker lagt fram til politisk 
behandling 1. tertial 2020. 
 

 

Vedlegg 

Kommunedirektøren, 1. tertialrapport 
Personalavdelingen 1. tertialrapport 
Service- og informasjonsavdelingen 1. tertialrapport 2020 
Innvandrertjenesten, 1. tertialrapport - 20 
Innvandrertjenesten, 1. tertialrapport - 20 
Plan-, miljø- og næringstjenesten 1. tertial 2020 
Kommunalteknisk tjeneste, 1. tertial 20 
Eiendomstjenesten 1. tertial 2020 
Kulturtjenesten 1. tertial 2020 
1. tertialrapport - helse- og omsorgstjenesten 
Helsetjenesten, 1. tertial 2020 
1. terialrapport 2020 NAV Sunndal 
Grunnskole  1.tertialrapport 
1. tertialrapport - barnehagetjenesten 
Budsjettvedtak 12.12.2019 med oppfølgingsplan 1 tert20 
Fraver Sunndal kommune 1. tertial 2020 
Behandlede DIS-saker - 1.tertial 2020 
Behandlede interpellasjoner i K - 1.tertial 2020 
Behandlede saker F - 1.tertial 2020 
Behandlede saker OO - 1.tertial 2020 
Behandlede saker TMK - 1.tertial 2020 
Behandlede saker K - 1.tertial 2020 
Økonomiavdelingen 1. tertial-rapport 
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Saksframlegg 

 

Budsjettreguleringer 1. tertial 2020 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Budsjettet for 2020 reguleres i samsvar med budsjettskjema og saksframstillingen. 
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Saksopplysninger 

Med bakgrunn i tjenesteområdenes økonomirapportering i rapporten for 1. tertial 2020 legger 
Kommunedirektøren fram forslag til budsjettreguleringer av årsbudsjettet for 2020.  
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Inkludert i budsjettreguleringen er bl.a.  

• Kjente effekter av Covid-19-situasjonen og ekstrakostnader knyttet til denne i de enkelte 
tjenestene, samt kompensasjonsordninger fra staten 

• Tilføring av tilleggsbevilgninger til enkelttjenester som har vesentlige budsjettoverskridelser, 
samt innsparingstiltak for å dekke opp disse. 

• Budsjettendringer knyttet til omorganiseringen av PPT-tjenesten fra 2020 

• Budsjettendringer knyttet til Næringsfondet/tiltaksarbeid for næringslivet 

• Flytting av noen tiltak og enkeltfunksjoner mellom ulike tjenesteområdene, samt tilpasninger 
til nye forskrifter som ikke tillater intern kostnadsfordeling mellom tjenesteområder. 

• Justeringer i investeringsbudsjettet knyttet til videreformidlingslån, overføring av ubenyttet 
rammebevilgning fra 2019, samt justering av enkelte større investeringsprosjekters 
kostnadspådrag i 2020. 

 

 

 

Korona/Covid-19 - situasjonen 

Tjenestene har presentert påløpte og estimerte ekstrakostnader eller tapte inntekter for 1. halvår. 
Dette forutsetter at situasjonen ikke endrer seg vesentlig i perioden. Inndekning skjer gjennom 
særskilt kompensasjon fra Staten som gis gjennom Rammetilskuddet. 

 

Behov for budsjettreguleringer etter 1. tertial-rapportering 

Barnehagetjenesten fikk en vesentlig lavere budsjettramme i 2020-budsjettet enn både 
opprinnelig og regulert budsjett i 2019. I tillegg har nye krav til bemanningsnorm, større andel 
bruk av barnehage i målgruppen, samt store behov knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne 

I Helse- omsorgstjenesten er det behov for en engangsbevilgning knyttet til prosjektledelse for 
Heltidsprosjektet, samt ressurser knyttet til organisering og kostnadsbesparelser i habilitering.  

Tjenesten har i tillegg fått nye ressurskrevende brukere og vedtak knyttet til Brukerstyrt Personlig 
Assistanse (BPA) som går vesentlig utover nåværende ramme. 

Tjenesten fikk i budsjettrammen for 2020 et innsparingsmål på ca 15 mnok. Basert på en revidert 
vurdering har tjenesten mål om å klare 10 mnok i år. Flere tiltak er allerede satt i verk eller er 
under planlegging. Dette gjelder bl.a. en reduksjon i antall kortidsplasser som var varslet i 
budsjettvedtaket i desember, en omgjøring av 4 langtidsplasser til omsorsboliger, samt andre 
omlegginger innen habilitering og hjemmetjenesten. Kommunedirektøren foreslår derfor at 
tjenesten tilføres en ramme på 5 mnok. 
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I revisjonen av 2019-regnskapet ble det avdekket en feilbokføring som medførte at en faktura på 
1,7 mnok knyttet en programvare-avtale ble feil bokført i 2020, mens kreditnotaen ble bokført i 
2019. For at tjenesten som var involvert ikke skal rammes av dette, foreslås det en engangsøkning 
av rammen på 1,7 mnok og at denne flyttes til tjenesteområdet for Kommunedirektøren. 

Kulturtjenesten har engangskostnader knyttet til nedleggingen av frivilligsentralen. I tillegg er det 
ikke avsatt midler til kommunens egenandel knyttet til spillemidler.  

Basert på reell tilflytting av flyktninger vil vi måtte redusere budsjettposten for statstilskudd. 

 

Dekning og innsparingstiltak 

Det er avsatt 9,5 mnok på Kommunedirektøren for effekter av årets lønnsreguleringer. Disse vil bli 
fordelt til tjenesteområdene på slutten av året. Med bakgrunn i signaler om redusert lønns- og 
prisstigning bl.a. i Revidert Nasjonalbudsjett foreslås det å redusere denne rammen noe. 

I tillegg er det vedtatt å redusere arbeidsgiveravgiften i mai og april med 4 prosentpoeng. Dette 
foreslås avsatt på samme sted som lønnsoppgjøret og fordeles til tjenesten senere på året. 

Det er gjort en avsetning på 4 mnok i SIA for digitaliseringsprosjekter i hele organisasjonen. 
Samtidig vil driftskostnadene til IKT Orkide (ordinær drift av sentrale dataløsninger) øke betydelig 
utover budsjettert ramme. Og overføringen av historisk arkiv til Interkommunalt arkiv vil ha 
betydelige engangskostnader i år. Samlet sett foreslås det at SIA får en redusert ramme på 1 
mnok, noe som i praksis betyr en vesentlig reduksjon i digitaliseringsprosjektene. 

Kommunedirektøren foreslår videre at administrasjonens forslag knyttet til SFO-satser i 
årsbudsjettbehandlingen fremmes på nytt, og at nye satser innføres fra august 2020.  
SFO-tilbudet på Ålvundeid og Ålvundfjord foreslås samordnet fra skolestart i august.  
Vedtaket om økt sosiallærerressurs er ikke effektuert, og dette tiltaket foreslås reversert. 

Innvandrertjenesten vil få en betydelig reduksjon i Intro-deltakere og elever ved 
voksenopplæringen, og en betydelig videre reduksjon i 2021. Dette henger også sammen med 
reduksjon i statstilskuddet nevnt over. Tjenesten må følgelig ta inn vesentlige innsparinger og 
tilpasse seg det nye behovet. Innsparingene knytter seg til lønn for introdeltakere og ansatte, 
engangseffekt husleie og redusert refusjon sosialhjelp. 

Ved en feil har Eiendomstjenesten fått en budsjettbevilgning på 2,4 mnok i opprinnelig budsjett 
knyttet til riving av Ålvundeid skole. Arbeidet ble utført og kostnadsført i 2019. 
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Anslaget for eiendomsskatt kan justeres opp noe der det meste er knyttet til justerte takster på 
kraftanlegg, noen engangsendringer, samt etablering av eiendomsskatt på Sunndal Energi. 

Kommunedirektøren foreslår i tillegg at kommunen legger opp til å ta ut et ekstraordinært utbytte 
fra Sunndal Energi AS etter omdanningen. Overskuddet i 2019 er på ca 15 mnok og det er så langt 
budsjettert med 6 mnok i utbytte. Dette foreslås økt til 10 mnok totalt. 

Det er knyttet stor usikkerhet skatteanslag og anslag for rammetilskuddet pga den pågående 
pandemien og effekter dette kan få for næringsliv og privatpersoners beskatning. Forslaget til 
regulering er basert på at sum skatt og rammetilskudd ikke endres vesentlig utover at kommunen 
får en kompensasjon for effekter av koronakompensasjon på nevnte 6,4 mnok. 

Forslaget salderes med bruk av disposisjonsfond. 

 

 

Flytting av tiltak og enkeltfunksjoner 

Budsjettet til noen enkelte tjenesteområder reguleres i sammenheng med overføring av tiltak og 
funksjoner. Som en konsekvens av at statstilskudd flykntinger nå bokføres som Frie Inntekter, gis 
ramme for Økonomisk sosialhjelp for flyktninger direkte til NAV som administrerer ordningen og 
ikke som refusjon overført fra Innvandrertjenesten. 

 

Etablering av PPT som eget tjenesteområde 

Som en konsekvens av kommunestyrets vedtak vedrørende organisering av PPT, etableres en 
egen budsjettramme for området. I tillegg tas budsjettrammen for kjøp av tjenester fra PPT ut fra 
budsjettrammen til Barnehagetjenesten og Grunnskoletjenesten. Budsjettrammen for PPT 
inneholder reduksjon av personalressurs etter omorganiseringen, reduksjon av kostnader til 
lokaler mv etter flytting til rådhuset, samt inntekt for salg til fylkeskommunen og Tingvoll 
kommune. 
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Næringsfond/Tilskuddsordninger 

Budsjettet for Næringsfond/tiltaksarbeid ligger i Plan, miljø og næringstjenesten. Næringsfondet 
er ved slutten av 2019 tomt. Det betyr at all bruk av midler til tiltaksarbeid og tilskudd i 2020 må 
dekkes av årets konsesjonsavgifter (som er øremerket formålet) og ellers over driftsbudsjettet. I 
tjenestens budsjett er det lagt opp til bruk av bundet fond til deler av dette formålet og dette vil 
dermed ikke være korrekt.  

De ulike tilskuddene til formålet er politisk vedtatt og de fleste er eller har vært langsiktige 
forpliktelser. Dette gjelder tilskudd til Sunndal Næringsselskap (vedtaket gjelder til og med 2020), 
SUSU-prosjektet (gjelder til og med 2021), Todalsfjordprosjektet (til og med 2021). Utover dette 
dekkes tilskudd til Landbruksformål (landbruksfond), Hydro Cup og Visit Nordmøre og Romsdal. 
Totalt er det utbetalt 3,8 mnok så langt i år og estimert 5,3 mnok totalt. Ved å sette 
budsjettrammen til det estimerte beløpet spares det en kostnad på ca 0,4 mnok og vil bety at det 
ikke er midler til nye tiltak i år. 

Inntekter Konsesjonsavgifter fra kraftutbyggingen er øremerket næringsfondsformål. Dette utgjør 
3,2 mnok. Dette betyr at totalt ca 2,1 mnok må dekkes over driftsbudsjettet. Dette er ca 1,0 mnok 
over opprinnelig budsjett.  

Utover dette vedtok kommunestyret i sak 21/20 i sitt møte i april en tilleggsbevilgning på 1,0 for 
øremerkede tiltak knyttet til koronasituasjonen. Samtidig har Kommunedirektøren foreslått å 
avsette mindreforbruket i årsregnskapet for 2019 til næringsformål med nesten samme beløp.  

Oppsummert benyttes det med dette forslaget 6,3 til næringsformål i 2020. 

 

Investeringsbudsjettet 

Innenfor kommunalteknisk og eiendomsområdet har det normalt vært gitt budsjettrammer for 
investeringer og prosjekter som en har fordelt over år. Disse rammene har det vært normalt å 
«flytte» til nytt år. Dette gjennomføres med en budsjettregulering. 

Maskinpark og kommunale veger hadde et overforbruk i 2019 og rammen reduseres derfor i 2020. 
De ulike prosjektene innenfor eiendom gikk totalt sett i balanse i 2019 og dermed reguleres ikke 
dette området. Tiltak innen trafikksikkerhet, vannverk, elveforebygging/rassikring og 
boligfeltutbygging hadde ubenyttet budsjettramme i 2019 og gis økt budsjettramme i 2020.  

Praksisen rundt rammebevilgninger på investeringer, generell overføring av investeringsrammer, 
samt investeringer knyttet til selvkostområdet (VAR) vil bli revidert i år og nye retningslinjer vil bli 
utarbeidet i samband med revideringer av Økonomireglementet. 
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For de større investeringsprosjektetene blir det besluttet en kostnadsramme i kommunestyret. I 
årsbudsjettet gis det en bevilgning/ramme for å dekke kostnadene det aktuelle året. For Lege- og 
helsesenteret forvetes det sen oppstart og kun kostnader til anbud og prosjektering i 2020. Derfor 
reguleres budsjettet ned. For Ålvundeid barnehage reguleres budsjettet ned, da bl.a. 
rivekostnader måtte tas over driftsbudsjettet i 2019 og er gjennomført. Foreslått bevilgning er 
innenfor kommunestyrets vedtak. I tillegg foreslås å skille ut utsmykking som egen budsjettpost 
slik at byggeregnskapet kan avsluttes uten denne inkludert. Utbygging av 2. byggetrinn Holssand 
barnehage lå inne i 2019-budsjettet, men kostnaden påløper i 2020 og må derfor rebudsjetteres. 

 

 

Disse endringene finansieres med reduksjon i mva-kompensasjon og redusert låneopptak. I tillegg 
tas også bevilgningen knyttet til kjøp av Bjørbekk-bygget ut av regulert budsjett. Samt at 
låneopptak knyttet til videreformidlingslån skilles ut fra ordinært låneopptak. Under revisjonen av 
2019-regnskapet ble det i tillegg oppdaget en feil knyttet til videreformidlingslån. Forskjellen 
mellom det som er lånt ut og det som er lånt inn fra Husbanken skal enten nedbetales til 
Husbanken eller avsettes på fond. Dette ble ikke gjort i 2019 og i tillegg er det en differanse fra 
tidligere år knyttet til dette. Dette er foreslått rettet opp med et ekstraordinært avdrag til 
Husbanken på 6,8 mnok. 

Årets oppsetning av Lady Arbuthnott er avlyst. Jazzåteatret Produksjon AS har planer om tilby 
publikum andre kulturelle opplevelser. Kommunen har vedtak om bevilgning på kr 400.000 pr år. 
Kommunedirektøren vurderer at bevilgningen ikke endres for 2020, for å sikre både kulturelle 
opplevelser i 2020 og videreføring av Frua på Elverhøy i 2021. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren fremmer et relativt omfattende budsjettreguleringsforslag. De ytre 
rammebetingelsene er kraftig påvirket av pandemien som pågår og mange av disse treffer 
enkelttjenester og kommunens frie inntekter. Disse har til en viss grad også hindret nødvendig 
omstilling i enkelte tjenester. En omstilling som lå som en forutsetning i opprinnelig budsjett. 
Videre har vi avdekket en del feil og mangler i opprinnelig budsjett og i 2019-regnskapet som vi nå 
ønsker å korrigere. Og vi tar hensyn til nye beslutninger som har skjedd så langt i 2020. 

Det er fortsatt ikke tvil om at kostnadsnivået ikke er tilpasset inntektsnivået og at dette arbeidet 
må intensiveres både nå i 2020 og framover i nye budsjettperioder.  
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Kommunedirektøren har forsøkt å fremme en budsjettregulering uten vesentlig økt bruk av 
disposisjonsfond og det har medført noen forslag til budsjettkutt og omgjøring av enkelttiltak i 
kommunestyrets budsjettvedtak i desember. Noen av forslagene er engangseffekter, men det 
gjelder både på inntekts- og kostnadssiden. 

Det vil bli behov for budsjettreguleringer også etter 2. tertial og i forbindelse med årsavslutningen, 
særlig pga usikkerhet rundt pandemien, skatt/rammetilskudd, lønnsoppgjør og generell 
kostnadsutvikling. Samt hvor langt vi lykkes i planlagte omstillinger og kostnadskutt. 
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Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 - Rammer 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Sunndal kommunestyre vedtar rammene arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan 2021-2024 
ihht vedlagte rammedokument. 

Kommunestyret vedtar at videre arbeid med årsbudsjettet for 2021 skal baseres på en netto 
fondsbruk på 20 millioner kroner og med en gradvis nedbygging gjennom økonomiplanperioden 

Kommunestyret vedtar at videre arbeid med årsbudsjettet for 2021 skal ha følgende rammer for 
innsparingstiltak sett opp mot ordinært driftsnivå i regulert budsjett for 2020 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i k.sak 25/20 den 13.05.2020 en overordnet tidsplan for budsjett og 
økonomiplanprosessen. Første punkt i planen var å behandle rammene for neste års budsjett og 
økonomiplan.  

Vedlagt ligger et grunnlagsdokument som synliggjør kommunens økonomiske utfordringer og som 
kan danne grunnlag til debatt, innspill og prioriteringer i denne prosessen.  



 

 

 
2 

Det har vært knapt med tid til å utarbeide dokumentet, så noe kvalitetssikring mangler, men er 
nok informasjon til den politiske og administrative behandlingen i denne runden. Dokumentet vil 
være grunnlag for de neste rundene som vil gå administrativt, hvor det vil bli jobbet grundigere 
med detaljene. 

Det er to viktige dimensjoner i dokumentet: 

1. Det er lagt inn et estimat på framtidig utvikling av frie inntekter og finansposter. Videre er 
driftsnivået lagt inn basert på opprinnelig budsjett 2020. Og Kommunedirektøren har lagt inn 
et forslag til fondsbruk i perioden som gradvis bygges ned. Da framkommer et merforbruk 
som i praksis vil være innsparingsbehovet i perioden. Dette beløper seg til ca 19 millioner i 
2021 opp til ca 42 millioner i 2024. 

Kommunedirektøren har behov for retningslinjer fra kommunestyret på omfanget av 
fondsbruk i perioden, samt omfanget/rammen for innsparingstiltak for kommunen totalt sett. 

2. Basert på foreløpige Kostratall fra egen kommunegruppe (gruppe 11) og også inkludert 
Oppdal og Surnadal, har vi synliggjort kommunens ressursbruk for noen sentrale områder som 
bl.a. Grunnskole, Barnehage og Pleie- og omsorg (dette er kostra-funksjoner og ikke 
kommunens administrative organisering). Og det er beregnet et innsparingspotensiale dersom 
en sammenligner våre tall med gjennomsnittet i kostragruppen. Det framkommer betydelige 
beløp i potensiale for flere av områdene. 

Kommunedirektøren har behov for retningslinjer fra kommunestyret på hvilke av disse 
områdene som skal utredes videre og målsettinger og forslag til tiltak innenfor disse. Og hvor 
målet er å ta inn innsparingsbehovet i pkt 1. 

I innstillingen er det foreslått rammer for kostnadskutt i de enkelte tjenestene. Dette vil være i 
forhold til regulert budsjett for 2020 etter 1. tertial vedtatt i kommunestyret 17. juni, men 
med fradrag for engangseffekter i dette budsjettforslaget. Disse engangseffektene er bl.a. 
kompensasjon for korona-tiltak, prosjektkostnader heltid mv. 

I tillegg har vi lagt inn to dokument som gir en grundigere analyse av Kostra-tallene for 2019 og 
utviklingstrekk fra 2016 til 2019. 

 

Vurdering 

Sunndal kommune står helt klart i en krevende økonomisk situasjon, med synkende inntekter, 
synkende folketall og økt ressursbehov i enkelte tjenesteområder. Samtidig viser analyser at 
kommunen jevnt over har et høyere driftsnivå pr innbygger i målgruppen for de enkelte 
tjenestene og at det er et klart potensiale i å komme ned på et driftsnivå i sammenlignbare 
kommuner.  

 

Vedlegg 

 
       Økonomiplan 2021-2024 – Rammedokument  

(dokumentet vil også være tilgjengelig i en web-versjon på kommunens hjemmesider) 

       Analyse foreløpige Kostra-tall 2019  

       Analyse utvikling i Kostra-tall fra 2016 til 2019 
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RAPPORT FRA UNDERSØKELSE – RUTINER FOR PASIENTJOURNALER I SUNNDAL 
KOMMUNE  
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget tar revisjonen sin rapport til orientering og setter følgende punkter på 
oppfølgingslisten for videre oppfølging: 
 
1.Kvalitet og kvalitetssikring; 
- det gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte til å bruke kvalitetssystemet Compilo og sikre god 
internkontrollkompetanse i hele organisasjonen. 
 
2.Overordnede krav til pasientjournal; 
- ved neste revisjon bør innhold og overskrifter i rutinebeskrivelsene gjennomgås slik at disse blir 
klarere og lettere tilgjengelige. 
 
3.Medvirkning og informasjon; 
- helsetjenesten har i sin rutine ikke bestemmelser om hvordan og hvem som skal sikre medvirkning 
og informasjon. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av rutinen. 
- kommunen kan med fordel ta inn bestemmelser om at den informasjon som gis til pasienter og/ eller 
brukere eller deres pårørende skal dokumenteres i pasientjournal. Dette bør kommunen vurdere ved 
neste revisjon av rutinene. 
 
4.Innsyn i journal; 
- kommunen bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å ta inn informasjon om innsyn i journal 
for pasient og pårørende på kommunens hjemmeside. 
 
5.Tilgangskontroll; 
- rutinen bør ved neste revisjon oppdateres iht hvor oversikten nå arkiveres. 
Gjennomført kvalitetssjekk av journal i helsetjenesten har tidligere i liten grad blitt dokumentert. 
 
Saksopplysninger 
 
Kontrollutvalget har hatt temaet pasientjournaler i Sunndal kommune på agendaen og 
oppfølgingslisten i snart ett år.  Fylkesmannen har ikke valgt pasientjournaler som  tilsynsobjekt i 
2020.  Derfor vurderte kontrollutvalget en bestilling av undersøkelse på området. Kontrollutvalget 
behandlet en bestilling av undersøkelse på området pasientjournaler i Sunndal kommune i møtet 
13.02.2020, sak PS 09/20, og fattet enstemmig vedtak om å bestille en undersøkelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon SA. 

 



 
Problemstillingene er følgende: 
 

1. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner mot 
lovverket for pasientjournaler. 
 

2. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å 
ivareta innsynsretten for pårørende. 
 

3. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å 
ivareta informasjons- og opplysningsplikten overfor pårørende vedrørende deres innsynsrett. 
 

4. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å 
ivareta tilgangskontroller i pasientjournalsystemet og å hindre uønskede og uautoriserte 
oppslag i systemet. 

 
Kontrollutvalgssekretariatet får myndighet i samråd med revisjonen til å utdype og spesifisere 
spørsmålene. 
 
Undersøkelsen skal utføres innenfor en ramme på 100 timer og leveres innen 15.05.2020.  
 
Kontrollutvalgssekretariatet mottok rapporten 20.05.2020 og hadde samme dag et møte med revisor 
der rapporten ble gjennomgått. 
 
Vedlegg: 

- Rapport fra Møre og Romsdal Revisjon SA – undersøkelse pasientjournal i Sunndal kommune, 
datert 20.05.2020. 

 
 
VURDERING 
 
Kontrollutvalget velger å fokusere på følgende funn i rapporten som en anser for viktig å følge opp 
videre.  Det er viktig å skille mellom helsetjenesten og omsorgstjenesten da det er ulike praksis 
innenfor disse avdelingene i enheten: 
 
Kvalitet og kvalitetssikring 
Sunndal kommune benytter kvalitetssystemet Compilo. Ledelsen i kommunen har forventninger om at 
systemet brukes. Ansatte får opplæring.  
 
Til videre oppfølging: 
Revisjonens undersøkelse viser at det gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte til å bruke 
kvalitetssystemet Compilo og sikre god internkontrollkompetanse i hele organisasjonen. 
 
Overordnede krav til pasientjournal 
Helse- og omsorgstjenesten har utarbeidet relevante rutiner med overordnede krav til pasientjournal og 
hvordan dette skal løses i Sunndal kommune. Rutinene er tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo. 
Rutinene har overskrifter som beskriver innholdet, dette gjør det lett å finne fram til rett rutine.  
Helsetjenesten har utarbeidet rutiner. Beskrivelser av krav til pasientjournal og hvordan dette løses i 
avdelingen er gitt i flere rutiner.  
 



Til videre oppfølging: 
For å finne fram til konkrete rutiner må flere dokumenter leses. Ved neste revisjon bør innhold og 
overskrifter gjennomgås slik at disse blir klarere og lettere tilgjengelige. 
 
Medvirkning og informasjon 
Helse og omsorgstjenesten har relevante rutiner for medvirkning og informasjon. Rutinene gir 
informasjon om hvordan oppgaven skal ivaretas og hvem som har ansvar for hva.  
 
Til videre oppfølging: 
Helsetjenesten har i sin rutine ikke bestemmelser om hvordan og hvem som skal sikre medvirkning og 
informasjon. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av rutinen.  
Kommunen kan med fordel ta inn bestemmelser om at den informasjon som gis til pasienter og/ eller 
brukere eller deres pårørende skal dokumenteres i pasientjournal. Dette bør kommunen vurdere ved 
neste revisjon av rutinene. 
 
Innsyn i journal 
Helse og omsorgstjenesten har prosedyrer som skal sikre at pasienter og brukeres rett til innsyn i egen 
journal etterleves. Prosedyrene har en god struktur der ansvar for handlinger er plassert på funksjoner.   
Prosedyren har også bestemmelser om håndtering av innsynskrav fra representant for pasient og fra 
nærmeste pårørende.  
 
Til videre oppfølging: 
Kommunen bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å ta inn informasjon om innsyn i journal for 
pasient og pårørende på kommunens hjemmeside.  
 
Tilgangskontroll  
Sunndal kommune har prosedyrer som skal sikre at kun personer med berettiget behov for 
pasientdokumentasjon har tilgang til pasientjournal. Prosedyrene har en god struktur der tidspunkt og 
omfang av kontrollhandlinger beskrives. Ansvar for kontrollhandlingene er plassert på funksjoner.  
Oversikt over gjennomførte kontroller av logg i Gerica viser at kontroller gjennomføres. Gjennomførte 
kontroller i Gerica skal iht rutine dokumenteres på sak i arkivsystem ephorte. I juni 2019 fikk Sunndal 
kommune nytt saks- og arkivsystem. Det opplyses at dokumentasjon av gjennomførte kontroller lagres 
på intranett.  
 
Til videre oppfølging: 
Rutinen bør ved neste revisjon oppdateres iht hvor oversikten nå arkiveres. 
Gjennomført kvalitetssjekk av journal i helsetjenesten har tidligere i liten grad blitt dokumentert. Det 
er positivt at ny prosedyre bestemmer at dette skal dokumenteres i Public 360 (saks og arkivsystem).   
 
 
 
 
 
Sveinung Talberg 
Rådgiver 
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Møre og Romsdal Revisjon SA  

Møre og Romsdal Revisjon SA er et samvirkeforetak eid av Aure kommune, Averøy kommune, 

Kristiansund kommune, Rindal kommune, Smøla kommune, Surnadal kommune, Tingvoll kommune, 

Aukra kommune, Hustadvika kommune, Gjemnes kommune, Molde kommune, Rauma kommune, 

Sunndal kommune, Vestnes kommune, Fjord kommune, Giske kommune, Sula kommune, Stranda 

kommune, Sykkylven kommune og Ålesund kommune, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierkommunene. 

Møre og Romsdal Revisjon SA ble etablert 1.1.2020, og har sitt hovedkontor i Astrups gate 9 i 

Kristiansund.  
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FORORD 

 
Vi har utarbeidet denne rapporten etter bestilling 13.2.2020 fra Kontrollutvalget i Sunndal kommune. 

Rapporten summerer opp resultatene fra vår undersøkelse av Sunndal kommunes håndtering av 

pasientjournal herunder ivaretakelse av informasjon og innsyn til pasienter og pårørende. 

Undersøkelsen er utført av Einar Andersen og Marianne Hopmark i perioden mars til mai 2020.  

Vi ønsker å takke de som har bidratt med opplysninger i vårt arbeid med denne rapporten. 

 

Molde, 20.05.2020 

 

Marianne Hopmark   Einar Andersen 

oppdragsansvarlig revisor  forvaltningsrevisor 
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1 SAMMENDRAG 

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjennomført en undersøkelse av Sunndal kommunes håndtering av 

pasientjournal herunder ivaretakelse av informasjon og innsyn i journal til pasienter og pårørende. 

Undersøkelsen ble bestilt av Kontrollutvalget i Sunndal kommune i møte 13.2.2020. 

I kontrollutvalgets bestilling går det fram at utvalget ønsker at det skal undersøkes hvordan Sunndal 

kommune har innrettet sine rutiner:  

• mot lovverket for pasientjournaler 

• for å ivareta innsynsretten for pårørende 

• for å ivareta informasjons- og opplysningsplikten overfor pårørende vedrørende deres innsynsrett 

• for å ivareta tilgangskontroller i pasientjournalsystemet og å hindre uønskede og 

uautoriserte oppslag i systemet  

Vi har svart ut problemstillingene i kapittel 3 under overskriftene: 

• Generelle krav til kvalitet og kvalitetsstyring 

• Overordnede krav til pasientjournal 

• Medvirkning og informasjon 

• Innsyn i pasientjournal 

• Tilgangskontroll i pasientjournalsystemet 

Metoder som er benyttet i undersøkelsen er dokumentanalyse, stikkprøvekontroll, observasjon og 

intervju/ samtale med relevante personer innenfor temaene for undersøkelsen. 

1.1 KONKLUSJON 

Vår undersøkelse viser at Sunndal kommune har relevante rutiner for journal for pasienter og 
brukere. Rutinene revideres normalt hvert år iht plan for dette. Ansvarlig for rutinen får melding når 
en rutine skal revideres. Ansatte får opplæring og det er forventning om at rutiner følges.  

Rutinene beskriver normalt når og hvordan handlinger skal utføres og hvem som gjøre hva. Det er 
forbedringspunkt knyttet til å dokumentere den informasjon som gis. 

Sunndal kommune har prosedyrer som skal sikre at kun personer med berettiget behov for 

pasientopplysninger har tilgang til dette. Prosedyrene har en god struktur der tidspunkt og omfang 

av kontrollhandlinger beskrives. Ansvar for kontrollhandlingene er plassert på funksjoner. Vår 

undersøkelse viser at kontroller gjennomføres. Det er forbedringspunkt knyttet til dokumentasjon av 

de kontroller som gjennomføres. 

1.2 FUNN 

Kvalitet og kvalitetssikring 
Sunndal kommune benytter kvalitetssystemet Compilo. Ledelsen i kommunen har forventninger om 

at systemet brukes. Ansatte får opplæring. Vår undersøkelse viser at det gjenstår noe arbeid med å 

få alle ansatte til å bruke systemet og sikre god internkontrollkompetanse i hele organisasjonen. 
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Overordnede krav til pasientjournal 

Helse og omsorgstjenesten har utarbeidet relevante rutiner med overordnede krav til pasientjournal 

og hvordan dette skal løses i Sunndal kommune. Rutinene er tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo. 

Rutinene har overskrifter som beskriver innholdet, dette gjør det lett å finne fram til rett rutine.  

Helsetjenesten har utarbeidet rutiner. Beskrivelser av krav til pasientjournal og hvordan dette løses i 

avdelingen er gitt i flere rutiner. For å finne fram til konkrete rutiner må flere dokumenter leses. Ved 

neste revisjon bør innhold og overskrifter gjennomgås slik at disse blir klarere og lettere tilgjengelige. 

Medvirkning og informasjon 

Helse og omsorgstjenesten har relevante rutiner for medvirkning og informasjon. Rutinene gir 

informasjon om hvordan oppgaven skal ivaretas og hvem som har ansvar for hva.  

Helsetjenesten har i sin rutine ikke bestemmelser om hvordan og hvem som skal sikre medvirkning 

og informasjon. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av rutinen.  

Kommunen kan med fordel ta inn bestemmelser om at den informasjon som gis til pasienter og/ eller 

brukere eller deres pårørende skal dokumenteres i pasientjournal. Dette bør kommunen vurdere ved 

neste revisjon av rutinene. 

Innsyn i journal 

Helse og omsorgstjenesten har prosedyrer som skal sikre at pasienter og brukeres rett til innsyn i 

egen journal etterleves. Prosedyrene har en god struktur der ansvar for handlinger er plassert på 

funksjoner.   

Prosedyren har også bestemmelser om håndtering av innsynskrav fra representant for pasient og fra 

nærmeste pårørende. Kommunen bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å ta inn informasjon 

om innsyn i journal for pasient og pårørende på kommunens hjemmeside.  

Tilgangskontroll  

Sunndal kommune har prosedyrer som skal sikre at kun personer med berettiget behov for 

pasientdokumentasjon har tilgang til pasientjournal. Prosedyrene har en god struktur der tidspunkt 

og omfang av kontrollhandlinger beskrives. Ansvar for kontrollhandlingene er plassert på funksjoner.  

Oversikt over gjennomførte kontroller av logg i Gerica viser at kontroller gjennomføres. 

Gjennomførte kontroller i Gerica skal iht rutine dokumenteres på sak i arkivsystem ephorte. I juni 

2019 fikk Sunndal kommune nytt saks- og arkivsystem. Det opplyses at dokumentasjon av 

gjennomførte kontroller lagres på intranett. Rutinen bør ved neste revisjon oppdateres iht hvor 

oversikten nå arkiveres. 

Gjennomført kvalitetssjekk av journal i helsetjenesten har tidligere i liten grad blitt dokumentert. Det 

er positivt at ny prosedyre bestemmer at dette skal dokumenteres i Public 360 (saks og arkivsystem).   
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2 INNLEDNING 

2.1 BESTILLING  

Kontrollutvalget bestilte i møte 13.2.2020 en undersøkelse av Sunndal kommunes håndtering av 

pasientjournal herunder ivaretakelse av informasjon og innsyn i journal til pasienter og pårørende.  

Møre og Romsdal Revisjon SA fikk i oppdrag å gjennomføre undersøkelsen. Utvalget formulerte fire 

problemstillinger, og gav kontrollutvalgssekretariatet myndighet til i samråd med revisjonen å utdype 

og spesifisere spørsmålene.  

2.2 PROBLEMSTILLINGER 

Følgende problemstillinger skal undersøkes: 

1 Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner mot 

lovverket for pasientjournaler.  

2 Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å 

ivareta innsynsretten for pårørende.  

3 Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å 

ivareta informasjons- og opplysningsplikten overfor pårørende vedrørende deres innsynsrett.  

4 Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å 

ivareta tilgangskontroller i pasientjournalsystemet og å hindre uønskede og uautoriserte 

oppslag i systemet.  

2.3 BAKGRUNN OG AVGRENSNING 

Kontrollutvalget behandlet i møte 25.4.2019 i sak 18 sak om innsyn i journal. I møteinnkalling 

opplyses det at kontrollutvalget er blitt kjent med at Sunndal kommune over lengre tid har nektet 

innsyn i en pasientjournal for nærmeste pårørende til en bruker som mottar helsetjenester fra 

kommunen. Kontrollutvalget har følgende spørsmål: Hva var bakgrunnen for at pårørende ble nektet 

innsyn i deler av pasientjournalen?  

Protokollen fra møte gir følgende avklaring:  

Kontrollutvalgets vedtak  
På bakgrunn av sakens karakter og redegjørelse i møtet fra kommunedirektør velger 
kontrollutvalget å følge saken videre ved å sette den opp på oppfølgingslisten.  

Kontrollutvalget vil følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en 
forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler.  

Kontrollutvalgets behandling  
Jan Ove Løken tiltrådte møtet og behandlingen. Før kontrollutvalget startet behandlingen ba leder 
om at møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2. Møtet ble med hjemmel i 
kommuneloven § 31 nr. 2 enstemmig vedtatt lukket under behandlingen.  
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Etter redegjørelsen fremmet leder forslag om at kontrollutvalget satte saken på oppfølgingslisten 
for videre oppfølging på generelt grunnlag.  

Kontrollutvalget vil følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en 
forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler.  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet.» 

Saken har i etterfølgende møter stått på oppfølgingslisten. Kort informasjon er gitt i møteinnkalling 

og protokoll i møtene 19.6., 16.9., 24.10. og 5.12.2019. I møte 19.06.2019 gav kommunedirektøren 

informasjon i lukket møte. Informasjonen fra dette møte er protokollert i egen protokoll unntatt 

offentlighet.  

Vi har fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal mottatt kopi av brev datert 4. mars 2020 fra 

advokat som på vegne av pårørende redegjør for kontakt med Sunndal kommune i en enkeltsak. I 

brevet stilles det konkrete spørsmål til kontrollutvalget. Revisjonen er ikke tillagt oppgave som 

klageorgan. Dette er kontrollutvalget innforstått med. Undersøkelsen som er bestilt er knyttet til om 

kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling på området 

pasientjournal.  

Helsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten fikk nye betegnelse 1.1.2020. Tidligere var 

benevnelsene helse- og barneverntjenesten og pleie og omsorgstjenesten. I rapporten brukes dagens 

navn på tjenestene også der rutiner, hendelser etc før 1.1.2020 beskrives.  

Helse- og omsorgstjenesten er en stor kompleks tjeneste med mange avdelinger og mange ansatte. 

Helsetjenesten er liten og oversiktlig med få ansatte. Fokuset i rapporten er av den grunn rettet mot 

helse og omsorgstjenesten, men helsetjenesten omtales der dette er naturlig. 

2.4 METODE 

Metoder som er benyttet er dokumentanalyse, stikkprøvekontroll, observasjon og intervju/ samtale 

med relevante personer innenfor temaene for undersøkelsen. 

Vi har gjennomført samtaler med kommunedirektør, helsesjef, ledende helsesykepleier, helse og 

omsorgssjef og rådgiver med systemansvar.  

Vi har i møtene og i ettertid fått tilgang til dokumenter som beskriver og styrer prosesser knyttet til 

pasientjournal. Oversikt over dokumentene er gitt i kapittel 4. 

Vi observerte ansatte når disse hentet fram aktuelle rutiner fra Compilo. Revisjonen observerte om 
rutinene var lett å hente frem og om rutinene var systematisk lagret. Vi observerte også ansatt som 
søkte opp og hentet fram eksempel på hvordan innsynskrav var dokumentert og håndtert i 
pasientjournal.  

2.5 REGELVERK 

Aktuelt regelverk for pasientjournal er helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, 

pasientjournalloven og pasientjournalforskrift. 
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HELSEPERSONELLOVEN 

Lov av 1.1.2001 om helsepersonell m.v. har i kapittel 8 bestemmelser om helsepersonells 

dokumentasjonsplikt. Aktuelle bestemmelser i forhold til journal, journalføring og plikt til å gi 

pasienter innsyn i journal er: 

• § 39 Plikt til å føre journal 

• § 40 Krav til journalens innhold m.m. 

• § 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal 

PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN 

Lov av 2.7.1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter har bestemmelser om pasientjournal, 

herunder regler for pasient og brukers rett til innsyn i egen journal og bestemmelser for pårørendes 

innsyn. Aktuelle bestemmelser i forhold til informasjon og innsyn i pasientjournal er gitt i:  

• § 3-1 Pasientens eller brukerens rett til medvirkning  

• § 3-2 Pasientens eller brukerens rett til informasjon 

• § 3-3 Informasjon til pasientens eller brukerens nærmeste pårørende 

• § 3-5 Informasjon når pasienten eller brukeren er under 18 år 

• § 3-5 Informasjonens form 

• § 5-1 Rett til innsyn i journal 

 

PASIENTJOURNALLOVEN   

Lov av 20.6.2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp trådte i kraft 1. 

januar 2015 og regulerer bare primærbruk av helseopplysninger. Bakgrunnen for to-delingen er at 

sekundærregistrene har et annet formål enn pasientjournaler og andre behandlingsrettede registre. 

Dermed reiser de andre juridiske spørsmål og gir andre personvernmessige utfordringer enn 

behandlingsrettede registre. 

Den tidligere helseregisterloven (lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av 

helseopplysninger) var en felles lov for bruk av helseopplysninger i helsetjenesten (primærbruk eller 

behandlingsrettede helseregistre) og bruk av helseopplysninger til statistikk, forskning, 

administrasjon mv. (sekundærbruk). Reglene om sekundærbruk er nå regulert særskilt i 

helseregisterloven (lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger).  

Aktuelle bestemmelser i forhold til informasjon og innsyn i pasientjournal er gitt i:  

• § 6 Rett til å behandle helseopplysninger 

• § 7 Krav til behandlingsrettede helseregistre 

• § 16 Forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger 

• § 18 Informasjon og innsyn  

• § 22 Informasjonssikkerhet  

• § 23 Internkontroll  

• § 26 Tilsyn  
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PASIENTJOURNALFORSKRIFT 

Forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal ble opphevet 1.7.2019. Forskriften ble 

erstattet av pasientjournalforskrift, som i større grad er tilpasset en digitalisert hverdag, 

pasientjournalloven fra 2014 og EUs personvernforordning. 

Alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal etter helsepersonelloven §§ 39 og 40. Forskriften 

beskriver nærmere krav til journalføring og skal legge til rette for en pasientjournal sentrert rundt 

pasientens behov for helsehjelp. Helsepersonell skal ha rask og effektiv tilgang til nødvendige og 

oppdaterte pasientopplysninger, uavhengig av hvilken virksomhet som tidligere har behandlet 

pasienten. Samtidig skal personvernet ivaretas. 

 

Aktuelle bestemmelser i forhold til informasjon og innsyn i pasientjournal er: 

• § 3 Dataansvarlig 
• § 7 Opplysninger om informasjon og informasjonsutveksling, reservasjoner og samtykkekompetanse 
• § 10 Krav til journalføring  
• § 11 Rett til innsyn 
• § 13 Krav om tilgangsstyring (autorisering og autentisering mv.) 
• § 14 Krav til loggføring 

Forskrift 17. desember 2014 nr. 1757 om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter er 

opphevet, og enkelte av bestemmelsene er innarbeidet i den nye pasientjournalforskriften. Samtidig 

er reglene om tilgang til helseopplysninger internt i en virksomhet og mellom virksomheter 

harmonisert. Videre er det tatt inn en ny bestemmelse hvor dataansvar presiseres i samsvar med EUs 

personvernforordning. 

2.6 FAKTASJEKK 

Et utkast til rapport ble 14.5.2020 sendt på faktasjekk til Sunndal kommune.  

Utkastet ble 19.5.2020 gjennomgått i møter med helsesjef og helse og omsorgssjef. Kommunen gav 

innspill og kommentarer. Rapporten ble justert i henhold til de avklaringer som ble tatt i møtene.  
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3 PASIENTJOURNAL 

I dette kapittelet undersøkes det hvordan Sunndal kommune sikrer at generelle og et utvalg spesielle 

krav til pasientjournal overholdes. 

3.1 GENERELLE KRAV TIL KVALITET OG KVALITETSSTYRING 

Innholdet i internkontrollen i kommunene er løftet frem i den nye kommunelovens kapittel 25. De 

nye internkontrollbestemmelsene skal i loven og ny forskrift erstatte kommuneplikten i dagens 

særlovgivning. Det er igangsatt en egen prosess med sikte på å oppheve eller endre 

internkontrollkrav i særlovgivningen. De nye reglene om internkontroll i kommuneloven trer i kraft 

når dette er klart. Fram til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende overgangsbestemmelser jf. § 31-3: 

a. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. 

b. I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 
iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten. 

KVALITETSARBEID OG INTERNKONTROLL I SUNNDAL KOMMUNE  

Sunndal kommune har kvalitetssystemet Compilo. Kommunen arbeider med å gjøre systemet mer 

brukervennlig. Systemet ble oppdatert i 2019, og det ble arbeidet med struktur og mappestruktur. 

Det er forventninger fra ledelsen i kommunen at systemet brukes. Prosedyrer og retningslinjer skal 

lagres og oppdateres iht plan for dette. Kommunen har noen ansatte som skal ha særlig kunnskap 

om Compilo og være ressurspersoner for dette. Ansatte har fått informasjon og opplæring. 

Systemansvarlig er ofte involvert ved utarbeidelse og revisjon. Det kommer melding når rutiner skal 

revideres. Systemansvarlig har samtaler med den eller de som utfører handlingene. Forslag til 

revidering legges så fram for leder som godkjenner. Det er ønskelig, og det arbeides for, at flere 

enheter og flere ledere skal revidere egne rutiner. 

Ansatte skal gjennom fagsystemer og annet ha tilgang til relevant regelverk. 

Det er en fast møtestruktur i kommunen. Det avholdes jevnlige møter mellom kommunedirektør og 

ledergruppe, og mellom kommunedirektør og ordfører. Kommunedirektør har møter med ledere. 

Det utarbeides referater fra møtene. Kommunen gjennomfører lederopplæring med dagsamlinger. 

To ganger hvert år foretas ledelsens gjennomgang av internkontrollen. 

Helsetjenesten har faste møter hver mandag. Helse og omsorgstjenesten har ledermøter en gang 

hver måned. Det foreligger innkalling, saksliste og referat fra møtene. Helse og omsorgstjenesten har 

et årshjul der oppgaver til ledere, rådgivere og merkantilt ansatte er gitt. I tillegg gis oppgavene til 

systemansvarlig. Avdelingene i helse og omsorgstjenesten utarbeider årlige virksomhetsplanen der 

oppgaver som skal gjennomføres planlegges. Aktuelle oppgaver i forhold som omtales og som er 

særlig relevant i forhold til tema for undersøkelsen er kurs, opplæring, medarbeidersamtaler, 

forbedringsarbeid, internkontroll og ledelsens gjennomgang av internkontroll.  

https://app.dib.no/lov/kommuneloven-ny/%7B4B0384BE-61F0-4171-8043-4C0986BCA9A7%7D/diblink/m169
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IK avvik meldes i Compilo. Avvik i forhold til tjenesteproduksjon meldes i fagsystem i helsetjenesten 

og helse og omsorgstjenesten.  

INNSYNSLØSNING PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE  

Kommunens hjemmeside har egen fane der postliste er tilgjengelig. Det opplyses at publikum har 

rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter. Sunndal kommune har elektronisk postjournal, det vil 

si at kommunen publiserer alt av inn- og utgående brev til og fra kommunen så lenge det ikke er gjort 

unntak som er hjemlet i lov. Alle politiske saksframlegg og protokoller er også publisert. 

Krav om innsyn i saksdokumenter, må gjelde et identifisert saksdokument, en bestemt sak, eller 

innen rimelighetens grenser av en bestemt art/ type. 

Ved å bruke av innsynsløsningen kan publikum finne fram til alle inn og utgående dokument som er 

sendt til og fra kommunen. I postjournalen oppgis saksnummer, journaldato, tittel og avsender/ 

mottaker. Helt til høyre i oversikten er selve dokumentet. Dokumentene er tilgjengelig i 

innsynsløsningen i 3 måneder. Tilgang til dokumenter eldre enn dette fås ved å ta kontakt på 

post@sunndal.kommune.no Dersom publikum ønsker innsyn i saker unntatt offentlighet må 

henvendelse sendes på e-post til postmottak. Kommunen vil da ta stilling til meroffentlighet ved at 

taushetsbelagte opplysninger sladdes. 

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 

arbeidsdager. Hvis svar ikke er mottatt innen fem arbeidsdager fra kommunen mottok kravet, regnes 

dette som et avslag og kan påklages.  

Hvis kravet om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for 

avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Klage på avslaget eller 

begrunnelsen sendes til post@sunndal.kommune.no 

Fylkesmannen er overordnet klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Publikum har også 

klagerett hvis du ikke har fått et svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet, 

siden dette regnes som et avslag. Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I klagebehandlingen kan 

Fylkesmannen bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om 

merinnsyn. 

REVISORS VURDERING 

Sunndal kommune har kvalitetssystemet Compilo.  

Ledelsen i kommunen har forventninger om at systemet skal brukes. Ansatte får opplæring. Vår 

undersøkelse viser at det gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte til å bruke systemet og sikre god 

internkontrollkompetanse i hele organisasjonen. 

  

mailto:postmottak@sunndal.kommune.no
mailto:postmottak@frana.kommune.no
mailto:postmottak@frana.kommune.no
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3.2 OVERORDNEDE KRAV TIL PASIENTJOURNAL 

KRAV I LOV OG FORSKRIFT 

Overordnede krav til pasientjournal er gitt i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven og 

pasientjournalloven. Detaljerte krav er gitt i pasientjournalforskriften.  

Helsepersonelloven § 39 bestemmer at den som yter helsehjelp skal nedtegne eller registrere 

opplysninger i en journal for den enkelte pasient. Krav til innhold gis i etterfølgende paragraf der det 

bestemmes at journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og 

nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige 

for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal 

være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå hvem som har ført 

opplysningene i journalen. 

Bestemmelsen pålegger den som yter helsehjelp en plikt til å føre journal. Helseinstitusjoner skal 

utpeke én overordnet ansvarlig for pasientens journal dersom flere helsepersonell samarbeider om 

en pasient. Det påligger virksomhetene å sette helsepersonell i stand til å overholde journalførings-

plikten. Alle virksomheter som yter helsehjelp må derfor opprette pasientjournalsystemer. 

Formålet med journalføringsplikten er å sikre at opplysninger som er nødvendige og relevante for en 

forsvarlig behandling av pasienten blir nedtegnet og kan gjenfinnes. Journalføringsplikten har også til 

formål å gi tilsynsmyndigheter og andre relevante instanser innsyn i helsehjelpen som er gitt.  

Pasientjournalloven § 7 har krav til behandlingsrettede helseregistre. Det bestemmes at 

behandlingsrettede helseregistre skal understøtte pasientforløp i klinisk praksis og være lett å bruke 

og å finne frem i. Behandlingsrettede helseregistre skal være utformet og organisert slik at krav 

fastsatt i eller i medhold av lov kan oppfylles. Dette gjelder blant annet regler om: retten til 

informasjon og rett til innsyn. 

Pasientjournalforskrift trådte i kraft 1. juli 2019. Samtidig ble gammel forskrift opphevet. Den nye 

forskriften tydeliggjør plikten til å føre journal og at journalen skal handle om pasientens behov for 

helsehjelp. Forskriften har blant annet bestemmelser om: 

• krav til journalføring og journalens innhold 

• presisering av dataansvarlig 

• nærmere regler om pasientinnsyn 

• krav til tilgangsstyring 

• retting og sletting av journalopplysninger 

• generelle systemkrav og krav til loggføring 

• behandling av journaler ved opphør av virksomhet 

• tilintetgjøring etter digitalisering 
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RUTINER OG PRAKSIS I  SUNNDAL KOMMUNE 

Sunndal kommune bruker Gerica som pasientjournal for helse og omsorgstjenesten. Systemet er 
levert av Tieto AS. Det opplyses at journalsystemet fungerer greit. Det er lett å legge inn informasjon 
og lett å hente ut informasjon.  

Vi har mottatt informasjon om systemlogg, informasjonssikkerhet og rapporter fra systemlogg. 

Sunndal kommune opplyser at de har hatt nær kontakt med Tieto om bruk av systemlogg i Gerica. 

Systemlogg har svakheter, og systemet er ikke tilpasset pasienter som ønsker innsyn. Loggen 

registrer alle bevegelser, noe som fører til mange registreringer som ikke er tjenesteyter som er 

logget inn for å lese eller skrive i systemet. Fellesrapport i en sone vil gi treff i alle tilhørende 

pasientjournaler. Dette krever at en går gjennom og foretar manuelle kontroller slik at slike forhold 

fanges opp. Systemlogg kan derfor bli for omfattende hvis det ikke legges inn gode filtre. Dette er 

tatt opp med leverandør som arbeider for å kunne ta ut en reell systemlogg.  

Ansatte har inngått databrukeravtaler (IKT Orkide og Tieto). Kommunen opplyser at det er fokus på 

at ansatte skal få nødvendig opplæring. I 2018 fikk ansatte i helse og omsorgstjenesten kurs i 

dokumentasjon. Kurset ble arrangert av VAR Healthcare som er et digitalt støtteverktøy for 

helsesektoren, med kunnskapsbaserte prosedyrer og tilhørende kunnskapsstoff til bruk i praktisk 

utøvelse, kvalitetssikring og dokumentasjon og kompetanseutvikling. Ansatte har gjennomført e-kurs 

i GDPR gjennom KS. Den enkelte ansatte signerer på at kurs er gjennomført. 

E-kurs i dokumentasjon er planlagt gjennomført for alle ansatte i helse og omsorgstjenesten i 2021. 

Det opplyses at det er ønskelig å tilby kurs om taushetsplikt, og at dette avklares med aktuelle 

arrangører. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten bruker journalsystemet HsPro. Leder er journalansvarlig. 
Helsetjenesten er en liten og oversiktlig enhet med få ansatte. 

 

Sunndal kommune har rutiner og rutinebeskrivelser for journalsystem i helsetjenesten og helse og 

omsorgstjenesten. Revisjonen har mottatt utskrift av aktuelle rutiner og vurdert disse: 

• Ansvar og organisering informasjonsbehandling og informasjonssikkerhet 

• Krav til journalsystem - personvern, innsyn, utskrift, retting, sletting, oppbevaring og 
overføring 

• Krav til journalsystem, journalføring, journalens innhold  

• Journalansvarlig, informasjonsansvarlig 
 
Rutinen ansvar og organisering informasjonsbehandling og informasjonssikkerhet beskrive hvordan 

arbeidet med informasjonssikkerhet organiseres slik at det kommer frem hvem som er ansvarlig på 

ulike nivåer, og hva de er ansvarlige for. Rutinen gjelder for virksomhetene i helsesektoren og alt 

arbeid med informasjonssikkerhet som planlegging, styring, gjennomføring og kontroll i 

virksomheten samt utveksling av helse- og personopplysninger mellom virksomheter. 

Helse- og omsorgssjef skal påse at informasjonsbehandlingen og informasjonssikkerheten 

organiseres slik at det er tydelig hvem som har ansvar for de ulike deler av 
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informasjonsbehandlingen. Ansvaret for informasjonssikkerhet innebærer både et overordnet ansvar 

for at virksomheten har tilfredsstillende og dekkende informasjonssikkerhet i henhold til 

helseregisterloven, og et ansvar for at ledere, medarbeidere, innleid personell og leverandører følger 

de spesifikke krav og plikter som gjelder i virksomheten. Databehandler har et selvstendig ansvar for 

at normen følges om dette er regulert i avtale med virksomheten eller Norsk Helsenett. 

Rutinen krav til journalsystem - personvern, innsyn, utskrift, retting, sletting, oppbevaring og 

overføring skal sikre at journalsystem håndteres i tråd med gjeldende lover og regler. 

Bestemmelsene gjelder for tjenestemottakere i helse- og omsorgstjenesten. Rutinen beskriver 

kravene i pasientjournalforskriften (2019). Ansvar for gjennomføring av de ulike tiltakene er lagt til 

avdelingssykepleier eller helse og omsorgssjef. Enkelte tiltak kan også utføres av lege. 

Rutinen krav til journalsystem, journalføring, journalens innhold skal sikre at journalsystem, 

journalføring og journalens innhold er i tråd med gjeldende lov og regelverk. Det opplyses at 

virksomhet hvor det ytes helsehjelp må opprett pasientjournalsystem. Systemet må organiseres slik 

at det er mulig å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lov. Blant annet skal rutinen sikre at det 

gis innsyn i pasientjournal til de som har rett til dette. Videre skal rutinen sikre forsvarlig oppbevaring 

og hindre at uvedkommende får tilgang til pasientopplysninger. 

Rutinen journalansvarlig, informasjonsansvarlig skal sikre håndtering av pasientopplysninger og 

journal er i tråd med gjeldende lov og regelverk. Rutinen gir oversikt over hvilke funksjoner som er 

tillagt journalansvaret innen sitt ansvarsområde. Journalansvaret tillegges avdelingssykepleier ved 

den enkelte enhet, avdeling eller sone.  

REVISORS VURDERING 

Helse og omsorgstjenesten har utarbeidet relevante rutiner med overordnede krav til pasientjournal 

og hvordan dette skal løses i Sunndal kommune. Rutinene er tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo. 

Rutinene har overskrifter som beskriver innholdet, dette gjør det lett å finne fram til rett rutine.  

Helsetjenesten har utarbeidet rutiner. Beskrivelser av krav til pasientjournal og hvordan dette løses i 

avdelingen er gitt i flere rutiner. For å finne fram til konkrete rutiner må flere dokumenter leses. Ved 

neste revisjon bør innhold og overskrifter gjennomgås slik at disse blir klarere og lettere tilgjengelige. 

3.3 MEDVIRKNING OG INFORMASJON 

KRAV I LOV OG FORSKRIFT 

PASIENTENS ELLER BRUKERENS RETT TIL MEDVIRKNING OG INFORMASJON  

Rett til medvirkning og informasjon er grunnleggende pasient- og brukerrettigheter. Pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-1 regulerer pasient eller brukers rett til medvirkning. I §§ 3-2, 3-3 og 3-4 

reguleres retten til informasjon. 
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§ 3-1 første ledd første setning slår fast at pasient eller bruker som mottar helse- og 

omsorgstjenester har rett til å medvirke ved gjennomføringen. Dette gjelder også når pasient eller 

bruker er barn. § 3-1 første ledd andre setning gir pasienten eller brukeren rett til å medvirke ved 

valg av tilgjengelige og forsvarlige tjenestemetoder og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Dette 

innebærer imidlertid ikke at pasienten eller brukeren gis rett til å velge hvilken metode som skal 

benyttes dersom helsepersonellet mener en annen metode er bedre egnet eller mer forsvarlig.  

Pasientjournalforskrift trådte i kraft 1. juli 2019. Samtidig ble gammel forskrift opphevet. Den nye 

forskriften tydeliggjør plikten til å føre journal og at journalen skal handle om pasientens behov for 

helsehjelp. Forskriften har blant annet bestemmelser om: 

• Opplysninger om pasientens helse og helseforhold herunder pasientens beskrivelse av sin 
situasjon og eventuelle ønsker for helsehjelpen (§ 6) 

• Opplysninger om informasjon og informasjonsutveksling, reservasjoner og 
samtykkekompetanse (§ 7) 

INFORMASJON TIL PASIENTENS ELLER BRUKERENS NÆRMESTE PÅRØRENDE 

Nærmeste pårørende må som hovedregel ha pasientens eller brukerens samtykke for å få 

informasjon om pasientens eller brukerens helsetilstand og den helsehjelpen som ytes. I noen 

tilfeller, for eksempel når pasienten er bevisstløs, kan nærmeste pårørende gis informasjon selv om 

det ikke foreligger samtykke, dersom helsepersonell mener forholdene tilsier det. 

Er pasienten eller brukeren under 16 år, skal både pasienten eller brukeren og foreldrene eller andre 

med foreldreansvaret som hovedregel informeres. Det kan imidlertid gjøres unntak dersom 

pasienten eller brukeren av grunner som bør respekteres, ikke ønsker at informasjon gis videre. 

Dersom pasienten ikke er samtykkekompetent, gjelder særskilte regler for informasjon. 

Dersom nærmeste pårørende ikke har fått innsyn i journalen, kan denne klage på avgjørelsen. Likeså 

kan pasienten eller brukeren klage på en beslutning om å gi pårørende innsyn. 

Pasientjournalforskrift trådte i kraft 1. juli 2019. Samtidig ble gammel forskrift opphevet. Den nye 

forskriften tydeliggjør plikten til å føre journal og at journalen skal handle om pasientens behov for 

helsehjelp. Forskriften har blant annet bestemmelser om: 

• Administrative opplysninger herunder opplysninger for å kunne kontakte pasientens nærmeste 
pårørende (§ 5) 

• Opplysninger om informasjon og informasjonsutveksling, reservasjoner og 
samtykkekompetanse herunder opplysninger om det er gitt råd og informasjon til pasient og 
nærmeste pårørende, og hovedinnholdet i rådene og informasjonen (§ 7) 

RUTINER OG PRAKSIS I  SUNNDAL KOMMUNE  

Normalt vil en pasient eller bruker søke om tjenester fra kommunen. På kommunens hjemmeside er 

det oversikt over helse og omsorgstjenestene som det kan søkes på. Det opplyses at søker beskriver 

hjelpebehov og hvilke tjenester denne mener det er behov for. Kommunen vurderer helsetilstanden 

og finner det helsetilbudet som passer best.  
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Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer 

søknaden. Kommune tilbyr hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden. 

Hvis søker ikke får tilbud om helse- og omsorgstjenester gir kommunen en begrunnelse for dette. I 

svar får søker også informasjon om klageadgang. Saksbehandler kan hjelpe med å fylle ut klage. 

Sunndal kommune har rutiner og rutinebeskrivelser for journalsystem i helse og helse og 

omsorgstjenesten. Revisjonen har mottatt utskrift av aktuelle rutiner og vurdert disse. Aktuelle 

rutinene for medvirkning og informasjon er: 

• Journalansvarlig, informasjonsansvarlig (helse og omsorgstjenesten) 

• Journalansvarlig (helsefremmende og forebyggendetjenester) 

• Brukers rett til medvirkning og informasjon (helsefremmende og forebyggendetjenester)  

Rutinen journalansvarlig, informasjonsansvarlig skal sikre håndtering av pasientopplysninger og 

journal er i tråd med gjeldende lov og regelverk. Journalansvaret tillegges avdelingssykepleier ved 

den enkelte enhet, avdeling eller sone. Det bestemmes videre at helse og omsorgssjef har det 

overordnede informasjons- og opplysningsansvaret etter helselovgivningen. Avdelingssykepleier har 

imidlertid hovedansvar for, enten selv eller ved helsepersonell i den enkelte sone/ avdeling, at 

pasienter og/ eller pårørende eller annen representant for pasienten, får den informasjon som er 

nødvendig i forhold til helsehjelp som gis i avdelingen/ sonen.  

Rutinen pasientjournal, journalansvarlig beskriver krav og omtaler helsestasjon. Det overordnede 
ansvaret på helsestasjon gis til ledende helsesykepleier. Ansvar for pasientjournal opprettet av 
jordmor legges på jordmor.  

Rutinen brukers rett til medvirkning og informasjon gir informasjon om regelverket. Rutinen gjelder 
for helsestasjon. Ut over dette sies ikke noe om hvordan dette skal løses eller hvem som gjør hva.  

REVISORS VURDERING 

Vår undersøkelse viser at helse og omsorgstjenesten har relevante rutiner for medvirkning og 

informasjon. Rutinene gir informasjon om hvordan oppgaven skal ivaretas og hvem som har ansvar 

for hva.  

Helse har i sin rutine ikke bestemmelser om hvordan og hvem som skal sikre medvirkning og 

informasjon. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av rutinen.  

Kommunen kan med fordel ta inn bestemmelser om at den informasjon som gis til pasienter/ 

brukere eller deres pårørende skal dokumenteres i pasientjournalen. Dette bør kommunen vurdere 

ved neste revisjon av rutinene. 
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3.4 INNSYN I PASIENTJOURNAL 

KRAV I LOV OG FORSKRIFT 

INNSYN I EGEN JOURNAL FOR PASIENT OG BRUKER 

Pasient og brukerrettighetsloven § 5-1, 4. ledd har bestemmelser om pasient og bruker sin rett til 

innsyn i egen journal. Helsepersonelloven § 41 speiler bestemmelse og pålegger den som yter 

helsehjelp å gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 5-1.  

Formålet med innsynsretten er å gi pasienter muligheter til å ivareta sine interesser. Innsynsretten er 

et viktig virkemiddel for å realisere pasientens rett til informasjon om og medvirkning i helsehjelpen, 

så vel som retten til å klage på rettighetsbrudd, søke pasientskadeerstatning mv. 

Pasient har rett til innsyn i journalen med bilag, og på forespørsel rett til kopi. Pasienten har som 

utgangspunkt rett til innsyn i alle opplysninger i journal. Dette gjelder også lydlogger, røntgenbilder, 

videoopptak etc. Dersom slikt materiale - etter at nødvendige og relevante opplysninger fra 

materialet er nedtegnet i journalen – oppbevares av hensyn til for eksempel kvalitetssikring i 

virksomheten, har pasienten innsynsrett etter pasientjournalforskriften § 11.  

Utgangspunktet er at alle pasienter over 16 år har selvstendig innsynsrett i sin journal. Barn mellom 

12 og 16 år har en viss grad av selvstendig innsynsrett. Barn under 12 år har ikke innsynsrett, men 

foreldre eller andre med foreldreansvaret har innsynsrett på vegne av barnet. 

Det er den databehandlingsansvarlige (jf. pasientjournalloven § 2 e og helseregisterloven § 2e) som 

skal ivareta innsynsretten. Det skal klart fremkomme hvor pasienten eller andre kan be om innsyn 

dersom databehandlingsansvaret er delt mellom flere. Den databehandlingsansvarlige må sørge for å 

etablere enkle muligheter for at den enkelte kan få adgang til egne opplysninger. Det må legges til 

rette for at slikt innsyn også kan utføres ved bruk av elektroniske hjelpemidler. De elektroniske 

løsningene må imidlertid ivareta de konkrete vurderingene som skal ligge til grunn for innsynsretten, 

jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. 

Det går frem av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 andre ledd at pasienter kan nektes innsyn i 

opplysninger i journalen dersom det er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig 

helseskade for pasienten selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står 

vedkommende nær. Det skal mye til for at innsyn skal nektes, og det må være en reell fare for 

konsekvenser av et visst omfang. Høyesterett (Rt. 1984 s. 59) har lagt til grunn at en pasient normalt 

ikke vil kunne kreve innsyn i opplysninger i egen journal når dette vil krenke taushetsplikt overfor 

tredjemann. 

Begrensinger i innsynretten gjelder ikke hele journalen. Det er bare de deler som det på grunn av 

farevurderingen er påtrengende nødvendig å hindre innsyn i eller de opplysninger som er underlagt 

taushetsplikt som kan unntas fra innsyn. Begrensninger i innsyn skal nedtegnes i journal med 

begrunnelse for at innsyn nektes. 

https://lovdata.no/forskrift/2019-03-01-168/§11
https://lovdata.no/NL/lov/2014-06-20-42/%c2%a72
https://lovdata.no/NL/lov/2014-06-20-43/%c2%a72
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-63/%c2%a75-1
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-63/%c2%a75-1
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Pasienter uten innsynsrett har adgang til å oppnevne en representant som skal få innsyn, jf. pasient 

og brukerrettighetsloven § 5-1 tredje ledd. Det er viktig at pasienten får utpeke en person 

vedkommende har tillit til. På den annen side må personen som utpekes være egnet til oppgaven og 

ha evne til diskresjon og ansvarsfølelse. Helsepersonellet som er ansvarlig for journalføring, vil kunne 

avvise en representant hvis denne anses uskikket. En ny representant vil også kunne avvises på dette 

grunnlag. 

Innsyn kan ikke nektes når representanten er en lege eller en advokat. Begrunnelsen er at disse har 

taushetsplikt i tillegg til yrkesetisk og rettslig ansvar. Er imidlertid en advokat eller lege selv pasient 

og ønsker å se sin egen journal, står vedkommende prinsipielt i samme stilling som en annen pasient. 

Foreligger særlige forhold, vil også advokat eller lege kunne nektes innsyn av den som er ansvarlig for 

journalføringen. Dette vil kunne være tilfelle der legen eller advokaten er i nær slekt med pasienten. 

Pasientjournalforskrift trådte i kraft 1. juli 2019. Samtidig ble gammel forskrift opphevet. Den nye 

forskriften tydeliggjør plikten til å føre journal og at journalen skal handle om pasientens behov for 

helsehjelp. Forskriften har blant annet bestemmelser om rett til innsyn i § 11. Første ledd lyder:  

«Pasienten eller en representant for pasienten, og pårørende, har rett til innsyn i 

pasientjournalen etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og 

personvernforordningen artikkel 15, jf. helsepersonelloven § 41.» 

INNSYNSRETT FOR PASIENTENS ELLER BRUKERENS NÆRMESTE PÅRØRENDE 

Pårørendes adgang til journalinnsyn følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 fjerde ledd.  

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i den grad pasienten samtykker. Dersom pasienten ikke har 

samtykkekompetanse, har likevel nærmeste pårørende rett til innsyn. Nærmeste pårørende er den 

som pasienten oppgir. Dersom pasienten ikke har oppgitt annet, vil nærmeste pårørende være den/ 

de som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at det tas 

utgangspunkt i følgende orden; ektefelle, registrert partner, person som i minst to år har levd i 

ekteskapsliknende eller partnerskapsliknende samboerskap med vedkommende, myndige barn, 

foreldre eller andre med foreldreansvaret, myndige søsken, besteforeldre, andre familiemedlemmer 

som står pasienten nær, verge eller hjelpeverge. 

Foreldre eller andre med foreldreansvaret har rett til innsyn i journal til pasient under 16 år, men 

innsyn skal ikke gis dersom barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker at foreldrene skal få 

innsyn. 

Etter en pasients død har de nærmeste pårørende rett til innsyn i journalen, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 5-1 sjette ledd. Helsepersonell som er ansvarlig for journalføring, kan nekte 

innsyn hvis det foreligger særlige grunner for å unnta opplysninger. Dette vil kunne være aktuelt hvis 

journalen inneholder opplysninger som er svært støtende for de pårørende. Helsepersonellet må 

avgjøre om noen av de pårørende eller eventuelt ingen bør få innsynsrett. 

https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-63/%c2%a75-1
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-63/%c2%a75-1
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-63/%c2%a75-1
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-63/%c2%a75-1
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-63/%c2%a75-1
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Innsyn skal være gratis. Det kan derfor ikke kreves betaling for kopiering, porto eller liknende. 

Dersom pasienten ber om flere kopier, kan den dataansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på 

administrasjonskostnadene. 

Pasientjournalforskrift trådte i kraft 1. juli 2019. Samtidig ble gammel forskrift opphevet. Den nye 

forskriften tydeliggjør plikten til å føre journal og at journalen skal handle om pasientens behov for 

helsehjelp. Forskriften har i § 11 bestemmelser om rett til innsyn i pasientjournal. Det gis 

bestemmelse om at pasienten eller en representant for pasienten, og pårørende, har rett til innsyn i 

pasientjournalen etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og personvernforordningen 

artikkel 15, jf. helsepersonelloven § 41. 

RUTINER OG PRAKSIS FOR INNSYN I SUNNDAL KOMMUNE 

Sunndal kommune har en rutinehåndbok i arkivplan 2016. I kapittel 14.3. er det rutine for 

effektuering av innsynsbegjæring. Kapittelet bestemmer blant annet at innsyn i personalmapper/ 

klientmapper håndteres via leder for den aktuelle tjeneste. 

Det opplyses at det pågår et arbeid med å utarbeide protokoll for fagsystemene. Videre opplyses det 

at Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA MR) har ansatt to personvernombud som skal 

være en ressurs for kommunene i fylke. 

Sunndal kommune har rutiner og rutinebeskrivelser for journalsystem i helsetjenesten og helse og 

omsorgstjenesten. Revisjonen har mottatt utskrift av aktuelle rutiner og vurdert disse. Aktuelle 

rutinene for innsyn er: 

• Innsyn i pasientjournal (Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi helse 
og omsorg, Gerica) 

Rutinen innsyn i pasientjournal skal sikre forsvarlig behandling av journalens sensitive opplysninger. 

Rutinen gjelder for tjenestemottakere i helse- og omsorgstjenesten. Dette skal sikre at pasienter som 

ønsker innsyn i journalen sin får det, dersom de oppfyller kriteriene:  

• pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 - rett til innsyn i journal 

• helsepersonelloven § 41 - plikt til å gi pasienter innsyn i journal 

• pasientjournalforskriften § 11 - rett til innsyn 

• personopplysningsloven artikkel 15 - den registrertes rett til innsyn 

Prosedyren gjelder, hver gang en pasient/ bruker ønsker innsyn i journalen, for journalansvarlig som 

har ansvar for å gi rett til innsyn. Prosedyren gjelder også for de som har oppgaver knyttet til 

kopiering og utlevering av journalopplysninger til pasient/ bruker, pasient/ brukers representant og 

til offentlige instanser. 

Det er journalansvarlig som tar avgjørelsen om innsyn i journal. Ved henvendelse om innsyn i journal 

kontakter journalansvarlig leder ved fagavdelingen for å sikre at rettigheter blir ivaretatt i henhold til 

norsk lovgivning. 
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Rutinen beskriver hovedregel om pasient og brukers rett til innsyn i egen pasientjournal. I tillegg gis 

det informasjon om hvordan innsyn skal gis. Tilfellene der innsyn kan nektes nevnes også. Andres rett 

til innsyn på vegne av pasient eller bruker omtales også.    

Det opplyses at dersom pasient/ bruker eller i visse tilfeller nærmeste pårørende ønsker innsyn i 

pasientjournalen skal dette leveres/ sendes skriftlig og til journalansvarlig. Journalansvarlig er som 

regel avdelingssykepleier/ avdelingsleder på enheten. Deretter tar journalansvarlig stilling til om 

vedkommende har krav på innsyn eller ikke.  

Pasienten eller representanten for pasienten som mener at bestemmelsene om innsyn er brutt kan 

be enheten om at retten blir oppfylt. Ved avslag på krav om innsyn skal kommunen informere om 

retten til å klage etter pasient- og brukerettighetsloven kapittel 7. 

Helsetjenesten har ikke utarbeidet rutine for innsyn i journal. Det opplyses at de sjelden mottar krav 

om dette. Ansatt som mottar krav tar dette opp med leder før avgjørelse treffes. Innsyn vurderes i 

henhold til regelverk. Helsetjenstesten er en liten og oversiktlig tjeneste. Det opplyses at ledere og 

ansatte vet om og kan ved behov søke opp rutiner som helse og omsorgstjenesten har utarbeidet i 

Compilo. 

REVISORS VURDERING 

Våre undersøkelser viser at helse og omsorgstjenesten har prosedyrer som skal sikre at pasienter og 

brukeres rett til innsyn i egen journal etterleves. Prosedyrene har en god struktur der ansvar for 

handlinger er plassert på funksjoner.   

Prosedyren har også bestemmelser om håndtering av innsynskrav fra representant for pasient og fra 

nærmeste pårørende. 

Generell informasjon til pasienter og pårørende gis på kommunens hjemmeside. Kommunen bør 

vurdere om det kan være hensiktsmessig å ta inn informasjon om innsyn i journal for pasient og 

pårørende på kommunens hjemmeside. 

3.5 TILGANGSKONTROLL I PASIENTJOURNALSYSTEMET  

KRAV I LOV OG FORSKRIFT 

Pasientjournalforskrift trådte i kraft 1. juli 2019. Samtidig ble gammel forskrift opphevet. Den nye 

forskriften tydeliggjør plikten til å føre journal og at journalen skal handle om pasientens behov for 

helsehjelp. Dataansvar presiseres i forskriften i samsvar med EUs personvernforordning.  

Forskriften gjelder alle former for behandling av helseopplysninger som dokumenteres 

etter helsepersonelloven § 39 og § 40. Dette omfatter også lyd- og bildeopptak. Journalføring og 

kommunikasjon av helseopplysninger mellom personell og virksomheter skal som hovedregel skje 

ved hjelp av elektroniske midler. Bestemmelsen i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om IKT-standarder i 

helse- og omsorgstjenesten § 3, som slår fast at pasientjournaler skal føres elektronisk, er derfor 

gjentatt i den nye forskriften. Forskriften har blant annet bestemmelser om dataansvarlig, generelle 

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/§40
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-07-01-853
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-07-01-853
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systemkrav (§ 12), krav til tilgangsstyring (§ 13) og krav til loggføring (§ 14). Aktuelle bestemmelser i 

forhold til tilgangskontroll og gjennom dette hindre uønskede og uautoriserte tilgang til systemet 

gjengis under. 

Behandling av journalopplysninger skal baseres på bestemte tildelte tillatelser til å lese, registrere, 

redigere, rette, slette, sperre eller på annen måte behandle opplysninger i journalen (autorisasjon).  

 

Autorisasjonen skal beskrive rettighetene og pliktene som autorisasjonen omfatter, angi hvilke 

virksomheter autorisasjonen omfatter, dokumenteres i virksomhetens oversikt over helsepersonells 

autorisasjoner, være tidsbegrenset og vurderes på nytt når det oppstår endringer i ansvarsområder 

eller ansettelsesforhold. Journalopplysninger kan bare gjøres tilgjengelig for personell som gjennom 

autentisering kan bekrefte sin identitet på en sikker måte. 

Den dataansvarlige skal ha oversikt over hvem som har tilgang til hvilke typer opplysninger og kunne 

kontrollere i ettertid hvem som har benyttet seg av tilgangen. 

Tilgjengeliggjøring av opplysninger skal dokumenteres automatisk hos virksomheten. 

Dokumentasjonen skal minst inneholde informasjon om identitet og organisatorisk tilhørighet til den 

som har hentet fram helseopplysninger, grunnlaget for tilgjengeliggjøringen, tidsperioden for 

tilgjengeliggjøringen. Den registrerte har rett til innsyn i dokumentasjonen. Dersom oversikten viser 

at noen urettmessig har hentet frem journalopplysninger, skal virksomheten opplysningene er hentet 

fra og den registrerte, varsles, jf. personvernforordningen artikkel 33 og 34 

RUTINER OG PRAKSIS I  SUNNDAL KOMMUNE 

Tjenesteytere har tilgang til journalsystem ut fra behov. De fleste har tilgang til den eller de enhetene 

der den enkelte arbeider. Ledere har adgang til sine ansvarsområder.  

Ansatte i hjemmetjenesten har siden 2015 hatt tilgang til Gerica via mobiltelefon. Dette sikrer at 

ansatte kan hente opp informasjon fra journal og dokumentere den helsehjelp som ytes fortløpende. 

Avdelingssykepleier går to ganger hvert år gjennom rolletilganger. Dette for å fange opp at endringer 

er registrert, for eksempel om ansatte som slutter blir slettet fra systemet. Systemansvarlig sikrer at 

dette utføres. 

Fire ganger hvert år skal et utvalg journaler i helse og omsorgstjenesten gjennomgås for å avklare om 

det har vært noen inne i journal uten berettiget behov. I tillegg kan slik kontroll gjennomføres etter 

anmodning fra en leder. Systemansvarlig tar utskrift fra logg, og leverer denne til avdelingssykepleier 

for aktuell enhet som foretar kontroll. Ved mistanke om brudd skal dette følges opp i samråd med 

helse og omsorgssjef.  

Roller og rettigheter definerer hvilke dokumenter den enkelte tjenesteyter eller leder har tilgang til. 

Dataansvarlig og systemansvarlig har alle tilganger. Ledere kan ta en «blålysrolle» som gir tilgang til 

opplysninger om nye pasienter. 
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Det opplyses at ansatte har fått og blir stadig minnet om taushetsplikt og hva dette betyr for den 

enkelte. De siste årene har kommunen gått bort fra overlappingsmøter. Ved vaktskifte gjennomføres 

«stille rapport». Ansatte i hjemmetjenesten leser da kun informasjon om pasienter denne har ansvar 

for. Ledere og koordinatorer må lese om pasienter denne kan komme i kontakt med.  

Helsestasjon og skolehelsetjenesten bruker journalsystemet HsPro. Leder er journalansvarlig. 

Det opplyses at ledende helsesykepleier hvert halvår går gjennom et utvalg journalnotater for å sikre 

at kvaliteten er god nok. I tillegg blir systemlogg gjennomgått. Dette gjøres blant annet for å sikre at 

kun de med berettiget behov har vært inne i journalen. IT 

 

Sunndal kommune har rutiner og rutinebeskrivelser for journalsystem i helsetjenesten og helse og 

omsorgstjenesten. Revisjonen har mottatt utskrift av aktuelle rutiner og vurdert disse.  

Aktuelle rutinene for kontroller for å hindre uønskede og uautoriserte tilganger til pasientjournal er:  

• Autorisasjon av roller i Gerica (Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi, 
helse og omsorg, Gerica)  

• Tilgangsstyring (Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi, helse og 
omsorg, Gerica)  

• Sjekk av logg i Gerica og behandling av sikkerhetsbrudd (Sunndal kommune, Helse og omsorg, 
18 IKT/ Velferdsteknologi helse og omsorg, Gerica)  

Revisjonen har mottatt dokumentasjon på gjennomførte kontroller i 2019 og fram til februar 2020. 

• Opplysninger om hvem som har tilganger til de ulike journalsystemene Sunndal kommune 

• Dokumentasjon på tilgangsstyring (Utfylt skjema med enhetsnavn, dato for kontroll, og stilling 
til ansvarlig kontrollør)  

• Dokumentasjon på Sjekk av logg i Gerica og behandling av sikkerhetsbrudd Sunndal kommune  
 
Tilganger til journalsystemene i helse og omsorgstjenesten 
Helsepersonell har som hovedregel tilgang til pasientjournal for egen avdeling/ sone. I tillegg har 

noen andre funksjoner tilgang for å kunne utføre nødvendig arbeid. Det opplyses at det er over 300 

roller i Gerica. Eksempler på roller er: 

Hjemmebasert omsorg og psykisk helse: avd.spl., meldingskontroll, blålysrolle, fakturering, 
hjemmehjelp, spl. trygg legemiddelhåndtering (hj.spl.), synskontakt, generering 
arbeidsliste, plukkrolle og HLR. 

Fagavdelingen: avd.spl., servicetekniker, ergoterapeut (hele tjenesten), demensutredning, 
kreftsykepleier, blålysrolle, saksbehandling (tjenestetildeling), plukkrolle, tilgang 
enkeltbrukere. 

Korttidsavdelingen: avd.spl., tilsynslege, fysioterapeut, blålysrolle, fakturering, meldingskontroll 
egen avd og natt, spl. kort gruppe 1 og 2, spl. trygg legemiddelhåndtering (kort), 
plukkrolle. 

Institusjon: avd.spl., tilsynslege v/ egen avdeling, fakturering (B+D+E), blålysrolle, meldingskontroll 
egen avdeling og langtids, servicetekniker institusjon, spl. trygg legemiddelhåndtering (E), 
Prestjordet dagsenter, plukkrolle. 

Habilitering: avd.leder, blålysrolle, meldingskontroll, fakturering, plukkrolle, HLR. 
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Rutinen autorisasjon av roller i Gerica skal sikre at tilgang til fagsystemet begrenses til ansatte som 

skal utøve tjenester hos pasient/ bruker, og at tilgangene er i henhold til lov om informasjons-

sikkerhet. Alle virksomheter som behandler personopplysninger må fra juli 2019 følge GDPR. Den 

som registrerer og oppbevarer opplysninger har fått plikter til å ivareta rettighetene til registrerte i 

fagsystemet Gerica. Rutinen gjelder for alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten og helsetjenesten 

som trenger tilgang til fagsystemet Gerica. 

Det er kun ansatte som skal utøve eller administrere tjenester hos bruker/ pasient, som skal ha 

tilgang. Tilgangen skal begrenses til å gjelde kun de pasienter og brukere som er aktuelle for den 

enkelte ansatt i tjenesteutøvingen, så langt systemet gjør det mulig. 

Automatisk tilgangsstyring regulerer hvem som har tilgang til informasjon om pasienten, den ansatte 

vil kun ha tilgang til pasienter på den avdelingen han/ hun arbeider. 

Rutinen har bestemmelser om opprettelse av nye roller, endring av rolle og avslutting av rolle.  

• Avdelingssykepleier/avdelingsleder bruker internmeldingsskjema i Gerica (Søknad om endring 
av rolle i Gerica) og sender henvendelsen til systemansvarlig om endring, opprettelse eller 
avslutte rolle. Det skal fremgå hvilke(n) roller det søkes om, og det skal settes en start og stopp 
dato som viser hvor lenge rollen skal være gyldig. Systemansvarlig oppretter den ansatte i 
ansattkartoteket i Gerica dersom det gjelder en ny ansatt. 

• Avdelingssykepleier/ avdelingsleder skal sikre seg at ansatt forstår viktigheten av at passordet 
ikke skal deles med andre, eller oppbevares på en slik måte at andre kan få tilgang på det. Ved 
førstegangs pålogging får den ansatte et engangspassord som den ansatte endrer selv. 

• Systemansvarlig oppretter og/ eller endrer roller etter avdelingsleder/ avdelingssykepleiers 
søknad, rollene skal markeres med start og stopp dato. Systemansvarlig gir tilganger begrenset 
kun til den avdelingen den ansatte arbeider i, og de tjenestene ansatt skal utføre i samsvar 
med rollen ansatt har. 

• Rollen til den ansatte kan videreføres etter stoppdato etter dialog med avdelingsleder/ 
avdelingssykepleier og systemansvarlig. Det er systemansvarlig som forlenger eller endrer 
stoppdato. 

• Hvis den ansatte arbeider på flere avdelinger, skal den avdelingen som den ansatte har størst 
stilling i, komme opp ved pålogging. Den ansatte bytter rolle ved behov. 

• Avdelingssykepleier/avdelingsleder skal gi beskjed i samme skjema ved å bruke internmelding 
når ansatt sitt arbeidsforhold er avsluttet. Systemansvarlig skal stoppe alle tilganger så snart 
som mulig. 

Rutinen for tilgangsstyring skal sikre at helse- og personopplysninger er tilgjengelige etter 

tjenestelige behov ved å autentisere på en sikker måte og at tilganger blir tildelt, administrert, 

kontrollert og fjernet. Videre skal den sikre at tilgang til helse- og personopplysninger bare blir gitt i 

den grad det er nødvendig for vedkommenes arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om 

taushetsplikt. 

Tilgangsstyringen sørger for at den ansatte kun har tilgang til det aktuelle nivået som er knyttet til 

den rollen som er tildelt. En ansatt kan ha mange forskjellige roller, og skal bruke den rollen som er 

formålstjenlig for oppgaven. Det er nivået på den enkelte rolle som styrer hvilke pasienter/ 

avdelinger du har tilgang til.  
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Ansvar og oppgaver knyttet til tilgangsstyring er lagt til systemansvarlig og avdelingsleder/ 

avdelingssykepleier. Den enkelte ansatte har ansvar for å melde fra til avdelingssykepleier/ leder 

dersom han/ hun mangler eller har tilgang til roller som er overflødige. 

Rutinen sjekk av logg i Gerica og behandling av sikkerhetsbrudd skal sikre at all aktivitet i 

fagprogrammet blir loggført, at ansvarlige for virksomheten har mulighet til å oppklare eventuell 

snoking/ ureglementert innsyn eller forsøk på det. Ureglementert innsyn/ snoking forebygges ved at 

logg føres. Rutinen gjelder alle ansatte med tilgang til fagsystemet Gerica. Virksomhetsledere for 

tjenestene som bruker Gerica som fagsystem, og systemansvarlige er ansvarlig for prosedyren. 

Det opplyses at Gerica som fagsystem ivaretar krav om føring av logg i henhold til gjeldende lov. Logg 

skal benyttes til å kartlegge hva som har skjedd dersom det er mistanke om eller når det har skjedd 

et sikkerhetsbrudd. Kun systemansvarlige har innsyn i logg, og skal føre kontroll med loggen 4 ganger 

per år. Kontrollsjekk av loggen skjer på to måter: 

1. Kontrollsjekk av blålysrollen 
2. Kontrollsjekk på fem tilfeldig valgte brukere/ pasienter 

Ved funn etter kontrollsjekk som kan tyde på, eller mistanke om, at en ansatt har tilegnet seg 

taushetsbelagte opplysninger i Gerica skal pleie- og omsorgssjef sammen med aktuell avdelingsleder/ 

avdelingssykepleier se på loggen til den ansatte. Innsynet i loggen skal dokumenteres på sak og 

arkivsystem ephorte, sak 2017/387 «Kvalitetssikring - rutiner i Gerica», med begrunnelse på hvorfor 

en har sjekket logg på den ansatte og hva som ble oppdaget på loggen. 

Dersom det viser seg at mistanken bekreftes av loggen, skal det kalles inn til et møte hvor pleie- og 

omsorgssjef og/ eller nærmeste leder og den ansatte går gjennom funnene. Den ansatte kan ha med 

seg sin tillitsvalgte. Viser det seg at hendelsen kan utløse reaksjoner fra kommunen eller Statens 

helsetilsyn, skal personalavdelingen delta på påfølgende møter. Pasient/ bruker skal informeres om 

funnene. Hendelsen skal meldes til Statens helsetilsyn og Datatilsynet. 

Kommunen har framlagt oversikt over gjennomførte kontroller av logg i Gerica i 2019 og fram til mai 

2020. Kontrollene skal gjennomføres i januar, april, juli/ august og oktober/ november. Det opplyses 

at det ble gjennomført en redusert kontroll i juli/ august 2019 på grunn av annet prioritert arbeid 

knyttet til innsyn. Ut over dette er kontrollsjekk på tilfeldig valgte brukere/ pasienter gjennomført iht 

plan. Vi har mottatt oversikt over gjennomførte kontroller. Gerica-nummer for fem brukere/ 

pasienter er oppgitt for tre av kontrollene i 2019. Ved kontroll i august er et Gerica-nummer oppgitt. 

Ved sistnevnte kontroll er det notert at avvik ble funnet. Kontroll gjennomført i januar 2020 iht plan 

uten avvik. 

Rutinen pasientjournal, journalansvarlig (helsefremmende og forebyggendetjenester) gjelder for 

jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Innholdet i rutinen er noe endret ved 

revisjon våren 2020. Det stilles nå krav om kvartalsvis kontroller av journal: 

• Journalansvarlig kontrollerer 3 tilfeldige journaler, om de er ført i tråd med 
journalforskriften § 8 



Møre og Romsdal Revisjon SA │Sunndal kommune│Undersøkelse pasientjournal 

 

                                        26                               20.5.2020 

 

• Journalansvarlig kontrollerer aktivitet i journalene. Det velges ut 5 tilfeldige journaler, fra 
helsestasjonsjournal, skolehelsetjenestejournaler, smittevernjournaler og generelle 
journaler. Det kontrolleres hvem som har vært inne i journalen og om vedkommende har 
gyldig grunn til dette. 

Tidligere ble den første kontrollen gjennomført. Gjennomføring sikres ved at melding om dette er 
lagt inn med varsling til leder hver tredje måned. Gjennomførte kontroller ble tidligere i liten grad 
dokumentert. Rutinen bestemmer nå at kvalitetssjekk av journalføring og sjekk av systemlogg skal 
dokumenteres i Public 360 (saks og arkivsystem).   
 

REVISORS VURDERING 

Våre undersøkelser viser at kommunen har prosedyrer som skal sikre at kun personer med berettiget 

behov for pasientopplysninger har tilgang til dette. Prosedyrene har en god struktur der tidspunkt og 

omfang av kontrollhandlinger beskrives. Ansvar for kontrollhandlingene er plassert på funksjoner.  

Oversikt over gjennomførte kontroller av logg i Gerica viser at kontroller gjennomføres. 

Gjennomførte kontroller i Gerica skal iht rutine dokumenteres på sak i arkivsystem ephorte. I juni 

2019 fikk Sunndal kommune nytt saks- og arkivsystem. Det opplyses at dokumentasjon av 

gjennomførte kontroller lagres på intranett. Rutinen bør ved neste revisjon oppdateres iht hvor 

oversikten nå arkiveres. 

Gjennomført kvalitetssjekk av journal i helsetjenesten har tidligere i liten grad blitt dokumentert. Det 

er positivt at ny prosedyre bestemmer at dette skal dokumenteres i Public 360 (saks og arkivsystem).   
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4. KILDER  

I e-post 10.3.2020 mottok vi 28 rutiner og andre typer dokumenter fra helse og omsorgstjenesten 

som etter deres vurdering kan være relevant i forhold til pasientjournal. Dokument 1-4 gjelder for 

kommunen. De resterende dokumentene gjelder for helse og omsorg. Listen under inkludert 

katalogisering er utarbeidet av revisjonen.  

Vedlegg  Prosedyre m.m. 
 

Taushetserklæring 

1 Taushetserklæring for ansatte i Sunndal kommune 
Sunndal kommune, 05 Felles tjenester, 01 Arbeidsgiver/ personal, Reglement arbeidsgiver/ personal 

Journalsystem 

2 Ansvar og organisering informasjonsbehandling og informasjonssikkerhet 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 02 Styrende dokument og felles prosedyrer - helse og omsorg, 
Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Krav til journalsystem - personvern, innsyn, utskrift, retting, sletting, oppbevaring og overføring 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 02 Styrende dokument og felles prosedyrer - helse og omsorg, 
Personvern og Informasjonssikkerhet 

4 Krav til journalsystem, journalføring, journalens innhold 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 02 Styrende dokument og felles prosedyrer - helse og omsorg, 
Personvern og informasjonssikkerhet 

Journalansvarlig 

5 Journalansvarlig, informasjonsansvarlig 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 02 Styrende dokument og felles prosedyrer - helse og omsorg, 
Personvern og informasjonssikkerhet 

6 Journalansvarlig 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 06 Helsefremmende og forebyggende tjenester, 
Helsestasjonsvirksomhet 

Samtykke - generelt 

7 Innhenting av samtykke fra den registrerte eller informasjonsplikt - personopplysninger 
Sunndal kommune, 02 Overordnet kommunal styring og ledelse, 02 Informasjonssikkerhet og personvern 
(GDPR), 02 Gjennomførende aktiviteter - Informasjonssikkerhet og personvern 

8 Samtykkeerklæring til innhenting og deling av sensitiv informasjon 
Sunndal kommune, 02 Overordnet kommunal styring og ledelse, 02 Informasjonssikkerhet og personvern 
(GDPR), 04 Skjema/ lister - Personvern og informasjonssikkerhet 

9 Samtykkeerklæring 
Sunndal kommune, Skjema for samtykke 

Samtykke og samtykkekompetanse – helse og omsorg 

10 Samtykke til helsehjelp og samtykkekompetanse 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 02 Styrende dokument og felles prosedyrer - helse og omsorg, 
Samtykkekompetanse 

11 Vurdering av samtykkekompetanse 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 02 Styrende dokument og felles prosedyrer - helse og omsorg, 
Samtykkekompetanse 

12 Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 02 Styrende dokument og felles prosedyrer - helse og omsorg, 
Samtykkekompetanse 

13 Samtykkekompetanse og medvirkning - skjema 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 05 Habilitering og rehabilitering, Habilitering, Skjema 

14 Samtykkeerklæring 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 16 Skjema, Skjema/ lister helse og omsorg 

Pasientjournal 

15 Målgrupper og ansvar elektronisk pasientjournal 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/Velferdsteknologi helse og omsorg, E LINK 

16 Overvåkning av meldingslogg/ meldingstrafikk 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi helse og omsorg, E LINK 
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17 Retting/ sletting av Journal i Gerica 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi helse og omsorg, Gerica 

18 Sletting/ retting i Gerica 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 16 Skjema 

19 Daglig rapportering i Gerica 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi, Gerica 

20 Tverrfaglig tiltaksplan i Gerica 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi, Gerica 

21 Krav om opplæring i fagsystemet Gerica 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi, helse og omsorg, Gerica 

22 Innsyn i pasientjournal 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi helse og omsorg, Gerica 

23 Autorisasjon av roller i Gerica 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi, helse og omsorg, Gerica 

24 Tilgangsstyring 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi, helse og omsorg, Gerica 

25 Dokumentasjon på tilgangsstyring 
Utfylt skjema med enhetsnavn, dato for kontroll, og stilling til ansvarlig kontrollør 

26 Sjekk av logg i Gerica og behandling av sikkerhetsbrudd 
Sunndal kommune, Helse og omsorg, 18 IKT/ Velferdsteknologi helse og omsorg, Gerica 

27 Dokumentasjon på Sjekk av logg i Gerica og behandling av sikkerhetsbrudd 
Sunndal kommune 

28 Opplysninger om hvem som har tilganger til de ulike journalsystemene 
Sunndal kommune 

 

I oppstartmøte 6.3.2020 mottok vi 19 prosedyrer og andre dokumenter i en perm som ut fra 

kommunens vurdering kan være aktuell i forhold til pasientjournal. Dokumentene gjelder 

helsetjenesten. 

Vedlegg  Prosedyre 
 

1) System med personopplysninger 

2) Brukeres rett til medvirkning og informasjon 

3)  Håndtering av post 

4) Håndtering av elektroniske meldinger 

5)  Journalansvarlig/ Pasientjournal, journalansvarlig 

6)  Opplæring av nyansatte 

7)  Samtykkeskjema 

8) Tverrfaglig samarbeid 

9) Bestilling og bruk av tolk ved Sunndal Helsestasjon 

10) MRSA utenfor institusjon 

11) Barn ikke møtt til kontroll 

12) Vaksinasjon 

13)  Helsetjeneste for bosatte flyktninger 

14) Helsetjenester for arbeidsinnvandrere etc 

15) Helseopplysningsskjema 8. trinn 

16) Prosedyre Vold i nære relasjoner Helsestasjon 

17) Brosjyre helsestasjon 0-5 år 

18) Brosjyre skolehelsetjenesten 

19) Brosjyre vold skolestart 
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5. VEDLEGG  

 

PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN  

Lov av 2.7.1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter har bestemmelser om pasientjournal, 
herunder regler for pasient og brukers rett til innsyn i egen journal og bestemmelser for pårørendes 
innsyn.  

§ 3-1 PASIENTENS ELLER BRUKERENS RETT TIL MEDVIRKNING 

Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient 

eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige 

tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den 

enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal 

gis informasjon og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og 

modenhet. 

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker. Det skal 

legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- 

og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. 

Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å 

medvirke sammen med pasienten. 

Ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være til stede når helse- og omsorgstjenester gis, 

skal dette som hovedregel imøtekommes. 

§ 3-3 INFORMASJON TIL PASIENTENS ELLER BRUKERENS NÆRMESTE PÅRØRENDE  

Dersom pasienten eller brukeren samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens eller 
brukerens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens eller brukerens helsetilstand og den 
helsehjelp som ytes.  

Er pasienten eller brukeren over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av 
fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning, har både pasienten eller 
brukeren og dennes nærmeste pårørende rett til informasjon etter reglene i § 3-2.  

Dersom en pasient eller bruker dør og utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko, har pasientens eller 
brukerens nærmeste pårørende rett til informasjon etter § 3-2 fjerde til og med sjette ledd, så langt 
taushetsplikten ikke er til hinder for dette.  

§ 3-5 INFORMASJONENS FORM 

Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, 
erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte.  

Personellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av 
informasjonen.  
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Opplysning om den informasjon som er gitt, skal nedtegnes i pasientens eller brukerens journal.  

§ 5-1 RETT TIL INNSYN I JOURNAL 

Pasienten og brukeren har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel 
rett til kopi, jf. personvernforordningen artikkel 15. Pasienten og brukeren har etter forespørsel rett 
til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende. 

Pasienten og brukeren kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende 
nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller 
innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær.  

En representant for pasienten eller brukeren har rett til innsyn i opplysningene som pasienten eller 
brukeren nektes innsyn i, med mindre representanten anses uskikket for dette. En lege eller advokat 
kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler for dette.  

Reglene i § 3-3 og § 3-4 om andres rett til informasjon gjelder tilsvarende for innsyn i journal. 

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige 
grunner taler mot dette.  

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til innsyn i journal, herunder 
bestemmelser om betaling for kopier.  

 

PASIENTJOURNALLOVEN   

Lov av 20.06.2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp trådte i kraft 1. 
januar 2015 og regulerer bare primærbruk av helseopplysninger. Bakgrunnen for to-delingen er at 
sekundærregistrene har et annet formål enn pasientjournaler og andre behandlingsrettede registre. 
Dermed reiser de andre juridiske spørsmål og gir andre personvernmessige utfordringer enn 
behandlingsrettede registre. 

Den tidligere helseregisterloven (lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av 
helseopplysninger) var en felles lov for bruk av helseopplysninger i helsetjenesten (primærbruk eller 
behandlingsrettede helseregistre) og bruk av helseopplysninger til statistikk, forskning, 
administrasjon mv. (sekundærbruk).  

Reglene om sekundærbruk nå regulert særskilt i helseregisterloven (lov 20. juni 2014 nr. 43 om 
helseregistre og behandling av helseopplysninger).  

§ 1 LOVENS FORMÅL  

Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje på en måte som 
a) gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger 

på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot at 
opplysninger gis til uvedkommende ivaretas, og 

b) sikrer pasienters og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og 
medvirkning. 
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I kapittel 2 er det bestemmelser om pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre 

§ 7 KRAV TIL BEHANDLINGSRETTEDE HELSEREGISTRE  

Behandlingsrettede helseregistre skal understøtte pasientforløp i klinisk praksis og være lett å bruke 
og å finne frem i. 

Behandlingsrettede helseregistre skal være utformet og organisert slik at krav fastsatt i eller i 
medhold av lov kan oppfylles. Dette gjelder blant annet regler om: 
a) taushetsplikt, jf. § 15, 
b) forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger, jf. § 16, 
c) retten til å motsette seg behandling av helseopplysninger, jf. § 17, 
d) retten til informasjon og innsyn, jf. § 18, 
e) helsepersonells dokumentasjonsplikt, jf. helsepersonelloven § 39, 
f) tilgjengeliggjøring av helseopplysninger, jf. §§ 19 og 20 og 
g) informasjonssikkerhet og internkontroll, jf. §§ 22 og 23. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikt til å ha elektroniske systemer, om 
godkjenning av programvare og sertifisering og om bruk av standarder, standardsystemer, kodeverk 
og klassifikasjonssystemer. 

§ 18 INFORMASJON OG INNSYN  

Pasienten eller brukeren har rett til informasjon og innsyn i henhold til pasient- og 
brukerrettighetsloven § 3-6 tredje ledd og § 5-1 og til personvernforordningen artikkel 13 og 15.  

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til innsyn i behandlingsrettede 
helseregistre. 

§ 22 INFORMASJONSSIKKERHET  

Den dataansvarlige og databehandleren skal gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å 
oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen, jf. personvernforordningen artikkel 32. 
Den dataansvarlige og databehandleren skal blant annet sørge for tilgangsstyring, logging og 
etterfølgende kontroll. 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til informasjonssikkerhet ved behandling av 
helseopplysninger. 

§ 23 INTERNKONTROLL  

Den dataansvarlige skal gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at 
behandlingen utføres i samsvar med personvernforordningen, personopplysningsloven og denne 
loven, jf. forordningen artikkel 24. 

Den dataansvarlige skal dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for 
medarbeiderne hos den dataansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også være 
tilgjengelig for tilsynsmyndighetene. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll. 
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§ 26 TILSYN  

Datatilsynet fører tilsyn med overholdelsen av loven og forskrifter gitt i medhold av loven. Dette 
gjelder ikke for tilsynsoppgaver som påligger Statens helsetilsyn eller Fylkesmannen etter 
helsetilsynsloven. 

 

FORSKRIFT OM PASIENTJOURNAL (PASIENTJOURNALFORSKRIFTEN)  

Fastsatt ved kgl.res. 1. mars 2019 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av 
helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) § 7 tredje ledd, § 10, § 18 tredje 
ledd, § 19 tredje ledd og § 22 andre ledd, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 
(helsepersonelloven) § 40 tredje ledd, § 42 tredje ledd, § 43 fjerde ledd og § 45 tredje ledd og lov 2. 
juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 5-1 sjette ledd.  

§ 18 har bestemmelser om ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter. Forskriften § 6 bokstav e 
tredje punktum og § 9 trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer. Øvrige deler av 
forskriften trer i kraft 1. juli 2019.  

Det bestemmes blant annet at fra 1. juli 2019 oppheves forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om 
pasientjournal.  

Forskriften har blant annet bestemmelser om: 

§ 3 DATAANSVARLIG  

Enhver behandling av helseopplysninger må kunne knyttes til en dataansvarlig. 

Dataansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av 
opplysningene og hvilke midler som skal benyttes, jf. personvernforordningen artikkel 4 nr. 7. 

Dersom to eller flere dataansvarlige i fellesskap fastsetter formålene med og midlene for 
behandlingen av opplysningene, er de felles dataansvarlige. De felles dataansvarlige skal på en 
tydelig og klar måte fastsette og dokumentere sitt respektive ansvar for å overholde forpliktelsene i 
personvernforordningen, jf. artikkel 26. Det vesentligste innholdet i ordningen skal gjøres tilgjengelig 
for pasienten. 

Hver dataansvarlig skal føre en protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar, 
jf. personvernforordningen artikkel 30. 

§ 5 ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER  

Oversikten nedenfor angir hvilke administrative opplysninger som det kan være relevant og 
nødvendig at fremgår av pasientens journal. Oversikten er ikke uttømmende.  
a) opplysninger for å kunne kontakte pasientens nærmeste pårørende 
b) opplysninger om når og hvor helsehjelpen er gitt og type kontakt, blant annet om helsehjelpen er 

gitt ved ordinær konsultasjon, videokonsultasjon, nettbasert behandling, medisinsk 
avstandsoppfølging eller opphold i institusjon 

https://lovdata.no/lov/2014-06-20-42
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1385
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c) kontaktopplysninger til pasientens faste lege (fastlege eller lignende), koordinator, kontaktlege 
og eventuelt annet personell som er nødvendig for å lette samarbeidet mellom helsepersonell 
om helsehjelp til pasienten  

d) opplysninger om pasienten har individuell plan samt en henvisning til hvor helsepersonellet kan 
finne frem til planen. 

§ 7 OPPLYSNINGER OM INFORMASJON OG INFORMASJONSUTVEKSLING, 

RESERVASJONER OG SAMTYKKEKOMPETANSE  

Oversikten nedenfor angir hvilke opplysninger om informasjon og informasjonsbehandling, 
reservasjoner og samtykkekompetanse som det kan være relevant og nødvendig at fremgår av 
pasientens journal. Oversikten er ikke uttømmende.  
a) opplysninger om det er gitt råd og informasjon til pasient og nærmeste pårørende, og 

hovedinnholdet i rådene og informasjonen 
b) opplysninger om melding av opplysninger til annet personell og til andre etater eller tjenester 

etter helsepersonelloven kapittel 5, 6 og 7, for eksempel henvisninger, epikriser, 
innleggelsesbegjæringer og resultater av rekvirerte undersøkelser, samt hvilke opplysninger slike 
meldinger bygger på  

c) opplysninger om pasientens reservasjoner og samtykkekompetanse. 

§ 11 RETT TIL INNSYN  

Pasienten eller en representant for pasienten, og pårørende, har rett til innsyn i pasientjournalen 
etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og personvernforordningen artikkel 15, jf. 
helsepersonelloven § 41. 

Den dataansvarlige skal legge til rette for at samiskspråklige, fremmedspråklige og personer med 
nedsatt funksjonsevne kan utøve retten til innsyn, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5. 

Innsyn skal være gratis. Dersom den registrerte ber om flere kopier, kan den dataansvarlige kreve et 
rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene, jf. personvernforordningen artikkel 15 nr. 3. 

§ 12 GENERELLE SYSTEMKRAV  

Pasientens journal skal føres elektronisk. Dersom det i enkelttilfeller ikke er mulig å registrere 
opplysningene elektronisk, kan de dokumenteres på annen måte inntil de kan registreres elektronisk. 

I tillegg til å oppfylle kravene i pasientjournalloven § 7, skal pasientjournalene være utformet og 
organisert slik at meldeplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov ivaretas. 

Dataansvarlig skal ha kontroll og oversikt over all behandling av helseopplysninger de selv er 
ansvarlig for, inkludert tilgjengeliggjøring av opplysninger til andre virksomheter. 

§ 13 KRAV OM TILGANGSSTYRING (AUTORISERING OG AUTENTISERING MV.)   

Behandling av journalopplysninger skal baseres på bestemte tildelte tillatelser til å lese, registrere, 
redigere, rette, slette, sperre eller på annen måte behandle opplysninger i journalen (autorisasjon). 
Autorisasjonen skal  
a) beskrive rettighetene og pliktene som autorisasjonen omfatter  
b) angi hvilke virksomheter autorisasjonen omfatter  
c) dokumenteres i virksomhetens oversikt over helsepersonells autorisasjoner  
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d) være tidsbegrenset  
e) vurderes på nytt når det oppstår endringer i ansvarsområder eller ansettelsesforhold. 

Journalopplysninger kan bare gjøres tilgjengelig for personell som gjennom autentisering kan 
bekrefte sin identitet på en sikker måte. 

Den dataansvarlige skal ha oversikt over hvem som har tilgang til hvilke typer opplysninger og kunne 
kontrollere i ettertid hvem som har benyttet seg av tilgangen. 

§ 14 KRAV TIL LOGGFØRING  

Tilgjengeliggjøring av opplysninger skal dokumenteres automatisk hos virksomheten.    
Dokumentasjonen skal minst inneholde informasjon om  
a) identitet og organisatorisk tilhørighet til den som har hentet fram helseopplysninger 
b) grunnlaget for tilgjengeliggjøringen  
c) tidsperioden for tilgjengeliggjøringen. 

Den registrerte har rett til innsyn i dokumentasjonen. 

Dersom oversikten viser at noen urettmessig har hentet frem journalopplysninger, skal virksomheten 
opplysningene er hentet fra og den registrerte, varsles, jf. personvernforordningen artikkel 33 og 34. 

 
 
 
 

 



  

SUNNDAL KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  
Arkiv:  
Saksbehandler:  
Dato:  

2020-1563/03 
033 
Sveinung Talberg 
25.05.2020 

 

Saksframlegg  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
PS 24/20 Kontrollutvalget 02.06.2020 

 
 
OPPFØLGINGSLISTE 
 
Sekretærens innstilling 
 
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:  …….  
Følgende saker avsluttes på oppfølgingslisten: ……. 
 
Saksopplysninger 
 
Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha et oppsett av saker og problemstillinger som medlemmene 
ønsker nærmere utredet eller orientering om. 
 
Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte sak, 
det vil si følgende alternativ: 
 
 Som nytt punkt 
 Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær sak i 

møte)  
 Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side) 

   
 
Vedlagt følger: 

• Ajourført oppfølgingsliste pr. 25.05.2020. 
 
VURDERING 
 
Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller 
i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten. 
 
 
 
 
Sveinung Talberg 

 

rådgiver  
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KONTROLLUTVALGET I 
SUNNDAL KOMMUNE 

 
SAKSOPPFØLGING 
 (ajourført pr.25.05.2020) 

Saker som er tatt opp: Bakgrunn for saken: Restanse: Status: 
Prosjektregnskap til 
kontrollutvalget. 
Sak PS 08/16. 
 
31.01.17 

I tilknytning til kontrollutvalgets 
behandling av årsmeldingen for 
2016 i sak 03/17, pkt. 5.2, vil 
kontrollutvalget følge opp om 
kontrollutvalget får seg forelagt 
prosjektregnskap slik 
økonomireglementet beskriver. 
I tilknytning til dette vurderer 
kontrollutvalget hvilke 
revisjonsbekreftelser og 
revisjonshandlinger en ønsker utført. 
 

Kontrollutvalget ber om å få en 
samlet oversikt over ferdige 
investeringsprosjekt i neste 
tertialrapport.(fra møte 16.9.19)   
 
Kommunen bør videre revidere 
investeringsreglementet i neste 
valgperiode og vurdere 
beløpsgrensen for når 
enkeltprosjekt skal til politisk 
behandling via revisjon og 
kontrollutvalg.  I tilknytning til 
dette vurderer kontrollutvalget 
hvilke revisjonsbekreftelser og 
revisjonshandlinger en ønsker 
utført. 

16.09.19: 
Kommunen har nå fått et revisorbekreftet byggeregnskap fra Utbygger’n AS for 
fellesprosjektet «Litltorget».  Kontrollutvalget vil få en samlet oversikt når det er ferdig fra 
kommunen og det blir presentert i neste tertialrapport.  Kommunen bør videre revidere 
investeringsreglementet i neste valgperiode og vurdere beløpsgrensen for når enkeltprosjekt 
skal til politisk behandling via revisjon og kontrollutvalg. 
16.10.19: 
Byggeregnskap med vedlegg for Litltorget og gang- og oppholdsareal mellom Hovsvegen 
og kirkegården oversendt fra Sunndal kommune. 
24.10.19: 
Byggeregnskapet behandlet i kontrollutvalget.  Uttalelse oversendt Sunndal kommunestyre. 
27.11.19: 
Svar fra kommunedirektør. Vedlagt en oversikt over investeringsprosjekter.  
Økonomireglement og reglement for investeringsprosjekter vil bli revidert i valgperioden. 
Grunnet ny kommunelov med tilhørende forskrifter (forskrifter er i liten grad utarbeidet 
pt.t) vil det være behov for gjennomgang og revidering. 
03.02.20: 
Svar fra kommunedirektør.  Pt. må regnskapsavslutning prioriteres, samt at ny økonomisjef 
må være på plass for å være med i vurderingen for hvilke oppgaver som prioriteres. 
29.04.20: 
Kommunedirektøren opplyste i KU-møtet at arbeidet med revidering av 
investeringsreglementet ikke er prioritert i denne omgang som følge av at økonomisjefen 
nylig er tilsatt og arbeidet med budsjett og økonomiplan er prioritert. 

Sunndalsøra Samfunnshus 
BA – forvaltning 
 
31.03.17 

Kontrollutvalget er gjennom Bjørn 
Stomsvik(repr. for en av 
andelshaverne i Sunndalsøra 
samfunnshus BA) blitt kjent med at 
det i Sunndal Samfunnshus BA ikke 
er blitt avholdt Generalforsamling 
siden 2006.  Det er også andre 
forhold i dette selskapet som en er 
blitt kjent med som en vil ha 
verifisert og bekreftet.  Sunndal 
kommune eier i dag 58,937 % av 
andelene i selskapet. 

Kontrollutvalget avventer 
behandling og fremdrift i 
eierorganet til samfunnshuset 
og følger opp Sunndal 
kommune sin medvirkning til 
dette. 
 
Kommunedirektøren har som 
målsetting at eierforhold, 
økonomi og organisering skal 
avklares innen utgangen av 
2019. 

24.10.19: 
Leder registrerer at det er gått et brev fra kommunen(advokat) til de andre eierne.  Leder 
reagerer på at dette brevet burde blitt sendt til styret for Sunndalsøra samfunnshus og ikke 
til de andre eierne.  Kommunedirektøren har tidligere sagt at en håper å være i mål med 
saken i 2019.  Kontrollutvalget er uroet over manglende fremdrift og at ikke kommunen 
som største eier medvirker i større grad til at det blir ordnet opp i saken.  Kontrollutvalget 
ber kommunedirektøren om en statusrapport og plan for det videre arbeidet til møtet . 
27.11.19: 
Svar fra kommunedirektør.  Styret i Sunndalsøra Samfunnshus har i brev av 13.11.19 angitt 
at det på ordinær generalforsamling i april 2020 skal gjøres beslutninger om selskapets 
fremdrift.  Kommunedirektøren supplerte i møtet 05.12.19 med at det er lite 
kommunedirektøren kan gjøre slik situasjonen er nå.  Dette er en styresak. 
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Kontrollutvalget ønsker å undersøke 
forholdene nærmere og vil sende et 
brev til ordføreren der en ber om en 
redegjørelse.   Hvis disse forholdene 
kan bekreftes, ber kontrollutvalget 
om en redegjørelse fra ordføreren 
om hvilke tiltak som blir satt i verk 
for å rydde opp i forholdene. 
Uavhengig av ordførerens 
redegjørelse vil kontrollutvalget 
vurdere å gjennomføre en 
selskapskontroll av selskapet.   

13.02.20: 
Kontrollutvalget er kjent med at det er gått ut brev fra styret til andelseierne den 13.11.19 
der styret har som målsetting å avklare fremtidig organisering og eierforhold for 
samfunnshuset på ordinær generalforsamling medio april 2020.   
29.04.20: 
Kommunedirektøren opplyste i KU-møtet at generalforsamlingen er utsatt til september 
2020.  Kommunedirektøren vil forberede en sak til kommunestyret før generalforsamlingen 
som uttrykker kommunen sin holdning til fremtidig eierskap. 

Oppfølging av tilsynsrapport 
fra Arkivverket om arkivene 
i Sunndal kommune 
 
Sak PS 10/18 
04.04.18 

Sekretariatet viste i sak RS 28/18til 
brev fra Arkivverket datert 
07.02.2018 der det vises til at det er 
gått over tre år siden Arkivverket 
oversendte Sunndal kommune 
endelig tilsynsrapport med pålegg 
om å utbedre avvik.  Arkivverket 
registrerer at kommunen ikke har 
overholdt fastsatte frister, og at fire 
avvik fortsatt står åpne (1, 3, 5 og 8).  
Arkivverket velger på nåværende 
tidspunkt å avslutte tilsynet. 

Kontrollutvalget følger opp at 
avviket «arkivplan» lukkes. 
 
Kontrollutvalget ber 
kommunedirektøren om en 
status på uttrekk fra hoved- og 
fagsystemene. 

05.09.2019: 
Svar fra kommunedirektøren.  De sakene som ikke er lukket gjelder kommunens arkivplan, 
og det er ikke endret status i forhold til forrige rapportering. Dette henger sammen med 
innføring av nytt sak/arkivsystem P360, samt nytt byggesaksystem. eArkiv skal på plass, 
slik at det kan gjøres oppslag via Public 360 i alle arkivdeler i ePhorte og i de historiske 
basene. Dette krever rydding og avslutning av hele ePhorte, uttrekk, kvalitetssikring og 
deponering, for deretter å konvertere det inn i eArkiv. Dette arbeidet gjøres i samarbeid 
med IKA Møre og Romsdal IKS, IKT ORKide og Tieto. Når dette er på plass vil det 
arbeides med å få på plass arkivplan. 
16.09.2019: 
Kommunen har ikke hatt ressurser til å lukke gjenstående avvik.  Kontrollutvalget beholder 
saken på oppfølgingslisten da alle avvik ennå ikke er lukket. 
27.11.19: 
Svar fra kommunedirektør.  Tidligere har vi tatt uttrekk av arkivdelene SAK1 og SAK2 fra 
ePhorte. Ved skifte av sak-/arkivsystem tas det uttrekk av resterende arkivdeler, både sak-
arkiv og objektarkiv. Til sammen har vi 12 arkivdeler det nå skal tas uttrekk av. Vi har 
gjennomført en omfattende jobb med å rydde og avslutte i ePhorte. Alle dokumenter er 
journalført, alle restanser er avskrevet og alle saksmapper er avsluttet. Arkivdelene er 
periodisert, de har fått endret status og start/slutt-dato er registrert. 
IKT ORKIde er ansvarlig for det tekniske og har kontakten med Evry og Interkommunalt 
arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKAMR). Det har vært litt forsinkelser fra Evry sin side 
når det gjelder tekniske verktøy for uttrekk, men det skal være rettet opp og uttrekkene tas 
fortløpende for kommunene. 
Arkivuttrekket vårt er innmeldt til IKAMR, og vi skal straks besvare henvendelsen fra dem 
der de ber om at avtale om deponering av digitalt arkivmateriale bekreftes og at skjema 
med informasjon om innleveringen fylles ut. Dette gjøres i samarbeid mellom arkivleder og 
IKT ORKide. Etter at uttrekkene er gjort skal vi kvalitetssikre metadataene sammen med 
IKAMR og IKT ORKide før uttrekket «pakkes». Når uttrekkene er godkjente skal det 
sammen med IKT ORKide og Tieto sørges for at de blir tilgjengelige for oppslag i eArkiv 
(gjennom Public360). 
Under møtet 05.12.19 orienterte kontrollutvalgssekretariatet om at arkivverket har opplyst 
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at det vil bli gjennomført et nytt tilsyn med arkivene i Sunndal.  Sist arkivtilsyn som denne 
oppfølgingssaken bygger på skriver seg fra et tilsyn i 2015. 
03.02.20: 
Svar fra kommunedirektør.  Når det gjelder uttrekk fra fagsystemene er dette i gang, og 
viktige aktører er Interkommunalt arkiv MR (IKA) og IKT Orkide. Arbeidet er i stor grad 
av teknisk karakter. Uttrekk fra post/arkivsystemet er gjennomført, og overlevering skal 
være godkjent i IKA Møre og Romsdal før 01.03.20. 
13.02.2020: 
Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.  
Kommunen har ikke hatt ressurser til å lukke gjenstående avvik.  Det er varslet nytt tilsyn 
fra Arkivverket 06.05.2020.  Kommunedirektøren har fått melding om at dette er utsatt til 
november i år.     
29.04.20: 
Kommunedirektøren opplyste i møtet at arkivmaterialet nå er overlevert IKA Møre.   

Innsyn i pasientjournal 
 
PS 17/19 
25.04.2019 

På bakgrunn av behandling av saken 
i sak PS 18/19 ønsker 
kontrollutvalget å føre saken opp på 
oppfølgingslisten og følge opp 
videre at kommunen har etablert 
tilstrekkelige rutiner som sikrer en 
forsvarlig saksbehandling på 
området innsyn i pasientjournaler. 
 

Kontrollutvalget vurderer å 
bestille en undersøkelse fra 
revisjonen på kommunens 
rutiner med pasientjournaler. 
 
Videre undersøke hvordan 
etterlevelse av lov, forskrift og 
rutine i forhold til 
pasientjournaler skjer. 

18.06.2019: 
På bakgrunn av behandling av saken i sak PS 18/19 ønsker kontrollutvalget å føre saken 
opp på oppfølgingslisten og følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner 
som sikrer en forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler. 
Kommunedirektøren sa at hun hadde nye opplysninger i saken og ba om at møtet ble lukket 
med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2.  Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke 
møtet. Kommunedirektøren redegjorde for de nye opplysningene som vil bli protokollert i 
egen protokoll unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, 1.ledd. 
16.09.2019: 
Kontrollutvalget anbefaler at saken fortsatt står på oppfølgingslisten på bakgrunn av at en 
bør vurdere å bestille en undersøkelse fra revisjonen for å se på rutinene og etterlevelse av 
disse når det gjelder pasientjournaler. 
24.10.2019: 
Kontrollutvalget anbefaler at saken fortsatt står på oppfølgingslisten på bakgrunn av at en 
bør vurdere å bestille en undersøkelse fra revisjonen for å se på rutinene og etterlevelse av 
disse når det gjelder pasientjournaler.  Kontrollutvalget registrerer at Fylkesmannen har 
sendt kommunen brev om et tilsyn.  Dette er unntatt offentlighet.  Kontrollutvalget vil be 
om innsyn i dette dokumentet før møtet 5.12.19 og ta stilling til om dette påvirker 
vurderingen om bestilling av undersøkelse på området. 
05.12.2019: 
Kontrollutvalget er kjent med at tilsynet som ble omtalt i kontrollutvalgsmøtet 16.10.19 
ikke gjelder denne saken.  Leder ba kontrollutvalget vurdere å bestille en undersøkelse på 
området pasientjournal.  Nestleder ba om at dette spørsmålet ble utsatt da det i møtet i 
kontrollutvalget 16.10.19 ble sagt at kommunen selv ville be Fylkesmannen om at det ble 
åpnet et tilsyn på området.  Kontrollutvalgssekretariatet undersøker dette nærmere med 
kommunen og kontrollutvalget avventer nærmere behandling til svar foreligger.  Det er 
ikke hensiktsmessig å iverksette en undersøkelse nå fra kontrollutvalget sin side hvis 
Fylkesmannen skal ha et tilsyn på området. 
13.02.2020: 
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Kontrollutvalgssekretariatet har i epost fra Fylkesmannen 16.12.2019 fått bekreftet at 
pasientjournaler ikke er hovedtema i de tilsynene som er planlagt pr. dato.  Fylkesmannen 
mener det er positivt om kontrollutvalget arbeider videre med en undersøkelse på dette 
området. 
 
Kontrollutvalget behandlet en bestilling av undersøkelse på området i møtet 13.02.2020 og 
fattet enstemmig vedtak om å bestille en undersøkelse fra Møre og Romsdal Revisjon SA. 
 
Problemstillingene er følgende: 
 
1.Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner mot 
lovverket for pasientjournaler. 
 
2.Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å 
ivareta innsynsretten for pårørende. 
 
3.Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å 
ivareta informasjons- og opplysningsplikten overfor pårørende vedrørende deres 
innsynsrett. 
 
4.Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å 
ivareta tilgangskontroller i pasientjournalsystemet og å hindre uønskede og uautoriserte 
oppslag i systemet. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet får myndighet i samråd med revisjonen til å utdype og 
spesifisere spørsmålene. 
 
Undersøkelsen skal utføres innenfor en ramme på 100 timer og leveres innen 15.05.2020. 

Gnr. 91, b.nr. 20, 
Horrvikvegen 201 – 
utvikling av eigedom 
 
PS 17/19 
25.04.2019 

På bakgrunn av behandling av saken 
i sak PS 18/19 ønsker 
kontrollutvalget å føre saken opp på 
oppfølgingslisten og følge opp 
videre at kommunen har etablert 
tilstrekkelige rutiner som sikrer en 
forsvarlig saksbehandling på 
området i henhold til plan- og 
bygningslov, politiske vedtak og at 
saken kan danne presedens for andre 
lignende saker. 
 

Kontrollutvalget ønsker å 
undersøke etterlevelse av 
rutiner for bygningskontroll.  
Videre om kommunen har 
utført tilsyn med byggetiltak i 
følge planen og om kommunen 
har vurdert tiltak hvis en ikke 
følger planen. 

11.02.2019: 
Sak PS 05/19.  Kontrollutvalget har fått en henvendelse om mulig brudd på forutsetningene 
i vedtak fattet i Økonomi- og planutvalget den 26.09.2017, sak 109/17.  Det hevdes i 
henvendelsen at tiltakshaver har bygd en molo.  Dette er i strid med vedtaket.  
16.04.2019: 
Svar fra kommunedirektøren i epost.  Byggesaksrådgiver og planlegger i plan-, miljø- og 
næringstjenesten har vært på befaring på angjeldende eiendom i forbindelse med 
delingssaken og har observert at moloen er reparert litt ut over det som lå i tillatelsen. 
Tjenestens vurdering er at dette ikke vil bli fulgt opp med pålegg fra vår side. 
Inneværende år har tjenesten som mål å starte opp tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak 
med målsetting om kontroll av 5 % av alle innkomne byggesøknader (Årsplan 2019). 
Tjenesten har oversikt til i viss grad over dette, men et formalisert system og rutiner er pt 
ikke utarbeidet. Grunnet 1 års vakanse i den ene av 2 stillinger som byggesaksrådgiver så 
har dette blitt nedprioritert til fordel for byggesaksbehandling. Stilling nr 2 besettes igjen i 
nær fremtid (1. mai) og arbeidet med system og rutiner vil da være et fokusområde. Rapport 
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om dette vil bli gitt i forbindelse med tjenestens tertialrapporteringer i år.     
05.09.2019: 
Svar fra kommunedirektøren.  I vedtaket fra ØP-møtet den 26.09.2017 i sak PS 109/17 ble 
det fattet følgende vedtak: 
Det gis det ikke dispensasjon til bygging eller reparasjon av moloen. 
Samtidig står det i vedtaket at det gis tillatelse til nødvendig sikring av moloen i forbindelse 
med opptrekk av båt. Det er ikke gitt noen tillatelser utover dette fra administrasjonen, og 
moloen er slik sett et ulovlig forhold. 
Saken ble tatt opp i formannskapet den 22.august og etter redegjørelse fra fungerende 
plansjef og saksbehandler fattet formannskapet enstemmig vedtak om at administrasjonen 
skal følge opp tiltakshaver for å avklare videre oppfølging av påbygd molo.  På bakgrunn 
av dette skal det opprettes tilsynssak/ulovlighetssak for å få brakt tiltaket til lovlige former, 
enten ved ny søknad og godkjennelse eller tilbakeføring av tiltak. 
Når det gjelder etablering av rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling på området, 
viser vi til vår tilsynsstrategi og rutine for ulovlighetsoppfølging. 
Tilsynsstrategi og rutine for ulovlighetsoppfølging er vedlagt. 
Det har vært forsvarlig saksbehandling på området, og kommunedirektøren har ikke 
godkjent tiltak på moloen. 
16.09.19: 
Kommunedirektøren reagerte på at det i protokollen fra kontrollutvalgets møte 25.04.2019 
står at kontrollutvalget stiller seg spørrende til at kommunedirektøren har godkjent tiltak på 
moloen da det i vedtaket fra ØP står at utvalget ikke gir dispensasjon til bygging eller 
reparasjon av moloen.  Kommunedirektøren har ikke sagt at kommunen har godkjent de 
tiltak som er gjennomført på moloen.  Rutinene for ulovlighetsoppfølging er ikke tatt 
tilstrekkelig i bruk ennå.  Kommunen vil se på saken på nytt. 
24.10.19: 
Leder stilte spørsmål om kommunen har utført tilsyn med byggetiltak i følge planen og om 
kommunen har vurdert tiltak hvis en ikke følger planen. 
27.11.19: 
Svar fra kommunedirektør.  Rapport på dette gjøres i tertialrapportene til plan-, miljø- og 
næringstjenesten. Som orientert om der har en av de to stillinger som byggesaksrådgivere 
stått vakant fram til 1. mai i år. I tillegg er det innført ny programvare – eByggesak i år, noe 
som også har vært tids- og ressurskrevende. Men tilsyn har vært prioritert etter at 
bemanningen har vært fulltallig. Og vi deltar i et samarbeid med kommunene på Nordmøre 
og vi har en felles tilsynsstrategi for kommunene. Dette samarbeidestartet opp i 2012 og en 
felles tilsynsstrategi er utarbeidet. Denne er nå revidert og blir lagt fram for kommunestyret 
i desember i år. 
Når det gjelder status på antall tilsyn er det mulig vi ikke når målet i årsplanen fullt ut i år. 
Det endelige resultat her vi bli rapportert bl.a. i plan-, miljø- og næringstjenestens 
årsmelding 2019. Og en tilsvarende målsetting for 2020 vurderes som klart realistisk. 
Kontrollutvalget henviser til et tidligere vedtak ifm en molo i Horrvikvegen. Dette vedtaket 
var ikke entydig klart med de juridiske utfordringene dette ville kunne medføre. På denne 
bakgrunn ble saken lagt fram for formannskapet på ny i august i år. Og plan-, miljø- og 
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næringstjenesten har fulgt opp saken etter dette. Og til orientering vil tilsyn blir 
gjennomført i neste uke (uke 48). 
05.12.19: 
Leder stilte spørsmål om kommunen har utført tilsyn med byggetiltak i følge planen og om 
kommunen har vurdert tiltak hvis en ikke følger planen.  Leder viste videre til det 
interkommunale samarbeidet på området og spurte hvordan dette har fungert.  
Kommunedirektøren svarte at en på grunn av kapasitetsmangel via det interkommunale 
samarbeidet har prioritert juridiske spørsmål i ordinære byggesaker fremfor kontroll og 
tilsyn.  Det kommer nå opp en politisk sak om revidering av dette interkommunale 
samarbeidet. 
03.02.20: 
Svar fra kommunedirektør.  SAMARBEIDSAVTALE OM TILSYN I BYGGESAKER – 
interkommunalt samarbeid ble vedtatt i sak 49/19 i kommunestyret den 12.12.19. 
13.02.2020: 
Kommunedirektøren opplyste i møtet at en sannsynligvis ikke kan støtte seg på dette 
samarbeidet når det gjelder det kommer til konkrete byggetilsyn.  Det vil komme en 
prioriteringsplan på arbeidsoppgaver i neste møte i TMK der dette med tilsyn blir belyst. 
29.04.20: 
Kommunedirektøren opplyste i KU-møtet at det interkommunale samarbeidet på området 
ivaretar de administrative og juridiske oppgaver.  En har ikke kapasitet til å gjennomføre 
tilsyn gjennom dette.  TMK behandler i dagens møte prioritering av arbeidsoppgaver. 

Bemanningsplan i Sunndal 
kommune. 
 
PS 48/19, 
 
05.12.19 

Kontrollutvalget ba i møtet 16.10.19 
om en statusrapport på bemanning 
og plan for rekruttering i alle enheter 
i Sunndal kommune til møtet 
5.12.19. Kontrollutvalget etterlyste 
også status i arbeidet med å vurdere 
den administrative organiseringen 
som kommunedirektøren skal utføre.  
Kommunedirektøren har i brev 
27.11.19 svart at stillingen som 
økonomisjef blir lyst ut i uke 48.  En 
ser i ettertid og at en har hatt for 
liten kapasitet på 
økonomiavdelingen selv med innleie 
av økonomisjef tilsvarende 40 % 
stilling.   
 
Når det gjelder bemanning i andre 
enheter så bli ledige stillinger 
fortløpende drøftet og vurdert utlyst.  
Det er igangsatt et arbeid innenfor 
eiendomstjenesten og 

Kontrollutvalget ber om en 
statusrapport på bemanning og 
plan for rekruttering i alle 
enheter i Sunndal kommune.  
 
Kontrollutvalget etterlyser 
status i arbeidet med å vurdere 
den administrative 
organiseringen.   

05.09.2019: 
Svar fra rådmannen.  Sunndal kommune har fått tilgang på kompetanse fra Surnadal 
kommune, nærmere bestemt økonomisjef Trond Håskjold. Han har ansvar for det som er 
tillagt økonomsjefstilling. Unntatt er personalansvaret som ligger til kommunedirektøren. 
24.10.2019: 
Leder registrerer at situasjonen fortsatt er uavklart.  En kan ikke ha en ordning med innleie 
og sykemelding over tid.  Hva skjer med budsjettarbeidet i høst?  Også andre enheter sliter 
med bemanningen.  Kontrollutvalget ber til møtet 5.12.19 om en statusrapport på 
bemanning og plan for rekruttering i alle enheter i Sunndal kommune.  Kontrollutvalget 
etterlyser også status i arbeidet med å vurdere den administrative organiseringen som 
kommunedirektøren skal utføre.   
27.11.2019: 
Svar fra kommunedirektør.  Stillingen som økonomisjef blir utlyst i uke 48. 
Når det gjelder bemanning i andre enheter, så blir ledige stillinger fortløpende drøftet og 
vurdert utlyst. Stillingen som personalsjef blir utlyst i uke 48. 
Det er igangsatt et arbeid innenfor eiendomstjenesten og kommunalteknisk tjeneste for å 
vurdere organiseringen framover. Dette med bakgrunn i teknisk sjef sin varslede avgang, 
samt betydelig endring i tjenesten innenfor brann og renovasjon. 
Det ble redegjort for kommunestyret i sak 64/18 – med følgende vedtak: «Sunndal 
kommunestyre godkjenner rådmannens forslag til organisering og framdriftsplan for 
gjennomgang av administrativ organisering av pleie- og omsorgstjenesten og helse- og 
barneverntjenesten.» 
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kommunalteknisk tjeneste for å 
vurdere organiseringen fremover.     
 
Den 05.09.2018 vedtok Sunndal 
kommunestyre organisering og 
framdriftsplan for gjennomgang av 
administrativ organisering av pleie- 
og omsorgstjenesten og helse- og 
barneverntjenesten, hvor en 
arbeidsgruppe fikk i oppgave å se på 
og foreslå ny organisering av pleie- 
og omsorgstjenesten og helse- og 
barneverntjenesten.  Det foreligger 
en sak og innstilling på dette til 
kommunestyret sitt møte 12.12.19.    

Utover dette vil det bli fokusert på de tjenester der det er et uttalt behov for endringer for å 
sikre god tjenesteleveranse. 
03.02.20: 
Svar fra kommunedirektør.  Bemanning vurderes fortløpende fra behov, rammene er lagt i 
budsjettet. Dette arbeidet skjer i forbindelse med årsplanlegging, ulike sektorplaner samt 
ved naturlige vakanser.  Arbeidet med administrativ vurdering av Plan, Miljø, Næring – 
Kommunalteknikk – og Eiendomstjenesten er startet – flere tjenester på Rådhuset vil/kan 
inngå i vurderingen. Arbeidet organiseres i en samskapingsprosess - samme metodikk som i 
Nettverk Nordmøre – og tidsplanen er tentativt satt til ferdigstillelse i juni 2020. 
13.02.2020: 
Kommunedirektør redegjorde om at det er ansatt en person i midlertidig stilling til 
30.06.2020 for å ivareta denne oppgaven med å vurdere den administrative organiseringen. 
 
Leder spurte kommunedirektøren om det er vurdert om det er riktig å ansette denne 
personen som offentlig har uttalt at Sunndal kommunestyre ikke har tillit til denne 
personen.  Kommunedirektøren svarte at dette er vurdert, men etter en totalvurdering av at 
dette er en kompetent person og knapphet på tid tilsa at denne løsningen var den beste for 
kommunen. 
29.04.20: 
Kommunedirektøren opplyste i KU-møtet at arbeidet skal være ferdig 1.7.20.  Prosjektet 
kjøres etter samskapingsmodellen. 

NÆRINGSARBEIDET I 
SUNNDAL KOMMUNE 
 
PS 35/19, 
PS 36/19, 
 
16.09.19 

Kontrollutvalget viser til sak PS 
36/19.  Det ble stilt spørsmål ved 
samhandlingen og oppfølging av 
avtalen mellom Sunndal kommune 
og Sunndal Næringsselskap AS 
(SUNS).  Sunndal kommune har 
ikke behandlet 
bestillingsdokumentet siden 2016.   
Kontrollutvalget er også opptatt av 
hvordan 
forvaltningsrevisjonsrapporten fra 
2014 er fulgt opp og hvordan 
resultatet blir fra det arbeidet som 
skal utredes av kommunedirektøren 
om vurdering av næringsarbeidet i 
Sunndal kommune.  På denne 
bakgrunn ønsker kontrollutvalget å 
føre denne saken opp på 
oppfølgingslisten. 

Kontrollutvalget ber om en 
statusoppdatering på 
samhandlingen og oppfølging 
av avtalen mellom Sunndal 
kommune og Sunndal 
Næringsselskap AS.  
 
Kontrollutvalget ber om en 
statusoppdatering på hvordan 
forvaltningsrevisjonsrapporten 
fra 2014 om «Næringsarbeidet 
i Sunndal kommune» er fulgt 
opp. 
 
Kontrollutvalget ber om en 
statusoppdatering fra arbeidet 
som skal utrede en vurdering 
av næringsarbeidet i Sunndal 
kommune.  

24.10.2019: 
Kontrollutvalget ber om en statusoppdatering til møtet 5.12. på: 
- Samhandlingen og oppfølging av avtalen mellom Sunndal kommune og Sunndal 
Næringsselskap AS (SUNS).  Sunndal kommune har ikke behandlet bestillingsdokumentet 
siden 2016.  
- Hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2014 er fulgt opp og hva som er status fra det 
arbeidet som skal utredes av kommunedirektøren om vurdering av næringsarbeidet i 
Sunndal kommune. 
27.11.2019: 
Svar fra kommunedirektør.    
1.restansepunkt: 
Det foreligger ingen særskilt avtale mellom SUNS og Sunndal kommune utover 
Næringsplana og Bestillingsdokumentet. Styret i SUNS utarbeider i tillegg et eget 
strategidokument som bygger på Næringsplana. Dette vedtas av styret i SUNS og rulleres 
hvert annet år.  
 
2.restansepunkt:  
Kommunestyret vedtok i møte 01.10.2014 følgende i forbindelse med nevnte 
revisjonsrapport: 
«Sunndal kommunestyre viser til forvaltningsrevisjonsrapporten om næringsarbeidet i 
Sunndal kommune datert 12.02.14 og vedtar følgende oppfølgingstiltak til denne: 
1. Det skal utarbeides et «bestillingsdokument» som avklarer nærmere hvilke oppgaver som 
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næringsselskapet skal utføre for de midlene som kommunen overfører til selskapet. 
Bestillingsdokumentet bør være gjenstand for årlige drøftinger mellom partene og forankres 
i kommunen og næringsselskapets styre. 
2. Punkt 1 i kommunestyrets vedtak i sak 26/11 om de økonomiske rammene for drift av 
Sunndal næringsselskap AS endres til: «Kommunestyret bevilger et årlig tilskudd til 
grunnfinansiering av Sunndal næringsselskap AS og til utviklingsmidler til bedrifter og 
prosjekter på kr 2 300 000 for årene 2011–2015.» Forvaltningen av den delen av 
grunnfinansieringen som er øremerket tilskudd til bedrifter og etablerere delegeres til 
rådmannen som fatter vedtak i disse sakene etter innstilling fra styret i næringsselskapet 
eller daglig leder i fullmaktsaker.» 
3. Praksisen med at ordføreren er styreleder i SUNS videreføres. Varaordføreren utpekes 
som kommunens eierrepresentant i SUNS. Varaordføreren kan da ikke velges inn i 
selskapets styrende organer. 
4. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre følgende tiltak for å styrke dialogen 
mellom kommunen og SUNS og dialogen internt i kommunen: 
• Møteinnkallinger og referater fra styremøtene i SUNS gjøres tilgjengelig for de ansatte i 
plan-, miljø- og næringstjenesten. 
• Overordnede problemstillinger knyttet til samarbeidet mellom kommunen og SUNS 
drøftes på de interne møtene mellom rådmann og plansjef. 
• Det skal gjennomføres månedlige kontaktmøter mellom kommunens plan- miljø- og 
næringsavdeling og administrasjonen i SUNS. 
• De ansatte i plan-, miljø- og næringsavdelingen skal i større grad involveres i større 
utviklingsprosjekter som gjennomføres i regi av SUNS. « 
Ad. 1. 
Oppfølgingen av Forvaltningsrevisjonens rapport fra 2014 ble behandlet som egen sak i 
kommunestyret 01.10.15. I rådmannens saksframlegg i saken heter det om de 
oppfølgingstiltakene som her ble vedtatt: "De fleste av disse tiltakene ble gjennomført 
raskt. Arbeidet med bestillingsdokumentet har tatt lengre tid, men etter drøftinger mellom 
administrasjonene i kommunen og næringsselskapet er en kommet fram til et forslag som 
legges fram for kommunestyret og styret i Sunndal Næringsselskap til godkjenning". 
Bestillingsdokumentet ble lagt fram og godkjent av kommunestyret i møte 15.06.16, K-sak 
38/16. 
Dokument beskriver hvilke oppgaver SUNS skal utføre for de midlene som Sunndal 
kommune overfører til selskapet. 
Dokumentet legges også til grunn i tertialvis rapportering fra SUNS til formannskapet. 
Bestillingsdokumentet skal legges fram til drøfting og evaluering mellom partene i 
november/desember hvert år (ref. pkt. 3 i dokumentet). Styret i SUNS behandlet dette sist i 
oktober 2018 med følgende vedtak oversendt til Sunndal kommune: styret ser ikke grunn til 
å foreslå endringer i dokumentet. 
Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig at neste evaluering gjøres med det 
nyvalgte styret i SUNS. 
Ad. 2. 
Gjeldende Næringsplan for Sunndal kommune 2015-2020 vedtatt i kommunestyret 
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02.09.15 angir rammer og mandat for SUNS i planperioden. 
Ad. 3. 
Nytt prinsipp ble lagt til grunn ved årets styrevalg 
Ad. 4. 
Gjennomføres. 
 
3.restansepunkt: 
Dette arbeidet er utsatt til neste år grunnet manglende kapasitet i 2019. 
03.02.20: 
Svar fra kommunedirektør.  Avtalen mellom Sunndal kommune og SUNS har varighet ut 
2020. 
I forvaltningsrevisjonsrapporten er det 5 anbefalinger, og disse er behandlet i K-sak 58/14: 
1. Bestillingsdokumentet er politisk behandlet i 2016. De senere drøftinger er ikke 
dokumentert ved referat, og det er følgelig ingen endringer i bestillingsdokumentet. 
2. Kommunedirektøren foretar fordeling fra næringsfondet etter forutgående 
saksbehandling og innstilling fra SUNS. 
3. Ordfører er kommunens eierrepresentant, og han har ikke plass i styret i SUNS. 
4. Det er månedlige møter mellom ledelsen i SUNS og plansjefen ihht planlegging, 
rapportering og oppfølging av næringsarbeidet. Møteinnkallinger og –referater fra 
styremøtene er tilgjengelig for de ansatte i PMN-tjenesten. 
5. Økonomirapport fra SUNS skjer tertialvis i kommunestyret. 
Arbeidet med næringsplan vil inngå i saken om planstrategi som blir fremmet for 
formannskapet i februar 2020. Dette vil være en premissgiver til hvordan næringsarbeidet 
skal organiseres. 
Det er også et viktig moment at kommuneplanens samfunnsdel er gjennomført før det tas 
fatt på næringsplan. 
03.02.2020: 
Svar fra kommunedirektør.  Avtalen mellom Sunndal kommune og SUNS har varighet ut 
2020. 
I forvaltningsrevisjonsrapporten er det 5 anbefalinger, og disse er behandlet i K-sak 58/14: 
1. Bestillingsdokumentet er politisk behandlet i 2016. De senere drøftinger er ikke 
dokumentert ved referat, og det er følgelig ingen endringer i bestillingsdokumentet. 
2. Kommunedirektøren foretar fordeling fra næringsfondet etter forutgående 
saksbehandling og innstilling fra SUNS. 
3. Ordfører er kommunens eierrepresentant, og han har ikke plass i styret i SUNS. 
4. Det er månedlige møter mellom ledelsen i SUNS og plansjefen ihht planlegging, 
rapportering og oppfølging av næringsarbeidet. Møteinnkallinger og –referater fra 
styremøtene er tilgjengelig for de ansatte i PMN-tjenesten. 
5. Økonomirapport fra SUNS skjer tertialvis i kommunestyret. 
Arbeidet med næringsplan vil inngå i saken om planstrategi som blir fremmet for 
formannskapet i februar 2020. Dette vil være en premissgiver til hvordan næringsarbeidet 
skal organiseres. 
Det er også et viktig moment at kommuneplanens samfunnsdel er gjennomført før det tas 
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fatt på næringsplan. 
13.02.2020: 
Kommunedirektøren har ikke sett grunn til å endre bestillingsdokumentet fra 2016 mellom 
kommunen og SUNS.  Kommunedirektøren dette er gjeldende fortsatt. 
 
Kontrollutvalget vil be kommunestyret om en fortolkning av det vedtaket som ble fattet i 
2016 ang. bestillingsdokumentet. 
29.04.20: 
Kommunedirektøren opplyste i KU-møtet at det har vært en ny generalforsamling i SUNS 
og at det var en ekstraordinær generalforsamling den 25.03.20. 

  



  

SUNNDAL KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  
Arkiv:  
Saksbehandler:  
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Sveinung Talberg 
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Saksframlegg  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
PS 25/20 Kontrollutvalget 02.06.2020 

 
 
EVENTUELT 
 
 

1. Ansettelse av biblioteksjef i Sunndal kommune 
 

Kontrollutvalget er kjent med at Sunndal kommune den 25.mars ansatte ny biblioteksjef.  
Stillingen var utlyst og det ble stilt formelle krav om at den som ble tilsatt måtte ha godkjent 
bibliotekarutdannelse. 
 
I forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek § 2 står det at Biblioteksjefen er 
den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. Når 
stillingen som biblioteksjef i kommunen lyses ut skal det stilles krav om fagutdanning. 
Fagutdannet biblioteksjef i kommunen skal ha en av følgende utdanninger: 
a) bachelor- eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i bibliotekspesifikke fag 
b) bachelor- eller høyere grad med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning 
c) tilsvarende utdanning. 
 
I § 3 står det at Kommuner med bred bibliotekfaglig kompetanse kan ansette biblioteksjef 
uten bibliotekfaglig utdanning. Med bred bibliotekfaglig kompetanse menes bibliotek med 
minst fem årsverk som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2. 
 
I § 4 står det at Nasjonalbiblioteket kan dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef 
dersom kommunen dokumenterer at det etter offentlig utlysning ikke har meldt seg noen 
kvalifisert søker. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om interkommunalt samarbeid med 
nabokommunen er vurdert og om kompetansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller 
videreutdanning. 
 
Kultursjefen sier til avisa Driva den 25.03.2020 at det var mange kvalifiserte søkere og flere 
var inne til intervju. 
 
Kontrollutvalget har følgende spørsmål i anledning ansettelse av ny biblioteksjef: 
 

1. Var det søkere til stillingen som oppfylte forskriftskravene etter § 2 og forutsetningen 
i utlysningsteksten om godkjent bibliotekarutdannelse? 
 

2. Hvis ikke, ble det vurdert å lyse ut stillingen på nytt? 
 
 

 



3. Har Sunndal kommune en bibliotektjeneste som tilfredsstiller kravene etter § 3, og at 
en dermed kan ansette biblioteksjef som ikke oppfyller kravene i § 2? 
 

4. Hvis det ikke meldte seg kvalifiserte søkere etter § 2, har da Sunndal kommune 
opptrådt i henhold til § 4 og søkt Nasjonalbiblioteket om dispensasjon fra kravene i § 
2 samt oppfylt de andre kravene i § 4? 

 
Utover de ovennevnte spørsmål ber kontrollutvalget om at kommunedirektøren redegjør for 
de saksbehandlinger, valg og vurderinger som er gjort i forbindelse med ansettelse av 
biblioteksjef i forhold til gjeldende regelverk. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 29.04.20 
 
Kommunedirektør svarte muntlig i møtet på de 4 spørsmål som er stilt. 
 

1. Det var 8 søkere til stillingen der 3 av disse oppfylte de formelle krav i henhold til 
forskriftene, men der en av disse bare delvis oppfylte kravene. 
 

2. Stillingen ble derfor ikke vurdert utlyst på nytt. 
 

3. Den som fikk stillingen har ikke de formelle utdanningskrav.  Den som ble tilsatt har 
sagt ja til å ta utdanning som kvalifiserer for forskriftskravene. 
 

4. Kommunen vil søke om dispensasjon fra utdanningskravene inntil det formelle er på 
plass.  Fra faglig hold har kommunedirektør fått forsikringer om at dette vil gå greit. 

 
Kontrollutvalget sin sekretær stilte spørsmål om hvorfor stillingen ikke ble vurdert utlyst på 
nytt når en ikke fulgte utlysningsteksten sitt krav om formell utdannelse for den som ble 
tilsatt.  Kommunedirektøren svarte at en anså dette unødvendig all den tid det var 5 søkere 
som ikke oppfylte de formelle krav. 
 
Leder viste til at det kunne kommet flere søkere hvis kommunen i utlysningsteksten viste til 
at det var tilstrekkelig at søkere som ikke oppfylte den formelle utdanningskrav i ettertid sa 
seg villig til å ta denne utdanningen. 
 
Kommunedirektør viste til svar på spørsmål fra kontrollutvalgssekretær og at det også var 
andre kriterier enn bare formelle krav kommunen la til grunn både i utlysningsteksten og i 
ansettelsesprosessen. 
 
Erling Rød viste til at det var kvalifiserte søkere, men at en likevel valgte å ansette søkere 
uten formell kvalifikasjon.  Er personalavdelingen brukt i denne ansettelsesprosessen?  
 
Edel Hoem viste til det samme og at det er kommet reaksjoner fra lokalmiljøet på ansettelsen.  
Dette går ikke på person, men på prosess.  En ville vite hvem som hadde foretatt ansettelsen 
og hvem som sitter i ansettelsesutvalget.  Utad virker prosessen uheldig.  For omdømmet er 
det viktig at kommunen opptrer solid og troverdig.  Dette er ikke en hvilket som helst stilling.  
Det er satt formelle krav i forskriften til stillingen. 
 
Leder viste til de to forannevnte uttalelsene og mente prosessen virket uryddig. 
 



Utsagnet uryddig reagerte kommunedirektøren på og mente det var et usaklig utsagn all den 
tid kontrollutvalget ikke har hatt innsyn i selve prosessen.  En kjenner seg ikke igjen i dette.  
Kommunedirektøren er sterkt kritisk til at kontrollutvalget definerer dette som en uryddig 
prosess.  Kommunedirektøren redegjorde for hvem som hadde foretatt ansettelsen og hvem 
som sitter i ansettelsesutvalget.  Personalavdelingen er ikke med i ansettelsessaker. 
 
Leder framsatte forslag om at kontrollutvalget vil ha fullt innsyn i ansettelsessaken og ber 
sekretariatet effektuere dette til neste møte. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
Til kontrollutvalgets møte 02.06.20 
 
Kontrollutvalgssekretariatet sendte den 11.05.2020 brev til kommunedirektøren der en ber om 
at Sunndal kommune sender over alle dokumenter vedrørende saken om ansettelse av 
biblioteksjef til kontrollutvalgssekretariatet så snart som mulig. 
 
Den 19.05.2020 oversender kommunedirektøren v/kultursjefen dokumentasjon med i alt 50 
dokument som vedlegg.  Deler av dette er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13, jf. 
forvaltningsloven § 13 (1) nr. 1 og sendes ikke ut som vedlegg til saken.  
 
Kontrollutvalgssekretariatet har gått igjennom den mottatte dokumentasjonen som i stor grad 
dreier seg om søknader, vitnemål og CV-er.  I tillegg foreligger det notater fra kultursjef, 
søknad til Nasjonalbiblioteket, svar fra Nasjonalbiblioteket og brev fra Sivilombudsmannen. 
 
I vurdering av saken er det tatt utgangspunkt i følgende vedlegg: 
17; utlysningstekst biblioteksjef  
43; dispensasjon fra Nasjonalbiblioteket  
44; søknad til Nasjonalbiblioteket, side 2  
45; brev fra sivilombudsmannen til Sunndal kommune  
48; notat fra kultursjef om ansettelse av biblioteksjef i Sunndal kommune  
 
En må først presisere at kontrollutvalgets rolle ikke er å vurdere søkernes dokumentasjon 
eller kvalifikasjoner, men å se på prosessene som ligger til grunn for ansettelsen. 
 
Det er utarbeidet flere dokument/notat (vedl. 44 og 48) i saken av kultursjef som er unntatt 
offentlighet, men som ikke er referert til hvilket i hvilket lovverk de er hjemlet  unntatt 
offentlighet.  De er ikke datert, ikke referanse til mottaker eller skrevet på offisiell brevmal 
for Sunndal kommune.  Dette er rutiner eller praksis som ikke er tilfredsstillende.    
Det foreligger i mottatt materiale ikke vedtak i saken fra ansettelsesutvalget.   
 
I alt var det 8 søkere til stillingen, der en søker med bibliotekfaglig bakgrunn trakk søknaden.  
Ellers var det ingen som hadde den formelle bibliotekarutdannelsen som krevdes.  
Kommunen valgte å kalle inn to av søkerne til intervju, der den ene av disse senere ble ansatt. 
 
I dispensasjonssøknaden fra Sunndal kommune til Nasjonalbiblioteket den 06.05.2020 skriver 
kommunen at vedkommende som ble ansatt har forpliktet seg til å oppfylle kompetansekravet 
og skal begynne på studiene i august i år.  Vedkommende hadde meldt seg opp til 
utdannelsen ved OsloMet før den aktuelle stillingen ble utlyst.   



I sitt svar til Sunndal kommune skriver Nasjonalbiblioteket den 11.05.2020 at 
dispensasjonssøknaden er innvilget. 
 
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering 
 
Kommunen bør ha bedre rutiner og praksis for dokumentasjon av ansettelsesprosedyrer enn 
det som er tilfellet i saken om ansettelse av biblioteksjef.  Det gjelder alt fra dokumentasjon 
av intervju til ansettelse.  Dokumenter som skal være unntatt offentlighet skal ha en tydelig 
lovhjemmel, referanse, mottaker, dato og bør følge en standard dokumentmal for Sunndal 
kommune. 
 
Det fremgår heller ikke av mottatt dokumentasjon at en vurderte en ny utlysning da ingen i 
siste runde oppfylte det formelle kompetansekravet. 
 
Det foreligger i mottatt materiale ikke behandling eller vedtak i saken fra ansettelsesutvalget.   
 
 

2. Sunndal kommune sin praksis i forhold til anordningsprinsippet – 
inngående faktura. 
 

Kontrollutvalget er via en entreprenør i investeringsprosjektet Tredal skole, der Sunndal 
kommune er byggherre, blitt gjort oppmerksom på et punkt i 5.1 i byggemøtene 9.10.2019 
som sier at både entreprenør og byggherre må være omforent med at arbeid som utføres i 
2019 blir fakturert i 2020. 
 
Denne formuleringen strider mot anordningsprinsippet i regnskapslovgivningen som gjelder 
for kommunale regnskap.  Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter skal bokføres i 
den perioden varen eller tjenesten er levert, selv om den ikke er betalt. 
 
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra kommunedirektør på hvilken praksis som gjelder i 
kommunen og hvorfor dette er et tema i byggemøtet 9.10.2019. 
 
Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra kommunedirektør hvilken praksis som 
gjelder i kommunen i forhold til anordningsprinsippet også når det gjelder driftsrelaterte 
utgifter. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 29.04.2020 
 
Leder framsatte forslag om at  
 
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra kommunedirektør på hvilken praksis som gjelder i 
kommunen og hvorfor dette er et tema i byggemøtet 9.10.2019. 
 
Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra kommunedirektør hvilken praksis som 
gjelder i kommunen i forhold til anordningsprinsippet også når det gjelder driftsrelaterte 
utgifter. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 



Til kontrollutvalgets møte 02.06.20 
 
Kontrollutvalgssekretariatet sendte den 11.05.2020 brev til kommunedirektøren der en ber om 
en skriftlig redegjørelse av de to temaene som fremgår av vedtaket innen 22.05.2020. 
 
Fra kommunedirektøren er det den 20.05.2020 mottatt følgende svar: 
 
Sunndal kommune sitt økonomireglement har følgende punkt: 
7.2.1 Anordningsprinsippet 
Definisjon ifølge regnskapsforskriften § 7. 
”Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i 
bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene 
avsluttes.” 
Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og bokføres 
på riktig år, uavhengig av om inn- eller utbetaling er foretatt.  Sentralt i periodiseringen av 
utgifter er om varer/tjenester er mottatt av kommunen og for inntekter om varer/tjenester er 
levert fra kommunen til kundene.  For vurdering av om varen/tjenesten er levert/mottatt er 
det av betydning om det har funnet sted en overgang av risiko og kontroll til mottager 
(kommunen eller kunden). 
 
Det er denne praksisen som skal følges i Sunndal kommune. 
 
Den angitte saken ble dessverre feil håndtert av kommunen, og dette er påpekt til rette 
vedkommende. Det er også gitt informasjon vedr anordningsprinsippet i gjeldende 
avdelinger. 
 
 

3. Andre tema tatt opp i møtet 29.04.2020 
 
Erling Rød:   
En ber om at kontrollutvalget til neste møte får seg forelagt hvilke rutiner kommunen har for 
økonomiske tildelinger i Kulturrådet.  Når blir tildelingssaker gjort? 
 
Halvard G. Hagen: 
En ber om at kontrollutvalget til neste møte får seg forelagt hvilke rutiner kommunen har for 
tildeling av kulturmidler og prosjektmidler.  Blir det rapportert tilbake til kommunen på 
bruken av midlene? 
 
Edel Hoem: 
På generelt grunnlag, men også med bakgrunn i de innsynssaker Erling Rød har hatt til saker 
som både står i postjournalen og saker som ikke har kommet på postjournalen, ber 
kontrollutvalget om å få seg forelagt de rutiner kommunen har for føring av postjournal og 
hvor ajour kommunen er med postjournalføringen. 
 
 
Til kontrollutvalgets møte 02.06.20 
 
Kontrollutvalgssekretariatet sendte den 11.05.2020 brev til kommunedirektøren der en ber om 
en skriftlig redegjørelse av følgende spørsmål innen 22.05.2020: 
 



Hvilke rutiner kommunen har for økonomiske tildelinger i Kulturrådet.  Når blir 
tildelingssaker gjort? 
 
Hvilke rutiner kommunen har for tildeling av kulturmidler og prosjektmidler.  Blir det 
rapportert tilbake til kommunen på bruken av midlene? 
 
Kontrollutvalget har mottatt epost m/vedlegg fra kommunedirektøren v/kultursjef den 
19.05.2020 som svarer ut spørsmålet fra Erling Rød og Halvard Hagen. 
 
Svaret: 
Sunndal kommune har ikke noe Kulturråd som tildeler midler. Tilskudd til kultursektoren blir 
behandlet i Teknikk-, miljø og kulturutvalget etter søknader fra ulike områder/organisasjoner. 
 
Retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd og prosjekttilskudd blir beskrevet i 
dokumentet «Retningslinjer for kulturtilskudd og regler for utleie av kommunale bygg og 
anlegg» - sist revidert i TMK i møte 29. april 2020.  Søknadsfrist er 15. mars.  
 
Søknadene behandles så av administrasjonen og legges deretter fram for politisk behandling. 
Idrettsråd og kulturråd/det tidligere sang- og musikkrådet er høringsinstanser.  
I tildelingsbrevene heter det blant annet: Dersom prosjektet ikke blir gjennomført innen 
utgangen av året, ønsker kultursjefen informasjon om dette.  Det informeres også om 
klagerett og frister. 
 
Kulturetaten har løpende kontakt med de fleste søkere og blir holdt orientert om 
gjennomføringen av omsøkte arrangement/prosjekter.  Sist i 2019 fikk TMK en grundig 
gjennomgang av de ulike prosjektene som fikk tilskudd i 2018. Det samme vil blir gjort i år i 
forhold til 2019-tildelingen. 
 
Det er svært sjelden at det oppstår spørsmål/tvister rundt tildelingen. Da kan man heller si at 
tilskuddene fra kommunen utløser stor aktivitet – og er i svært mange tilfeller helt avgjørende 
for om planer/prosjekter blir realisert eller ikke. 
 
 
Vedlegg: 

- Svar fra Sunndal kommune v/kultursjef, 19.05.2020. 
 
 
 
Kontrollutvalgssekretariatet sendte den 11.05.2020 brev til kommunedirektøren der en ber om 
en skriftlig redegjørelse av følgende spørsmål innen 22.05.2020: 
 
Hvilke rutiner kommunen har for føring av postjournal og hvor ajour kommunen er med 
postjournalføringen. 
 
Kontrollutvalget har mottatt epost m/vedlegg fra kommunedirektør 19.05.2020 som svarer ut 
spørsmålet fra Edel Hoem. 
 
Vedlegg: 

- Epost fra kommunedirektør, datert 19.05.2020. 
- Rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling i Sunndal kommune. 



 
 
Vedlegg til alle saker på eventuelt: 

- Brev av 11.05.2020 til kommunedirektør med spørsmål fra møtet 29.04.22020.  
 
 
Virksomhetsbesøk 
 
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 
med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget besøke ulike kommunale virksomheter.  Dette kan 
også inkludere kommunale foretak og selskap.  Besøkene initieres og gjennomføres av 
kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet.  Kommunedirektøren forespørres og gir 
klarsignal til besøket.  Det er formålstjenlig at ikke bare enhetsleder er med, men 
avdelingsledere, tillitsvalgte, verneombud m.fl. bør også inviteres. 
 
Formålet med besøket er å: 

- Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen. 
- Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale 

føringer knyttet til eksempelvis etikk er kommunisert. 
- Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser, 

økonomirutiner ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner. 
- Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid. 

 
Kontrollutvalget i Sunndal behandlet arbeidsplanen for 2020 i møte 13.02.2020 der en har 
satt opp 2 virksomhetsbesøk i 2020.  Den 02.06.2020 og 03.12.2020.  Alternativt kan en 
gjennomføre en orientering fra enhetsleder.  I forbindelse med restriksjoner med Covid-19, så 
har en satt virksomhetsbesøk på vent, men en kan gjennomføre orientering fra en 
virksomhetsleder. 
 
Kontrollutvalget har med positiv erfaring i sist periode gjennomført besøk hos virksomheter 
og selskap i Sunndal.  Kontrollutvalget har lagt de siste besøkene til Holtan barnehage (2016), 
Øran Aktivitetshus (2017), Sunndal Energi (2017) og Kommunaltekniske tjenester (2018). 
Sunndal Helsetun (20189 og Sunndal ungdomsskole (2019). 
 
Kontrollutvalget kan i dette møtet vurdere 1-2 virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder 
lagt til følgende møter: 10.09., 29.10, 03.12. 
 
 
En tar med for oversiktens del organisasjonskartet for Sunndal kommune som grunnlag for 
valg.  Innenfor hver tjeneste er det avdelinger/enheter en kan legge besøk til: 



 
 
 
 
 
Sveinung Talberg 
rådgiver 
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OPPFØLGING AV SAKER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE 29.04.2020  
 
 

PS 19/20 EVENTUELT 

 
 
Ansettelse av biblioteksjef i Sunndal kommune 
Kontrollutvalget er kjent med at Sunndal kommune den 25.mars ansatte ny biblioteksjef.  
Stillingen var utlyst og det ble stilt formelle krav om at den som ble tilsatt måtte ha godkjent 
bibliotekarutdannelse. 
 
I forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek § 2 står det at Biblioteksjefen er 
den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. Når 
stillingen som biblioteksjef i kommunen lyses ut skal det stilles krav om fagutdanning. 
Fagutdannet biblioteksjef i kommunen skal ha en av følgende utdanninger: 
a) bachelor- eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i bibliotekspesifikke fag 
b) bachelor- eller høyere grad med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning 
c) tilsvarende utdanning. 
 
I § 3 står det at Kommuner med bred bibliotekfaglig kompetanse kan ansette biblioteksjef 
uten bibliotekfaglig utdanning. Med bred bibliotekfaglig kompetanse menes bibliotek med 
minst fem årsverk som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2. 
 
I § 4 står det at Nasjonalbiblioteket kan dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef 
dersom kommunen dokumenterer at det etter offentlig utlysning ikke har meldt seg noen 
kvalifisert søker. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om interkommunalt samarbeid med 
nabokommunen er vurdert og om kompetansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller 
videreutdanning. 
 
Kultursjefen sier til avisa Driva den 25.03.2020 at det var mange kvalifiserte søkere og flere 
var inne til intervju. 
 
Kontrollutvalget har følgende spørsmål i anledning ansettelse av ny biblioteksjef: 
 

Kontrollutvalget i Sunndal kommune 

 
 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 99160260 
 E-post: sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no 
 
    

mailto:sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no
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1. Var det søkere til stillingen som oppfylte forskriftskravene etter § 2 og forutsetningen i 
utlysningsteksten om godkjent bibliotekarutdannelse? 
 

2. Hvis ikke, ble det vurdert å lyse ut stillingen på nytt? 
 

3. Har Sunndal kommune en bibliotektjeneste som tilfredsstiller kravene etter § 3, og at 
en dermed kan ansette biblioteksjef som ikke oppfyller kravene i § 2? 
 

4. Hvis det ikke meldte seg kvalifiserte søkere etter § 2, har da Sunndal kommune 
opptrådt i henhold til § 4 og søkt Nasjonalbiblioteket om dispensasjon fra kravene i § 
2 samt oppfylt de andre kravene i § 4? 

 
Utover de ovennevnte spørsmål ber kontrollutvalget om at kommunedirektøren redegjør for 
de saksbehandlinger, valg og vurderinger som er gjort i forbindelse med ansettelse av 
biblioteksjef i forhold til gjeldende regelverk. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 
 
Kommunedirektør svarte muntlig i møtet på de 4 spørsmål som er stilt. 
 

1. Det var 8 søkere til stillingen der 3 av disse oppfylte de formelle krav i henhold til 
forskriftene, men der en av disse bare delvis oppfylte kravene. 

2. Stillingen ble derfor ikke vurdert utlyst på nytt. 
3. Den som fikk stillingen har ikke de formelle utdanningskrav.  Den som ble tilsatt har 

sagt ja til å ta utdanning som kvalifiserer for forskriftskravene. 
4. Kommunen vil søke om dispensasjon fra utdanningskravene inntil det formelle er på 

plass.  Fra faglig hold har kommunedirektør fått forsikringer om at dette vil gå greit. 
 
Kontrollutvalget sin sekretær stilte spørsmål om hvorfor stillingen ikke ble vurdert utlyst på 
nytt når en ikke fulgte utlysningsteksten sitt krav om formell utdannelse for den som ble 
tilsatt.  Kommunedirektøren svarte at en anså dette unødvendig all den tid det var 5 søkere 
som ikke oppfylte de formelle krav. 
 
Leder viste til at det kunne kommet flere søkere hvis kommunen i utlysningsteksten viste til at 
det var tilstrekkelig at søkere som ikke oppfylte den formelle utdanningskrav i ettertid sa seg 
villig til å ta denne utdanningen. 
 
Kommunedirektør viste til svar på spørsmål fra kontrollutvalgssekretær og at det også var 
andre kriterier enn bare formelle krav kommunen la til grunn både i utlysningsteksten og i 
ansettelsesprosessen. 
 
Erling Rød viste til at det var kvalifiserte søkere, men at en likevel valgte å ansette søkere 
uten formell kvalifikasjon.  Er personalavdelingen brukt i denne ansettelsesprosessen?  
 
Edel Hoem viste til det samme og at det er kommet reaksjoner fra lokalmiljøet på ansettelsen.  
Dette går ikke på person, men på prosess.  En ville vite hvem som hadde foretatt ansettelsen 
og hvem som sitter i ansettelsesutvalget.  Utad virker prosessen uheldig.  For omdømmet er 
det viktig at kommunen opptrer solid og troverdig.  Dette er ikke en hvilket som helst stilling.  
Det er satt formelle krav i forskriften til stillingen. 
 
Leder viste til de to forannevnte uttalelsene og mente prosessen virket uryddig. 
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Utsagnet uryddig reagerte kommunedirektøren på og mente det var et usaklig utsagn all den 
tid kontrollutvalget ikke har hatt innsyn i selve prosessen.  En kjenner seg ikke igjen i dette.  
Kommunedirektøren er sterkt kritisk til at kontrollutvalget definerer dette som en uryddig 
prosess.  Kommunedirektøren redegjorde for hvem som hadde foretatt ansettelsen og hvem 
som sitter i ansettelsesutvalget.  Personalavdelingen er ikke med i ansettelsessaker. 
 
Leder framsatte forslag om at kontrollutvalget vil ha fullt innsyn i ansettelsessaken og ber 
sekretariatet effektuere dette til neste møte. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
En ber om at Sunndal kommune sender over alle dokumenter vedrørende saken om ansettelse 
av biblioteksjef til kontrollutvalgssekretariatet så snart som mulig. 
 
 
Sunndal kommune sin praksis i forhold til anordningsprinsippet – inngående faktura. 
Kontrollutvalget er via en entreprenør i investeringsprosjektet Tredal skole, der Sunndal 
kommune er byggherre, blitt gjort oppmerksom på et punkt i 5.1 i byggemøtene 9.10.2019 
som sier at både entreprenør og byggherre må være omforent med at arbeid som utføres i 
2019 blir fakturert i 2020. 
 
Denne formuleringen strider mot anordningsprinsippet i regnskapslovgivningen som gjelder 
for kommunale regnskap.  Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter skal bokføres i 
den perioden varen eller tjenesten er levert, selv om den ikke er betalt. 
 
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra kommunedirektør på hvilken praksis som gjelder i 
kommunen og hvorfor dette er et tema i byggemøtet 9.10.2019. 
 
Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra kommunedirektør hvilken praksis som 
gjelder i kommunen i forhold til anordningsprinsippet også når det gjelder driftsrelaterte 
utgifter. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 
 
Leder framsatte forslag om at  
 
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra kommunedirektør på hvilken praksis som gjelder i 
kommunen og hvorfor dette er et tema i byggemøtet 9.10.2019. 
 
Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra kommunedirektør hvilken praksis som 
gjelder i kommunen i forhold til anordningsprinsippet også når det gjelder driftsrelaterte 
utgifter. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
Kontrollutvalget v/sekretariatet ber om en skriftlig redegjørelse av de to temaene som 
fremgår av vedtaket innen 22.05.2020.  
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Andre tema tatt opp i møtet 
 
Erling Rød:   
En ber om at kontrollutvalget til neste møte får seg forelagt hvilke rutiner kommunen har for 
økonomiske tildelinger i Kulturrådet.  Når blir tildelingssaker gjort? 
 
Halvard G. Hagen: 
En ber om at kontrollutvalget til neste møte får seg forelagt hvilke rutiner kommunen har for 
tildeling av kulturmidler og prosjektmidler.  Blir det rapportert tilbake til kommunen på 
bruken av midlene? 
 
Edel Hoem: 
På generelt grunnlag, men også med bakgrunn i de innsynssaker Erling Rød har hatt til saker 
som både står i postjournalen og saker som ikke har kommet på postjournalen, ber 
kontrollutvalget om å få seg forelagt de rutiner kommunen har for føring av postjournal og 
hvor ajour kommunen er med postjournalføringen. 
 
Kontrollutvalget v/sekretariatet ber om en skriftlig redegjørelse av følgende spørsmål innen 
22.05.2020: 
 
Hvilke rutiner kommunen har for økonomiske tildelinger i Kulturrådet.  Når blir 
tildelingssaker gjort? 
 
Hvilke rutiner kommunen har for tildeling av kulturmidler og prosjektmidler.  Blir det 
rapportert tilbake til kommunen på bruken av midlene? 
 
Hvilke rutiner kommunen har for føring av postjournal og hvor ajour kommunen er med 
postjournalføringen. 
 
I den grad kommunedirektøren har oppdaterte opplysninger å komme til møtet i kontrollutvalget 
02.06.2020 i sakene på oppfølgingslisten, så ber kontrollutvalget om at dette blir meddelt skriftlig 
innen 22.05.2020.  Videre redegjørelse i møtet 02.06.2020. 
 
Vedlagt oppfølgingsliste til møtet 29.04.2020. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Halvard G. Hagen 
leder 

  
  

 
 
Sveinung Talberg 
Rådgiver 
 
 
 
 



Til kontrollutvalget 

 

1) 

Sunndal kommune har ikke noe Kulturråd som tildeler midler. Tilskudd til kultursektoren blir 
behandlet i Teknikk-, miljø og kulturutvalget etter søknader fra ulike områder/organisasjoner. 

2) 

Retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd og prosjekttilskudd blir beskrevet i dokumentet 
«Retningslinjer for kulturtilskudd og regler for utleie av kommunale bygg og anlegg» - sist revidert i 
TMK i møte 29. april 2020. 

Søknadsfrist er 15. mars.  

Søknadene behandles så av administrasjonen og legges deretter fram for politisk behandling. 
Idrettsråd og kulturråd/det tidligere sang- og musikkrådet er høringsinstanser.  

I tildelingsbrevene heter det blant annet: Dersom prosjektet ikke blir gjennomført innen utgangen av 
året, ønsker kultursjefen informasjon om dette. 

Det informeres også om klagerett og frister. 

Kulturetaten har løpende kontakt med de fleste søkere og blir holdt orientert om gjennomføringen 
av omsøkte arrangement/prosjekter.  

Sist i 2019 fikk TMK en grundig gjennomgang av de ulike prosjektene som fikk tilskudd i 2018. Det 
samme vil blir gjort i år i forhold til 2019-tildelingen. 

Det er svært sjelden at det oppstår spørsmål/tvister rundt tildelingen. Da kan man heller si at 
tilskuddene fra kommunen utløser stor aktivitet – og er i svært mange tilfeller helt avgjørende for om 
planer/prosjekter blir realisert eller ikke.  

 

Ole Magne Ansnes 

Kultursjef 

 

PS: 

Når det gjelder tilskudd, er det kanskje verd å ta med at Sunndal kommune finansierer medlemskap i 
Tilskuddsportalen både for kommunen selv og for alle lag og organisasjoner. Der er det blir avholdt 
kurs, og vi vet at flere følger nyhetsbrevene fra Tilskuddsportalen nøye.  
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1. God forvaltningsskikk /behandlingsmåte i forvaltningssaker 
 

1.1. Generelt 
 

I begrepet god forvaltningsskikk inngår også det å ta hensyn til uskrevne regler om god 
forvaltningsskikk, som innebærer å gi kommunens innbyggere en bedre behandling enn hva 
lov og forskrifter direkte krever.  

God forvaltningsskikk er også å følge rutinene for behandling av ulike politiske og delegerte 
saker. På den måten sikrer en forutsigbarhet i forvaltningen, og at alle innbyggere får 
tilnærmet lik behandling. 

 

 1.2. Begrepet saksdokument 
 

Offentleglova §4 definerer dokument og saksdokument på følgende måte: 

Dokument 

«Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium 
for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.» 

Saksdokument 

«Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, 
eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til 
organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, 
skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.» 

Begrepet saksdokument vil i hovedsak falle sammen med begrepet arkivdokument for de 
dokumenter som har direkte tilknytning til saksbehandlingen. 

 

1.3.  Svarfrist og foreløpig svar 
 

God forvaltningsskikk er å svare på henvendelser uten «ugrunnet opphold». Jf. Fvl § 11 a. 

I Sunndal kommune skal alle henvendelser besvares skriftlig innen 3 uker. I de tilfeller det er 
naturlig kan en på telefonhenvendelse gi en muntlig besvarelse. 

Svaret skal minimum være i form av et standard svarbrev for foreløpig svar med følgende 
informasjon: 

• Saksbehandlers navn 
• Saksbehandlers telefonnummer 
• Dato saken forventes ferdigbehandlet 
• Eventuelt hvilket organ som avgjør saken 
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• ArkivsaksID (saksnummer) 

Blir saken av en eller annen grunn ytterligere utsatt bør det sendes et nytt svarbrev med 
begrunnelse og nye opplysninger om saksbehandlingstid. 

Særlover kan overstyre svarfristen som er beskrevet i dette punktet. 

 

 1.4.  Svar på telefonhenvendelser 
 

Alle eksterne henvendelser som kommer muntlig skal i utgangspunktet anses som en offisiell 
henvendelse, dersom de ikke utløser en skriftlig henvendelse. Den enkelte saksbehandler skal 
registrere saksrelaterte opplysninger som en merknad eller et internt notat i gjeldende arkivsak 
i sak-/arkivsystemet (ePhorte). Innringer skal orienteres om at opplysningene blir notert og 
eventuelt arkivert.  

Hvis opplysningene er viktig for andre parter i saken, skal det lages et eget notat og gjøres 
kjent for alle saksparter. 

 

1.5.  Partsbegrepet 
 

Part er en «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». Jf. 
Fvl § 2 e. 

 

1.6. Veiledningsplikt 
 

Alle som henvender seg til Sunndal kommune skal i de saker der dette er naturlig opplyses 
om de rettigheter og plikter som er forbundet med henvendelsen. Dersom noen har henvendt 
seg til kommunen, og dette er urette myndighet, skal vedkommende vises til rett organ. 
Dersom henvendelsen inneholder feil, misforståelser mv. skal vedkommende få beskjed om 
dette, og gis mulighet for oppretting. 

Informasjonen skal gis uoppfordret av ansvarlig instans i kommunen. Jf. Fvl. § 11. 

 

1.7.  Taushetsplikt 
 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Sunndal kommune plikter å hindre at andre får 
adgang eller kjennskap til det en i forbindelse med arbeidet får vite om: 

1) noens personlige forhold, eller 



8 
 

2) tekniske innretninger og framgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som 
det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den 
som opplysningen angår. 

Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet tjeneste. 

Jf. Offl § 13 (innsyn) og Fvl § 13 (taushetsplikt). 

 

1.8.  Forhåndsvarsling 
 

Forhåndsvarsling skjer i henhold til forvaltningslovens bestemmelser (§ 16): 

«Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før 
vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig 
over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den 
mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er 
sagt. 

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses 
påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel 
skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig 
eller på annen måte. 

Forhåndsvarsling kan unnlates dersom: 

a)  slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan 
gjennomføres, 

b)  parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn 
rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet, 

c)  vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes 
og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må 
anses åpenbart unødvendig.» 
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1.9.  Utredningsplikt 
 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er opplyst så godt som mulig før vedtak treffes. I 
saksforberedelsen skal parten(e) opplyses om retten til innsyn i sakens dokumenter og hvilke 
opplysninger som er unntatt fra partsinnsyn. Partene skal også gjøres kjent med opplysninger 
som kan være av vesentlig betydning for saken, for å kunne uttale seg om disse før vedtak 
fattes. 

 

1.10.  Behandling av enkeltvedtak 
 

Enkeltvedtak er «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer eller organisasjoner». (Fvl § 2b). 

I Sunndal kommune skal alle parter i en sak hvor det fattes enkeltvedtak, i utgangspunktet 
varsles om saken, gis visse opplysninger, underrettes skriftlig om vedtak med begrunnelse og 
gis opplysninger om klageadgang.  

Når forholdene gir grunn til det, skal det gis opplysning om rett til å få tilkjent sakskostnader.  

Jf. Kapittel V i Forvaltningsloven. 

 

1.11. Inhabilitet i forbindelse med avgjørelser/vedtak 
 

Forvaltningslovens § 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 

bedriftsforsamling 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. 
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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». 

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Er en tjenestemann i tvil, skal spørsmålet tas 
opp med nærmeste overordnede til avgjørelse. 

 

1.12.  Klageadgang 
 

Saksbehandler er ansvarlig for å sende ut melding til søker om klageadgang, sammen med 
vedtaket i saken.  

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, til det 
forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har 
truffet vedtak (underinstans).  

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 
vedkommende part.  

Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra første 
kunngjøringsdag. 

For den som ikke har skaffet seg underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han 
har fått, eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Jf. fvl § 29. 

  

1.13. Inhabilitet i forbindelse med klage 
 

Kommuneloven § 40 pkt. c: 

«Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte 
som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av 
grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved 
tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.» 

Spørsmål om inhabilitet i en klagesak inntreffer: 
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• Når tjenestemannen har deltatt i behandling av saken i underinstansen, dette 
inkluderer også saksforberedelse. En underordnet tjenestemann er også inhabil, men 
kan delta i saksforberedelse i underinstansen uten å komme i motstrid til 
habilitetsreglene. 

• Når tjenestemann er direkte underordnet en inhabil tjenestemann. 
• Hvis administrativ leder er inhabil i saksbehandling av en klagesak, skal 

saksbehandlingen skje av en tredjepart. 

Tjenestemann i klageinstansen er inhabil dersom han: 

• Kommer inn under noen av kategoriene nevnt i punkt 1.11. 

Videre kan det føre til inhabilitet dersom tjenestemannen har deltatt i behandling av saken 
i underinstansen, jf.  vurderingstemaet i forvaltningsloven § 6 andre ledd.  
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2.  Mottak, sortering og åpning av inngående post og 
saksdokument 

 
2.1.  Generelt 
 
I hht § 3-1 og 3-2 i forskrift til arkivloven skal all inngående post leveres til arkivtjenesten for 
videre behandling. Personlig adressert post, dvs brev der personnavnet er nevnt før navnet på 
organet, skal leveres uåpnet til adressaten, med mindre organet har inngått avtale om 
adressaten om at arkivtjenesten kan åpne slik post. Dersom brevet viser seg å være et 
saksdokument for organet, skal det straks returneres til arkivtjenesten og behandles som post 
til organet. 
 
Rekommandert post og verdipost må behandles etter særskilte regler. 
 
Dokument som blir sendt eller mottatt på epost, og som må regnes som saksdokument for 
organet, skal arkivmessig behandles som andre saksdokument. 
 
 

2.2.  Rutine for Sunndal kommune 
 
I Sunndal kommune har vi følgende rutine: 
 

Post  
• All inngående post skal leveres postmottak ved rådhuset i Sunndal kommune. Post fra 

postboks blir levert postmottak ca. kl. 09.15 på hverdager.  
• Postansvarlig får posten til åpning og vurdering.  
• Post som er gjenstand for saksbehandling, skal stemples og føres i felles sak-

/arkivsystem, ePhorte ved sentralarkivet. 
• Unntak er post som skal registreres i fagsystemer og personregister (person-, barn- og 

elevmapper). 
• Post for registrering i fagsystem og personregister oversendes i internpost til ytre 

tjenester, som selv har ansvar for sine arkiv. 
• Post til helse- og barneverntjenesten sendes uåpnet til virksomheten. 
• Dokument unntatt offentlighet i henhold til offentleglova, skal stemples unntatt 

offentlighet. 
• Dokument unntatt offentlighet som skal videresendes internt etter journalføring, 

legges i lukket internkonvolutt påført mottakers navn. 
• Personlig adressert post åpnes ikke, men legges direkte i posthyllene til hver enkelt 

tjeneste. 
• Henting og åpning av verdiforsendelser skal skje i betryggende former. 
• Rekommandert post åpnes og registreres på lik linje med annen post, samt registreres i 

egen bok. 
• Graderte dokumenter knyttet til beredskapsvirksomheten i kommunen, skal 

oppbevares i samsvar med kommunens administrative beredskapsplan. 
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• Post som mottas personlig og som er gjenstand for saksbehandling, skal umiddelbart 
leveres arkivet for registrering. Saksbehandler har et viktig medansvar for at arkivet 
alltid skal fungere som en oppdatert informasjonsbase. 

• Feiladressert post skal omadresseres og videresendes umiddelbart. 
• Ikke arkivverdig post legges direkte i hyllene til hver enkelt tjeneste. 

 
• Møteinnkallinger, -referater og –protokoller 
• Møtedokumenter fra eksterne styre, råd og utvalg skal ikke journalføres men 

datostemples og legges til mottaker. Med eksterne utvalg menes politisk- og 
administrativt oppnevnt utvalg hvor Sunndal kommune ikke har sekretariatansvaret. 

• Møtedokumenter fra egne politiske utvalg skal ikke journalføres. Registrering av disse 
forekommer i modul for utvalgsbehandling. 

• Møteinnkallinger og –referat fra administrative utvalg journalføres kun av avsender. 
 

• Tilbud skal ikke åpnes før tilbudsfristen er gått ut, men konvolutten skal stemples 
med dagens dato og klokkeslett, og oppbevares på avtalt og egnet sted. 

o Det er viktig at tilbyder gjøres oppmerksom på at tilbudskonvolutten skal 
merkes med «Tilbud» slik at det ikke åpnes ved et uhell. Ansvarlig tjeneste 
påser at forskriftene i forbindelse med anbud følges. 

o Når tilbudene er åpnet, skal de registreres i ePhorte. Tilbudsdokumentene 
unntas fra offentlighet etter offentleglova §23.3 og § 13, forskrift FOA § 3-6. 

 
Epost 

• Epost til Sunndal kommune (post@sunndal.kommune.no) åpnes av arkivtjenesten 
(arkivforskriften 3.2. ledd). Kvittering sendes til avsender automatisk idet eposten blir 
åpnet ved postmottak.  
Vedkommende vurderer om meldingen skal registreres i ePhorte sak-/arkivsystem: 

o Hvis ja, legges meldingen til ansvarlig arkivar som registrere eposten i ePhorte. 
Det må tas stilling til om meldingen, vedlegget eller begge skal journalføres og 
tilknyttes dokumentregistrering.  

o Hvis nei, videresendes meldingen til rette mottaker. Inneholder eposten 
taushetsbelagte opplysninger, skrives dokumentet ut og sendes i lukket 
konvolutt til riktig tjeneste. 
Taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes pr. epost. Sunndal kommune 

har ansvar for å forebygge og informere avsender om risikoen for at uvedkommende 
vil ha tilgang til forsendelse av denne type opplysninger på epost. Avsender må 
underrettes om at videre kommunikasjon av slike opplysninger må foregå med vanlig 
post. 

• For epost som kommer direkte til leder/saksbehandler, er vedkommende ansvarlig for 
å vurdere om meldingen er saksdokument eller ikke. Hvis eposten er et saksdokument, 
skal den straks: 

o Importeres inn i ePhorte fra epost systemet. 
o Arkivet kontrollerer og journalfører eposten (setter status J). 

Saksbehander må selv gi tilbakemelding til avsender og bekrefte mottak av epost 
dersom dette kreves innen 3 dager. 
Saksbehandler må sikre at mottatt epost kan behandles også ved fravær over lengre tid. 
Dette skal gjøres ved bruk av funksjon i epostsystemet for automatisk svar med 
opplysninger om fraværets varighet. Adresse for kommunens postmottak oppgis. 

• Verifisering av mottatt e-postforsendelse. Hvis det er tvil om eposten kommer fra den 
oppgitte avsender eller at avsender ikke er entydig identifiserbar, skal det umiddelbart 

mailto:post@sunndal.kommune.no
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sendes en tilbakemelding pr epost til oppgitt avsender, hvor det bes om verifisering av 
avsender.Ved import av epost må det undersøkes om vedleggene er i riktig format og 
er lesbare. Dersom vedlegg ikke er lesbart, må avsender varsles med informasjon om 
hvilke formater som kan leses. Vedlegg virussjekkes automatisk. 

• Utgående epost håndteres av saksbehandler og skal journalføres og arkiveres i 
kommunens sak-/arkivsystem. 

• Arbeidsgivers adgang til ansattes epost og oversikt over bruk av epostsystemet 
reguleres i henhold til Lov om personopplysninger, forskrifter til denne loven, samt at 
Datatilsynets retningslinjer regulerer adgang til ansattes epost og andre elektroniske 
dokumenter. 
 

• E-skjema 
 
Følgende rutiner/veiledning gjelder for import av elektroniske skjema til ePhorte. 
 
Søke fram elektroniske skjema 

1. Logg på ePhorte 
2. Velg Import sentraler 
Gir oversikt over alle mottatte elektroniske skjema fordelt på kategori 
Alle skjema må forhåndsvises/kontrolleres ihht hva henvendelsen gjelder før 
eventuell import 
 
Forhåndsvise elektroniske skjema 
 
1. Klikk på "blå linje" aktuelt skjema 
2. Klikk på PDF dokumentet 
3. Skjemaet åpnes i Adobe Acrobat (kan skrives ut) 
4. Lukk dokumentet 
5. For retur til oversiktsbilde alle skjema - trykk på "piltast opp" (ved siden av send 
av "send lenke") 
 
Slette elektroniske skjema 
 
Hvis skjemaet er: 

• en test (høyreklikk hurtigmeny - velg: slett) 
• feilsendt oss (returner skjema med egen melding om feilsending til avsender) 
• mangelfullt utfylt (returner skjema med egen melding om mangelfult utfylt til 

avsender) 
 

Importere elektroniske skjema 
 

• Høyreklikk hurtigmeny foran det aktuelle skjema 
• Velg: importer e-post, e-skjema, stillingssøknad og byggesøknad alt etter hva 

henvendelsen gjelder 
Dette registreringsbildet kommer fram: 
1. Hvis posten skal inngå i en eksisterende saksmappe, skal du søke fram saksmappa 
ved å klikke på oppslagknappen til høyre for feltet saksnummer. Vet du hvilken mappe 
og saksnummer, tast saksnummeret og tab. 
2. Rediger tittel og avsender. 
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3. Velg evt mappetype (f.eks byggesak) 
4. Sett på evt tilgangskode. 
5. Registrer søkekriterier og start Søk. 
6. Hvis du ikke søker fram en eksisterende mappe, vil det bli opprettet en ny mappe. 
7. Velg hoved-dokument (rullegardina helt til høyre) 
8. Velg PDF 
8. Velg "importer" for å opprette JP. 
9. Om avsender av skjemaet skal være unntatt offentlighet, må dette redigeres i JP. 

  
Ulike typer elektroniske skjema 
 
1. Barnehagesøknader 
2. Skjenkebevilling 
3. Søknad på stilling 
4. Byggesøknad 

 
Følgende post skal ikke registreres som inngående post i ePhorte: 
 

• Interne brev/meldinger som ikke er gjenstand for saksbehandling, duplikater med mere 
• Reklame 
• Publikasjoner 
• Pressemeldinger 
• Trykksaker/tidsskrifter 
• Kurstilbud 
• Rundskriv (unntak: rundskriv som fører til saksbehandling, eller som skal refereres i 

politiske utvalg, skal registreres) 
• Eksterne årsmeldinger som ikke skal refereres 
• Annen åpenbar ikke arkivverdig post 
• Post som skal føres i fagsystemer (f.eks. klientsaker, elevsaker, sykemeldinger mv.) 

 
 

3. Journalføring 
 
3.1.  Generelt 
 
Iht § 2-6 i forskrift til arkivloven skal et offentlig organ benytte en eller flere journaler for 
registrering av dokument i de sakene organet oppretter. 
 
Journalføringsplikten omfatter arkivverdige saksdokument. Definisjonen på det finner vi i 
forskrift til arkivloven og i offentleglova: 
 

• Iht. forskrift til arkivloven skal en i journalen registrere inngående og utgående 
dokumenter som etter offentleglova defineres som saksdokument for organet, dersom 
de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Se pkt. 1.2. 

 
I tillegg til journalføringsplikt, er også offentlige organ pålagt en arkiveringsplikt. Den 
omfatter alle dokumenter som blir til som en ledd i den virksomheten som Sunndal kommune 
driver, også egenproduserte og organinterne dokumenter. 
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Sunndal kommunes arkivverdige dokumenter er dokumenter som omfattes av enten 
journalføringsplikten eller arkiveringsplikten. 
 
I Sunndal kommune har vi sak- og arkivsystemet ePhorte, samt flere fagsystem, som vi 
journalfører i etter gitte retningslinjer innenfor de enkelte fagområder. 
 
 3.2. ePhorte, sak- og dokumentbehandling 
 
ePhorte er et elektronisk sak- og arkivsystem basert på Noark5-standarden. All 
saksbehandling knyttet til den enkelte tjeneste skal utføres i ePhorte. 
 
I alle Noark-system, også ePhorte, opereres det med to nivå i journalen: 
 

• Saksnivå 
• Journalpostnivå  

o Til hver journalpost skal det knyttes ett eller flere dokumenter, for eksempel  
o hoveddokument og vedlegg. 

 
Konfigurering av sak-/arkivsystemet er satt opp slik at alle saksdokumentene automatisk blir 
konvertert til gjeldende arkivformat (PDFa). 
 
I sak-/arkivsystemet kreves det at alle har et bevisst forhold til saksdefinering og 
saksavgrensning. Man må altså definere en naturlig start og en naturlig slutt på en sak. Dette 
er ikke gitt i alle tilfeller. Derfor er det viktig at arkivaren og saksbehandleren samarbeider om 
å lage fornuftige saksavgrensninger og definerer gode saks- og dokumentbeskrivelser. Det er 
til felles nytte både for oversikt og gjenfinning. 
 
En sak omfatter alle de saksdokumenter, registreringer og merknader etc som oppstår i 
behandlingsforløpet. Dette kan være inngående dokumenter, utgående dokumenter, interne 
notater, rapporter, utredninger etc. Dokumentene er knyttet sammen under en felles identitet, 
saksnummeret. Informasjon som er felles for hele saken, er beskrevet gjennom en del felles 
opplysninger på saksnivå: sakstittel, saksansvarlig, arkivkode osv. 
 
Når det første dokumentet i en ny sak registreres, tildeler Noark-systemet automatisk et 
saksnummer. Alle dokumenter som inngår i samme sak, registreres under denne saken og får 
samme saksnummer. Samtidig får hvert enkelt dokument et eget identitetsnummer, et 
journalpostnummer og et dokumentnummer. På journalpostnivå registreres det opplysninger 
som er spesifikt for dokumentet. 
 
 

3.2.1.  Registrering/journalføring 
 

All post som er saksdokumenter, eller på annen måte er arkivverdig, skal 
registreres/journalføres i ePhorte. Dette gjelder både for dokumenter som er offentlige og de 
som skal unntas fra offentligheten.  Tilgangen til dokumenter som er unntatt offentlighet 
styres av tilgangsrettigheter og autorisasjon for brukere av systemet. 
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Den som registrerer/journalfører post skal alltid undersøke om det inngående dokumentet 
tilhører en eksisterende sak eller om det skal opprettes ny saksmappe. 
 
Alle saker klasseres med primær ordningsverdi og eventuelt sekundær ordningsverdi, som K-
koder, personnummer, gårds- og bruksnummer osv., og legges i riktig arkivdel. 
 
Alle inngående og utgående arkivverdige eposter skal importeres til ePhorte av saksbehandler 
eller arkivar. 
 
Elektroniske skjema overføres til sak-/arkivsystemet via importsentraler. Disse ligger som 
predefinerte søk i ePhorte. Se pkt. 2.2 E-skjema. 
 
Følgende opplysninger registreres: 
Dokumenttype, dokumentdato, avsender/mottaker, sakstittel/dokumenttittel og datering på 
dokumentet jfr. Arkivloven med forskrifter § 2-7. 
  
Arkivtjenesten skal påføre administrativ enhet og saksbehandler så langt de har kjennskap til 
denne for å sikre hurtig fordeling av saksdokumentene. 
 
Arkivtjenesten påfører tilgangskoder og skjermer tekst som skal unntas offentligheten på 
saksdokumenter, så langt de kan vurdere dette.  
 
Offentlighetsvurdering foretas av arkivtjenesten, men saksbehandler/saksansvarlig har det 
endelige ansvaret.  
 
Unntakene blir registrert i ePhorte med lovhjemmel, samtidig som det gis korrekt 
tilgangskode i systemet.  
 
3.2.2. Dokumenter til politisk behandling 
 
I Sunndal kommune praktiseres fullført saksbehandling. Det vil si at den som behandler en 
sak i første instans lager en fremstilling som har en slik form og et slikt innhold at saken kan 
behandles i alle folkevalgte organ uten nye utredninger eller fremstillinger. 
 
Alle saker som skal opp til politisk behandling skal være produsert i ePhorte og elektronisk 
godkjent før de ferdigstilles (jf. pkt. 16.3). Se for øvrig Retningslinjer for saksbehandlere, 
som ble godkjent av rådmannens ledergruppe 12.06.2008. 
 
3.2.3. Registrering av saksansvarlig 
 
I ePhorte registreres det ansvarlig behandlingsenhet både på saksnivå og på journalpostnivå. 
 
På saksnivå: 
 
Adm. enhet = ansvarlig tjeneste for saken 
Saksanvarlig  = ansvarlig saksbehandler for saken 
 
På journalpostnivå: 
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Adm.enhet = ansvarlig tjeneste for dokumentet 
Saksbehandler = ansvarlig saksbehandler for dokumentet 
 

3.2.4. Bruk av notat og merknad  
 
I ePhorte kan det registreres følgende dokumenttyper for notat: 
 

• Notat som krever oppfølging, dokumenttype N 
• Notat som ikke krever oppfølging, dokumenttype X 

 
Disse registreres som enkeltstående journalposter med eventuelle vedlegg. Hver journalpost 
og vedlegg får et løpenummer. Har du merknader som er relatert til sakens innhold og har 
betydning for saksbehandlingen, skal det registreres som et notat. 
 
I tillegg kan det også registreres «merknad» til hver enkelt sak og journalpost (jfr. fane 
merknad). Merknader brukes når det skal skrives på kommentar til selve behandlingen, eller 
det kan være kommentarer og rettelser til innholdet i saken eller dokumentene. 
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3.2.5. Journalføring av feilsendte dokumenter 
 
I Sunndal kommune gjelder følgende rutine: 
 

• Brev som er adressert til andre, men feilaktig ankommet Sunndal kommune, sendes 
videre til rette vedkommende. Disse journalføres ikke. 

• Brev adressert til Sunndal kommune, men som skulle vært sendt til en annen instans 
utenfor Sunndal kommune, registreres ikke. Kontakt avsender om feilforsendelse. 

 
3.2.6. Journalføring av klagebehandling 
 
I Sunndal kommune gjelder følgende rutine: 
 

• Klage på vedtak registreres som regel i ePhorte, eventuelt i et fagsystem. 
 

 
3.2.7. Journalføring av graderte dokumenter 
 
Se kapittel 13. 
 
 

4. Registrering av sakstittel 
 

4.1 Generelt 
 
På sakstittel skal det registreres opplysninger som er felles for alle dokumentene i saken. Den 
skal være generell, men samtidig så spesifikk at den avgrenses i emne, eventuelt tid og fra 
andre saker. 
 
4.2. Sunndal kommunes rutine 
 
I sakstittelen skal det registreres «hva saken gjelder» og eventuelt «periode / år». 
 
Eks: Årsplan og budsjett 2015 
 
Tittelen skal ikke skrives med store bokstaver og skal ikke avsluttes med punktum. 
 
Se for øvrig registreringsrutiner i Arkivplan.no 
 
 
 
4.2.1 Hvilket språk skal benyttes 
 
I Sunndal kommune er det bestemt at sakstitler skal skrives på bokmål. Der det eksisterer 
skriveregler for sakstittel, skal disse benyttes. 
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Se for øvrig registreringsrutiner i Arkivplan.no: Registreringsrutiner 
 
 

4.2.2 Skriveregler, bruk av forkortelser etc. 
 

Tittel: 

Skrives med små bokstaver (start med stor bokstav) og uten punktum til slutt. 

 
Personnavn: 
 
Personnavn skrives på formen «Fornavn Mellomnavn Etternavn», både i tekstfeltet og i 
avsender/mottaker feltet. 
 
Firmanavn: 
 
Firmanavn skrives slik navnet er. 
 
Organisasjonsnummer: 
 
NO 123 456 789  
Ved bruk av SvarUt  (digital forsendelse av utgående brev) må org.nr. skrives slik i 
kortkodefeltet: 123456789. 
 
Fødselsdato: 
 
Fødselsdato skrives 010101 
 
Personnummer: 
 
Personnummer skrives 06066042424 
 
 
Dato og årstall: 
Dato skrives 22.05.2015 
Årstall skrives 2015–2020  
 
Gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer: 
 
Det benyttes punktum etter forkortelse og komma mellom gårds-, bruks-, feste- og 
seksjonsnummer: 
gnr. 1, bnr. 1, fnr. 1, snr.1 
 
Forkortelser: 
 
Det skal ikke brukes forkortelser av hensyn til søkemulighetene. Unntak er faste forkortelser 
for spesielle dokumenttyper som Kgl.res., St.meld., Ot.prp, (Dette kan brukes som søkeord). 
Det samme gjelder også for eksempel lvo (landskapsvernområde) og andre 
vernetypebestemmelser. 

http://sunndal.arkivplan.no/content/view/full/151544
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5.  Registrering av journalposttittel 
 

5.1.  Generelt 
 
I motsetning til sakstittelen, som skal være dekkende for alle journalpostene i saken, skal 
journalposttittelen spesifiseres ut fra innholdet i det enkelte dokument.  
 

5.2.  Sunndal kommunes rutine 
 
Journalposttittelen skal inneholde en samlende beskrivelse for innholdet i dokumentet. 
 

5.2.1. Hvilket språk skal benyttes 
 
I Sunndal kommune er det bestemt at journalposttittel skal skrives på bokmål. Titler som er 
skrevet på nynorsk oversettes til bokmål. Skrives brevet på et annet språk, skal dette 
oversettes til norsk.  
 
Der det eksisterer skriveregler for journalposttittel, skal disse benyttes. 
 
Se for øvrig registreringsrutiner i Arkivplan.no 
 
 

5.2.2. Skriveregler, bruk av forkortelser etc. 
 
Se pkt. 4.2.2 
 
5.2.3. Journalposttittel og overskrift på utgående brev 
 
Det skal brukes vanlige rettskrivingsregler i ePhorte. Journalposttittelen skal være 
meningsbærende og overføres til brevet. 
 
Tittelen skal ikke skrives med store bokstaver og skal ikke avsluttes med punktum. 
 
Eks: Uttalelse til søknad om uteservering 
 
Malene i ePhorte er definert slik at sakstittel kopieres over til brevet, og kommer over 
journalposttittelen i brevet.  
 
 

6. Klassering – bruk av arkivnøkkel 
 
6.1. Generelt 
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Iht § 2-3 i forskrift til arkivloven skal et organ normalt ha et klassifikasjonssystem – en 
arkivnøkkel – som omfatter alle de saksområdene organet steller med.  

Sunndal kommune bruker kommunenes arkivnøkkel K-koder for sakarkivet (arkivdel SAK1, 
SAK2 i ePhorte). 

Alle saksmapper som opprettes/registreres i kommunens sak-/arkivsystem skal påføres en 
primær arkivkode, eventuelt en sekundær kode. 

K-kodene ligger i et register knyttet til feltet «Klassering» i ePhorte. Kommuneforlaget på 
vegne av KS har ansvar for å revidere kommunenes arkivnøkkel, ca. hvert 5. år.  
Oppdateringen i sak-/arkivsystemet gjøres av systemets leverandør. 

 
6.2. Klassering av saker og dokumenter 
 

• Inngående brev: 
o Når inngående brev initierer en ny sak, blir saken klassert og påført arkivkode 

av arkivar. 
o Saksansvarlig/saksbehandler er ansvarlig for å sjekke at det er påført riktig 

arkivkode, iht gjeldende arkivnøkkel og sakstype. 
o Hvis saksansvarlig mener at saken er påført feil arkivkode, plikter hun/han å ta 

dette opp med arkivar. 
 

• Utgående brev: 
o Når et utgående brev initierer en ny sak, må saksansvarlig/saksbehandler 

opprette (reservere) ny sak. Dersom saken ikke er påført arkivkode, skal 
arkivar klassere saken ifm journalføring og kvalitetssikring av utgående brev, 
eventuelt ved kontroll av reserverte saker. 

o Når et utgående brev registreres som ny journalpost i eksisterende sak, er saken 
og dokumentet allerede påført arkivkode. 
 

• Organinterne dokumenter: 
o Når et internt dokument initierer en ny sak, må saksansvarlig opprette 

(reservere) ny sak. Dersom saken ikke er påført arkivkode, skal arkivar 
klassere saken ifm journalføring og kvalitetssikring av notatet, 
eventuelt ved kontroll av reserverte saker. 

o Når et internt dokument registreres som ny journalpost i eksisterende 
sak, er saken og notatet allerede påført arkivkode. 
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7. Skanning av dokumenter 
 

7.1. Generelt 
 
Fra 01.01.2008 startet Sunndal kommune skanning av inngående dokumenter for hele 
kommunen, disse er tilgjengelig i sak-/arkivsystemet. 
 
Utgående dokument er produsert i sak/arkivsystemet Kontor 2000 fra 01061996-31122003. 
 
I perioden 01012004-31122007 er alle dokument registrert i Kontor 2000 elektronisk. 
Arkivdel for sakarkivet er definert som fullelektronisk. 
 
Sunndal kommune ble fullelektronisk for alle arkivdeler fra 01.01.2008.  
Arkivet sørger for oppbevaring av originalt inngående skannet dokument som en 
sikkerhetskopi inntil elektronisk prøveavlevering er gjennomført og godkjent av IKA Møre og 
Romsdal. Sikkerhetskopiene oppbevares kronologisk/månedsvis i bokser på 
nærarkiv/fjernarkiv. 
 
7.2. Rutine for Sunndal kommune 
 
Alle inngående dokument som blir definert som arkivverdig, skannes og journalføres i sak-
/arkivsystemet ePhorte. 
 
Ved skanning plasseres skilleark mellom hoveddokument og vedlegg.  
 
Dokumenter som er av et format som ikke lar seg skanne, må behandles, oppbevares og 
avleveres som fysiske dokumenter jfr. Arkivloven. Vedleggene skal oppbevares kronologisk i 
et vedleggsarkiv. 

• Originaldokumentet stemples og journalføres 
• Arkivlegges i vedleggsarkiv for oppbevaring 
• Kopi sendes ansvarlig saksbehandler 

 
Arkivtjenesten registrerer den innkomne posten i arkivsystemet og kontrollerer følgende: 

• At alle mottatte dokumenter er skannet og arkivert 
• At alle sider er kommet med i hvert dokument 
• At skanningen er kvalitetsmessig god nok 
• At opplysningene i skannet dokument samsvarer med opplysningene i journalen 
• At dokumentene er skannet i godkjent format 

 

8. Fordeling av inngående post 
 

8.1. Sunndal kommunes rutine 
 
Inngående post blir fordelt elektronisk. 
 
Dette gjøres på følgende måte: 
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• Etter skanning av dokumentet journalføres det i ePhorte sak-/arkivsystem. 
o Arkivar vurderer om journalposten eller enkelte dokument i journalposten skal 

unntas fra offentligheten ut i fra om det inneholder taushetsbelagte 
opplysninger. Dersom journalpost eller dokument skal unntas fra offentlighet, 
påføres de rett tilgangskode, avskjerming og henvisning til paragraf i 
lovverket. 

• Arkivansvarlig fordeler posten elektronisk ved å påføre saksbehandler/saksansvarlig i 
den enkelte sak/journalpost.  

o Dersom saksbehandler er uklart, påføres tjenesteleder som får ansvar for å 
overføre til riktig saksbehandler. 

• Saksansvarlig/saksbehandler sjekker følgende: 
o At saken /dokumentet er fordelt til riktig saksansvarlig/saksbehandle. 
o At saken/dokumentet er registrert på riktig saksnummer. 
o At saken/dokumentet er gitt korrekt tilgangskode. 
o At saken/dokumentet er gitt korrekt sakstittel/journalposttittel 

 

8.2. Omregistrering / flytting av saker og journalposter 
 
Hvis et dokument blir journalført på feil sak, må det straks omregistreres. Det er kun 
arkivarene som har tilgang til å omregistrere og flytte saker/dokumenter. 
 
Omregistrering må skje dersom: 
 

• Et dokument blir registrert i feil sak 
• Et dokument blir registrert som ny sak, men hører hjemme i en eksisterende sak. 
• Et dokument blir registrert som journalpost i en eksisterende sak, men danner ny sak. 

 
Det er både arkivarens og den saksansvarliges plikt å sørge for at dokumenter blir journalført 
på riktig sak. Følgende rutine må derfor følges: 
 

• Gjør alltid et søk i databasen før ny sak/ny journalpost registreres. 
• Er det foretatt kartlegging av sakstyper i din virksomhet, må denne malen følges. 
• Saksansvarlig har ansvar for å sjekke arkivets registrering av innkommet post. 
• Straks feilregistrering oppdages, gis det beskjed til arkivet. Se kapittel 11. 
• Arkivet foretar de nødvendige omregistreringene i ePhorte. 
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9.  Korrespondanse internt i Sunndal kommune – bruk av 
dokumenttype 

 

9.1. Rutine i Sunndal kommune 
  
I ePhorte kan en velge mellom 4 dokumenttyper: 
 
 I Inngående brev 

 U Utgående brev  

 U Utgående e-post 

N Organinternt dokument – notat som krever oppfølging  

X Organinternt dokument – notat som ikke krever oppfølging 

Generelt skal notat kun benyttes til internt bruk, med få unntak som er beskrevet i 
dette kapitlet. 

Dokumenttype Y (nytt mappedokument) er i sak-/arkivsystemet ment som bruk til 
notater som ikke er arkivverdig. Sunndal kommune har bestemt at denne 
dokumenttype ikke skal brukes. 

 

9.1.1 Korrespondanse internt 
 

 All korrespondanse mellom saksbehandler og leder, på tvers av team og virksomheter 
og fra team/virksomhet til ledergruppen, skal utformes som notat: 

• Notat som krever oppfølging registreres som dokumenttype N i ePhorte.  
Hver enkelt intern mottaker får dokumentet som restanse og må avskrives. 
 

• Notat til orientering, eller som av andre grunner ikke krever oppfølging, registreres 
som dokumenttype X i ePhorte.  
Mottaker får dokumentet til orientering og skal ikke avskrives. 
 

o N- og X-notat legges ikke ut på offentlig journal (postliste) 
 
 

9.1.2 Korrespondanse i høringssaker – plansaker 
 

Ved utsendelse av plansaker til høring lager saksbehandler to journalposter om det 
skal sendes til eksterne og interne høringsinstanser. En som utgående brev til eksterne 
høringsinstanser, og en som N-notat til interne høringsinstanser. De interne instansene 
sender sine uttalelser ved å benytte «besvar med notat» i sak-/arkivsystemet. 
Alle øvrige innspill, merknader/uttalelser registreres i plansaken. 
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9.1.3 Korrespondanse i eksterne arbeidsgrupper 
 

 Korrespondansen skal normalt gjøres i brevs form og registreres som dokumenttype I 
eller U i ePhorte.  

 

9.1.4  Korrespondanse i prosjektgrupper 
 

En prosjektgruppe kan være organisert slik at den jobber på tvers av teamene 
/virksomhetene i kommunen, samt også at eksterne virksomheter er med i gruppen. 
Arkivverdige dokumenter skal registreres i ePhorte på en av følgende måter: 

• Leder for prosjektgruppen oppretter sak. Leder står som saksansvarlig og gir tilgang til 
gruppens medlemmer (for eksempel via ny ad-hoc tilgangsgruppe, eventuelt be arkivet 
om å opprette en fast tilgangsgruppe). 

• Korrespondanse mellom prosjektdeltakere skal gjøres i notatform (N- eller X-notat) og 
alt skal foregå i denne saken. Alle saksdokumenter skal arkiveres samlet i den arkivdel 
hvor saken ble opprettet. 

• Hvis prosjektgruppen henvender seg til team/virksomheter i Sunndal kommune, skal 
det betraktes som intern korrespondanse og foregå ved bruk av notat (N- eller X-
notat). 

• Hvis prosjektgruppen henvender seg til kommunale foretak, interkommunale selskap 
eller andre eksterne parter, skal det betraktes som korrespondanse med eksterne 
korrespondansepartnere og foregå ved bruk av dokumenttypene for ut- og inngående 
brev (dokumenttype U og I). 

  

9.1.5 Korrespondanse mellom kommunen og kommunale foretak mm 
  

• Korrespondansen mellom kommunen og kommunale foretak, interkommunale selskap 
og andre eksterne parter, skal betraktes som korrespondanse med eksterne 
korrespondansepartner og foregå ved bruk av dokumenttypene for ut- og inngående 
brev (dokumenttype U og I). 
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10. Kontroll og oppfølging 
 

10.1. Generelt 
 

I henhold til § 3-7 i forskrift til arkivloven kan arkivtjenesten pålegges å registrere 
behandlingsfrister/forfallsdato.  

 

10.2 Sunndal kommunes rutine 

Daglig oppfølgingskontroll og kvalitetssikring for arkivpersonell: 

• Journalføre journalposter med status F, S og E eldre enn 1 dag. Dette søket ligger 
under arkivsøk, Predefinert søk; "Til journalføring inn/ut". Dokumentstatus settes til J 
for journalført. 

• Kvalitetssikre alle innskannede dokumenter. 
• Søke opp alle Reserverte saker, disse settes til status " Under behandling" etter først å 

ha sjekket at saken inneholder sakstittel, saksansvarlig, arkivdel, mappetype, evt riktig 
tilgangskode og klassering. (Reserverte saker er opprettet av saksbehandler) 

• Søke opp alle Ferdigmeldte saker for å sette disse til status "Avsluttet". Innhold i 
mappe sjekkes; at den ikke inneholder restanser, konsepter og journalposter uten 
dokument i PDFA-format. 

• Sjekke at saksbehandler/leder har ekspedert riktig versjon av dokumentet. 
• Søke opp "Alle utsjekkede dokumenter" og undersøke med saksbehandler om 

dokumentene kan sjekkes inn i ePhorte igjen. Søkets navn 
• Sjekke at tekstdokument finnes på alle dokumenter, hoveddokument + vedlegg. 
• Sjekke at alle dokumenter har arkivformat. 
• Kvalitetssikre offentlig journal før publisering på nettet. Offentlig journal sjekkes 

påfølgende arbeidsdag og legges automatisk ut via eInnsyn i ePhorte med 3 dagers 
forsinkelse. Mandag sjekkes offentlig journal for fredag, lørdag og søndag. 

Kvalitetssikring av journalen ifb med ferdigstilling: 

Arkivtjenesten har ansvaret for å kvalitetssikre alle registreringer som blir gjort i journalen. 
Dette gjøreres 1 dag etter at et dokument er ferdigstilt for utsendelse eller at et inngående 
dokument er blitt registrert av saksbehandlere/ledere. Kvalitetssikringen går ut på at spesielt 
følgende kontrolleres: 

• at journalposten er knyttet til riktig sak 
• at evt avskrivning er utført 
• at offentlighetsvurdering er gjennomført 
• at evt riktig tilgangskode er påført og at tekst er skjermet 
• når saksbehandleren har opprettet en ny sak, må det spesielt kontrolleres at arkivkode 

og sakstittel er riktig, samt at det faktisk skal opprettes en ny sak 
• gi tilbakemelding til saksbehandler dersom vedkommende har mange reserverte saker 

tomme 
• At alle saksdokumenter er korrekt journalført og knyttet til riktig sak 
• For føring og kontroll av sak-/journalposttitler; se Registreringsregler for bestemte 

type saker i arkivplan for Sunndal. 
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Kontroll med reserverte journalposter (konsept). Arkivtjenesten skal: 

• med jevne mellomrom utføre søk på journalposter med status R, for å sikre at 
saksbehandler utfører sin del av prosesstyringen, (Predefinert søk under arkivsøk). 

• gi tilbakemelding til saksbehandler dersom vedkommende har mange uaktuelle 
reserverte dokumenter. 

• kvalitetssikrer avskrivninger ved ferdigstillelsen av utgående brev, ved avslutning av 
saker og ved utarbeidelse av restanselister. 

Saksbehandlers ansvar for oppfølging: 

• Sjekke mine restanser daglig 
• Sjekke forfallsliste daglig 
• Forsikre seg om at riktig tekstdokument er knyttet til journalposten 
• Endre saksbehandler eller gi beskjed til arkivtjenesten dersom ikke riktig 

saksbehandler er registrert 
• Forsikre seg om at det er riktig versjon av dokumentet som blir ekspedert 

 

Leders ansvar for oppfølging: 
 

• Sjekke mine restanser daglig 
• Sjekke forfallsliste daglig 
• Sjekke daglig alle saker for godkjenning med søket «Til godkjenning». Ved 

godkjenning av journalposten (godkjenne/returnere) kan leder skrive en kommentar 
samt hake av for «varsle med e-post». 
 

 

10.3 Restanse 
 

Restanselisten er en oversikt over ubehandlede saker og produseres automatisk på 
grunnlag av ikke avskrevne journalposter.  
 
Saksbehandlers ansvar: 

• Inngående henvendelser skal primært behandles og besvares innen 21 dager. 
• Alle inngående henvendelser, dokumenttype I, og interne N-notat skal 

avskrives i ePhorte. (Jfr. rutine for avskriving, kap. 15) 
• Ved utsendelse av foreløpig svar, må saksbehandler endre forfallsdato på 

inngående henvendelse. Saksbehandler skal jevnlig følge opp sine restanser. 
 

Leders ansvar: 
• Tjenesteleder er ansvarlig for å følge opp restanser i egen enhet og sørge for at 

de restanser som ligger i ePhorte er reelle restanser. Dette gjelder også egne 
restanser. 

• Leder har plikt til å sørge for at den ansatte som skal slutte gjennomfører sine 
oppgaver som beskrevet i rutinene. 
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Arkivets ansvar: 
• Arkivet skal minst 2 ganger pr. år (01.02. og 01.08.) ta ut restanseliste for alle 

tjenestene og rapportere til lederne om restanser som er eldre enn 45 dager. 
• Skrive ut restanseliste i god tid når saksbehandler skal slutte, for opprydding 

eller eventuelt å fordele på andre saksbehandlere. 
• Arkivet fordeler arbeidet med utskriving av restanseliste på de administrative 

enhetene slik: 
 

Arkivmedarbeider 1 Arkivmedarbeider 2 
 
BARN 

 
RÅD 

 
BRANNFEIER 

BARNEVERN SKATT EIENDOM 
ESKATT SKATTO  HELSE 
ORKIDE SKATTS INNV 
ORD SIA KOMMTEK 
ORG SOSIAL KULTUR 
ORKIDE UNGSKOLE PLO 
PERS ØKONOMI PMN 
BARNEHAGER: 

- GJØRAO 
- HOLTEN 
- MALURTEN 
- STORTUVA 
- TREBARN 
- VILLABYEN 

SKOLER: 
- GSKOLE 
- LØYKJA 
- SANDE 
- TREDAL 
- ÅLVUNDFJORD 

 

 
 

11. Saksbehandling og produksjon av dokumenter 
 

11.1. Saksbehandling og produksjon av dokumenter 
 
Etter at inngående post er skannet og journalført, fordeles den elektronisk til saksbehandler og 
vedkommende kan hente den opp i ePhorte. Saksbehandlingen foregår elektronisk. 
Saksbehandler må hver morgen sjekke restansene sine i ePhorte, for å se om det er registrert 
inn nye dokumenter Link til kurshefte  
 
Andre prosedyrer ved saksbehandling i systemet (ePhorte): 

 
1. Er inngående post (restansen) feilfordelt fra arkivet eller registrert på feil sak, må 

saksbehandler ta kontakt med arkivet snarest og gi beskjed om hvem som er 
saksbehandler og på hvilken sak det tilhører. 

2. Saksbehandler skal selv foreta avskriving av journalposter som er registrert med 
restanse. 

3. Feilregistrerte saker eller journalposter som skal utgå, gis beskjed om på epost til 
arkivet.  

file://63asfil01/grupper/SIA/ePhorte%20-%20intern%20oppl%C3%A6ring/Kurshefter%20-%20brukerveiledninger/Kurshefte%20ePhorte%202016-%20saksbehandlere.docx
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4. Om saken skal utgå og ikke inneholder journalposter, skriver arkivet Ledig mappe på 
tittel, og bruker denne om igjen. Om journalpost skal utgå, limes epostbeskjed fra 
saksbehandler inn på merknad, og lar denne utgå. Dette for å ha dokumentasjon i 
ettertid på hvorfor journalposten er utgått. 

5. Utgående brev tilknyttes saken elektronisk i ePhorte. 
6. Saksbehandler kan opprette nye saker i ePhorte, etter at det er sjekket ut at det ikke 

finnes en sak fra før. 
o Følg retningslinjene for skriving av saks- og journalposttitler for Sunndal 

kommune. Jfr. kapittel 4 og 5. 
7. Definerte dokumentmaler benyttes. 

o Det kan legges inn standardbrev i tekstmalregisteret etter behov. Malene kan 
gjøres tilgjengelig for alle eller tilgangen kan begrenses til enkeltbrukere, 
tjenester eller grupper. Kontakt malansvarlig for innleggelse av nye brevmaler. 

8. Notater med oppfølging, N-notat, genererer restanse og må avskrives. 
9. Notater uten oppfølging, X-notat, skal ikke besvares og genererer ikke restanse. 
10. For å få tilgang til å opprette journalposter i andres saker som er unntatt offentlighet, 

må saksansvarlig gi tilgang på saksnivå.  
11. I saker hvor flere saksbehandlere skal jobbe i samme dokument, må arkivet lage 

tilgangsgruppe. 
12. Kommentar til dokumentene påføres elektronisk i ePhorte, ved at 

merknadsfunksjonen benyttes. 
13. Er det kommentarer/avklaringer av større betydning, skrives det et internt dokument 

som tilknyttes saken elektronisk i ePhorte. Her benyttes enten notat med oppfølging 
eller uten oppfølging. 

14. Møtebøker for politiske utvalg, avtaler, kontrakter, hjemmelsdokumenter og 
eventuelle andre dokumenter med krav om håndskrevet signatur, oppbevares på papir 
i sentralarkivet, i tillegg til at de er arkivert elektronisk i sak-/arkivsystemet. 

15. Elektroniske søknader som gjelder erstatningsordningene i landbruket (ELF) og 
produksjonstilskudd, kommer inn i fagsystemet WESPA (ikke godkjent fagsystem). 
Etter at søknadene er kontrollert av saksbehandler, blir disse lagt inn i sak-
/arkivsystemet, hvor videre saksbehandling skjer. 

 

11.2. Ekspedering av utgående brev 
 
Når saksbehandler har ferdigbehandlet dokumentet, setter de journalposten til status F. 
Det er viktig å ferdigstille brevet så snart som mulig. I motsatt fall vil det bli et langt intervall 
mellom dokumentdato og journaldato. Eventuelt endre dato på brevet. 
Arkivet kontrollerer alle ferdigstilte journalposter daglig, med 1 dags forsinkelse, og setter 
disse i status J (journalført). 
 
I ePhorte kan saksbehandler velge mellom 3 ulike ekspederingskanaler: 
 

- Utskrift og forsendelse pr. post 
- Elektronisk ekspedering via SvarUt – som nå skal være hovedregelen Link til 

SvaUt-rutine 
- Ekspedere med e-post Link til veiledning  
  

file://63asfil01/grupper/SIA/ePhorte%20-%20intern%20oppl%C3%A6ring/Kurshefter%20-%20brukerveiledninger/SvarUt%20rutine%20for%20saksbehandler.docx
file://63asfil01/grupper/SIA/ePhorte%20-%20intern%20oppl%C3%A6ring/Kurshefter%20-%20brukerveiledninger/SvarUt%20rutine%20for%20saksbehandler.docx
file://63asfil01/grupper/SIA/ePhorte%20-%20intern%20oppl%C3%A6ring/Kurshefter%20-%20brukerveiledninger/Sende%20epost%20i%20ePhorte.docx
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12. Retningslinjer for fullført saksbehandling og 
utvalgsbehandling 

 
12.1. Målsetting 
 

Innbyggerne 
Sikre innbyggerne og andre god service gjennom vennlig, rask og korrekt behandling av deres 
henvendelser til kommunen. 
 
Politikerne 
Bedre politikernes arbeidsvilkår og beslutningsgrunnlag. 
 
Administrasjonen 
Strukturere og effektivisere saksgang, informasjonsflyt og arbeidsmåter internt i 
kommuneadministrasjonen. 
 

12.2. Grunnleggende prinsipp for fullført saksbehandling 
 
Sjef for stab/tjeneste har ansvaret for at saksbehandlingen i egen enhet fungerer 
tilfredsstillende. 

Fullført saksbehandling vil si at den som er førstehånds saksbehandler lager en ferdig 
framstilling av saken som skal følge gjennom alle folkevalgte organer, f.eks. fra økonomi- og 
planutvalget og videre til kommunestyret.  Sakene skal være fullstendig belyst før behandling 
i det første politiske utvalget, og saksbehandler er ansvarlig for å innhente alle nødvendige 
uttalelser, herunder rådmannens merknader.  Alle saker skal legges fram for rådmannen 
eventuelt assisterende rådmann til gjennomsyn og godkjenning før de legges fram til 
behandling i utvalget.  Det er rådmannen som innstiller, og det er kun han som kan endre 
innstillingen. 
 

12.3. Foreløpig svar ved politisk behandling 
 

For saker til politisk behandling følges samme rutiner for foreløpig svar som for alle andre 
henvendelser til Sunndal kommune, jf. punkt 1.3. Svarfrist og foreløpig svar.  Det er 
saksbehandler som har ansvaret for oppfølgingen. 
 

12.4. Saksbehandlers oppgaver – ansvar og myndighet  
 
I henhold til kommuneloven § 23, nr. 2, har rådmannen ansvar for at alle saker som legges 
fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Dette ansvaret utøver rådmannen gjennom 
den enkelte leder og saksbehandler. 
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Saksbehandler/tjenesteleder skal i alle saker sørge for å klarere viktige og prinsipielle sider av 
en sak med rådmannen og innstille i tråd med rådmannens syn, selv i de tilfeller hvor 
saksbehandler og rådmannen har ulike vurderinger. 
 
Saksbehandler skal, ved all skriftlig saksbehandling, benytte mal for saksframlegg i ePhorte 
og melde saken opp i rett utvalg. På denne måten vil politisk sekretariat se at dette er en sak 
som skal opp til politisk behandling i et utvalg. 
 
Saksbehandler har plikt og ansvar til å innhente informasjon fra alle ledd – både i og utenfor 
organisasjonen. 
 
Saksbehandler er ansvarlig for at alle relevante momenter trekkes inn i saksframlegget, og så 
langt det er mulig vurdere de samlede konsekvenser for kommunen og for andre involverte 
parter. Eventuelle høringsinstanser skal gis anledning til å uttale seg før saksutredningen 
avsluttes. 
 
Der det er nødvendig skal det i saksframlegget pekes på alternative løsninger. Saksbehandler 
skal likevel dra en konklusjon, og som hovedregel fremme innstilling med kun ett forslag til 
løsning. 
 
Saksframlegg for politiske organer skal ende opp med en innstilling. Den bør være kort og 
konsis og ikke inneholde flere detaljer enn nødvendig. Den skal kunne «stå på egne ben» men, 
der det er behov, henvises det til saksutredning eller eventuelt til vedlegg. 
 
Saksbehandler og andre involverte som har med saken å gjøre skal forholde seg til de aktuelle 
tidsfrister og møteplaner. 
 
For videre behandling se pkt. 16.3.2 
 

12.5. Saksframstillingen  
 
Egen mal for saksframlegg i ephorte skal benyttes.  Saksframlegget har følgende 
oppbygging/innehold: 
 

• Navn på utvalg 
• Møtedato og utvalgssaksnummer (kommer opp når møtesekretær har satt saken opp på 

sakskartet) 
• Overskrift/sakstittel 
• Rådmannens innstilling 
• Behandling i utvalg og dato (kommer opp når møtet er avholdt og sekretæren har 

skrevet ferdig protokollen) 
• Vedlegg 
• Saksopplysninger 
• Vurderinger 

 
For mer informasjon om saksframstillingen vises til Retningslinjer for saksbehandlere – saker 
til politisk behandling. 
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12.6. Vedlegg 
 
Vær kritisk til bruk av vedlegg i utvalgssaker.  Ta kun det som er relevant for saken.  Det er 
bedre å gjengi kort tekst i et brev i saksframlegget enn å legge ved hele dokumentet.  Vedlegg 
må ha et filformat som ephorte takler.  For å være på den sikre siden kan dokumentet med 
fordel lagres i pdf-format.  Dersom man skal legge ved store, tunge dokument, som for 
eksempel reguleringsplaner og detaljerte kart og bilder, bør dokumentene komprimeres før de 
knyttes til saken i ephorte slik at filstørrelsen blir minst mulig.  Sekretariatet kan være 
behjelpelig med dette. 
 
 
12.7. Frister for levering av politiske saker 
 
Saker til politisk behandling skal godkjennes av leder og deretter av rådmann/assisterende 
rådmann før sakene skal sendes ut av sekretariatet en uke før møtet. Dette gjøres elektronisk i 
ephorte, se egen brukerveiledning for dette – Politiske saker til godkjenning.   
 
Frister for å sende saker over til rådmann/assisterende rådmann til godkjenning er: 
 

• Kommunestyret - fredag før utsending 
• Økonomi- og planutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og 

kulturutvalget – 2 arbeidsdager før utsending 
• Eldrerådet – etter avtale med sekretariatet 
• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – etter avtale med sekretariatet 
• Klientutvalget – etter avtale med sekretariatet 
• Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget – etter avtale med personalsjefen, som er 

sekretær 
 
12.8. Saker fra kommunale foretak 
 
Kommunale foretak er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 11 med et eget styre.  
Kommunale foretak eies fullt ut av kommunen og kommunestyret er øverste myndighet 
(generalforsamling).  Foretaket har egne vedtekter som avgjør ansvarsfordeling mellom, 
daglig leder, styret og generalforsamling.  I Sunndal kommune er det kun et kommunalt 
foretak – Sunndal Energi KF.  Saker fra Sunndal Energi KF, som krever vedtak i 
kommunestyret, blir sendt over til rådmannen, som sørger for den videre politiske 
behandlingen. 
 
 
12.9. Delegasjonssaker 
 
Delegasjonssaker er saker som administrasjonen er delegert avgjørelsesmyndighet i henhold 
til kommunens delegerings- og myndighetsreglement.  Delegert sak skal benyttes i alle saker 
hvor det fattes en administrativ avgjørelse i enkeltsak, også om myndigheten følger av særlov.  
Delegasjonssakene skal legges fram for det politiske utvalget som det rapporterer til.  Det skal 
registreres to behandlinger i slike saker, som begge utføres av saksbehandler.  Først med 
behandling AS - administrativ sak.  Når saksbehandler har fattet en avgjørelse og saken er 
satt til F – ferdig, registreres saken med enda en behandling RD – referatsak administrativt 
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vedtak. RD-sakene legges fram til orientering i utvalget og har egen nummerserie.  Det er 
møtesekretæren som har ansvaret for å sette opp RD-sakene på sakslista til det aktuelle 
utvalget.  Det skrives ikke protokoll i slike saker. 
 
12.10. Referatsaker 
 
 
Referatsaker er inngående/utgående brev, notater, uttalelser m.m. som saksbehandler vurderer 
lagt fram til orientering i et politisk utvalg.  Det er egen behandlingstype for referatsaker, RS – 
referatsak, som settes opp på sakslista til det førstkommende møtet i det aktuelle utvalget.  
Det er en egen nummerserie for referatsakene i hvert enkelt utvalg.  Saksbehandler foretar 
registreringen av behandlingstype RS, mens møtesekretæren har ansvaret for å sette den opp 
på sakslista.  Det skrives ikke protokoll i slike saker. 
 
 
12.11. Offentliggjøring av saksdokument 
 

 
Saksdokumenter til politiske utvalg offentliggjøres via kommunens hjemmesider under 
menyen «Politikk», forutsatt at de ikke er unntatt offentlighet.  Hjemmesida er direkte linket 
opp til sak/arkivsystemet ephorte og er avhengig av at registreringene i ephorte er riktig utført.  
Dokumentene som skal publiseres må ha status F – ferdig og journalposten må ha status J – 
journalført for at de skal kunne publiseres.  Saksbehandler har ansvaret for å ferdigstille (F) 
saksdokumenter og journalposter, mens arkivpersonell og møtesekretær har ansvaret for å 
journalføre (J) journalpostene. 
 
 
12.12. Møteinnkalling – føring av møteprotokoll 
 

 
For møteinnkalling og møteprotokoll benyttes egne maler i ephorte. 
Møteinnkalling sendes ut en uke før møtet til medlemmene i utvalget (faste og vara), samt 
pressen, rådmannens ledergruppe m.fl.  Møteinnkallingen er et flettedokument som 
inneholder forside, saksliste, saksframlegg og vedlegg, og som lages og sendes ut av 
møtesekretæren. 
Under møtet skrives en saksprotokoll for hver enkelt sak.  Oppmøte, forfall og eventuelle 
merknader skrives inn i forsiden.  Forside og saksliste samt innstillinger og saksprotokoller 
for hver enkelt sak flettes så inn i en møteprotokoll.  Dette utføres av møtesekretæren. 
Både møteinnkalling og protokoll blir publisert på kommunens hjemmesider under menyen 
«Politikk».   
 
12.13. Ekspedering av saker – oppfølging av vedtak 
 

 
Etter at møtet er ferdig og protokollen er godkjent, skal sakene ekspederes.  Møtesekretæren 
lager samlet saksframstilling/særutskrift med vedtak i sakene som lagres på saksmappene i 
ephorte.  I tillegg legges det inn melding til saksbehandlerne under «Vedtak for oppfølging».  
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Saksbehandlerne har ansvaret for å sjekke restansene sine i ephorte, også 
vedtaksoppfølgingen, og sørge for den videre ekspederingen/oppfølgingen av sakene der dette 
er nødvendig.  I noen tilfeller ekspederes sakene av sekretariatet. 
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13. Tilgangsstyring 
 
13.1 Generelt 
 
I Offentleglova, Forvaltningsloven, Personopplysningsloven og Sikkerhetsloven er 
allmennhetens og partens rettigheter i forhold til innsyn hjemlet. I de samme lovene er også 
forvaltningsorganets plikt til å skjerme visse type opplysninger hjemlet.  
I ePhorte er dette ivaretatt ved funksjonen for tilgangsstyring, som finnes både på saksnivå og 
journalpostnivå.  
Når det gjelder tilgang til journalopplysninger (opplysninger registrert i sak- og 
journalpostbildet) og fulltekstlagrede dokumenter i ePhorte, er systemet slik tilrettelagt at hver 
enkelt enhet, bruker eller gruppe av brukere er gitt et sett med tilgangsrettigheter. 
Det er først og fremst det såkalte «need to know»-prinsippet som er lagt til grunn og 
hovedformålet med tilgangsstyring er følgende: 

• Å sikre at rett person i rett rolle gis rett tilgang til de dokumenter 
vedkommende trenger for å få utføre sine oppgaver. 

• Å hindre at uvedkommende får innsyn i avskjermet informasjon. 
• Å sikre allmennhetens lovbestemte rett til innsyn. 

 

13.2 Tilgangskoder i ePhorte 
 
I ePhorte styres tilgangen til saken og journalposten ved hjelp av tilgangskoder og følgende 
koder kan benyttes: 
U For «vanlig» unntatt offentlighet 
PV For personvern og publisering (fnr., kontonr. mv) 
P For personalsaker 
A For ansettelsessaker  
BA For barnehagesaker (barnemapper) 
E For elevsaker (elevmapper) 
HP For helse- og pleiesaker  
D For disiplinærsaker (personalsaker) 
I For innfordringssaker 
S For skattesaker 
 
 

14. Offentlighet – praktisering av offentlighetsloven 
 

14.1. Generelt 
 
Lov om offentlighet i forvaltningen (offentleglova) regulerer allmennhetens rett til innsyn i 
forvaltningens saksdokumenter. Iht § 2 er forvaltningens saksdokumenter offentlige så langt 
det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov og enhver kan kreve å få gjøre seg kjent 
med det offentlige innholdet av dokumenter i bestemt sak. 
 
Det er den offentlige journalen, som kjøres ut fra ePhorte, som danner grunnlag for krav om 
innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Derfor er det viktig at følgende prinsipper ivaretas: 
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• Journalføringen skal være fyldig og beskrivende og gi en korrekt framstilling av 
sakens og dokumentets innhold. 

• Taushetsbelagte journalopplysninger må skjermes. 
 
14.2. Sunndal kommunes rutine for utkjøring av offentlig journal 
 
I Sunndal kommune har vi følgende rutine: 
 

• Saksbehandler er ansvarlig og skal kontrollere journalopplysningene og eventuelle 
graderinger på de inngående journalpostene samme dag som dokumentene blir 
registrert. 

o Arkivar har på bakgrunn av lovverket vurdert om journalpost eller dokument 
skal unntas fra offentligheten, men kan ikke kun ut i fra dokumentets innhold 
vurdere om journalposten skal graderes dersom dokumentet ikke inneholder 
personsensitive opplysninger. 

• Saksbehandler er selv ansvarlig for å påføre rett gradering på journalpostene som 
han/hun selv produserer i ePhorte. 

• Arkivet kvalitetssikrer utgående journalposter og notat før journalføring, og vurderer 
her på bakgrunn av lovverket om journalpost eller dokument skal unntas fra 
offentligheten, men kan ikke kun ut i fra dokumentets innhold vurdere om 
journalposten skal graderes dersom dokumentet ikke inneholder personsensitive 
opplysninger 

• Arkivet kvalitetssikrer offentlig journal og foretar eventuelle endringer, også i samråd 
med saksbehandler. 

 
Det endelige ansvaret for hvilke journalopplysninger og dokumenter som skal 
offentliggjøres legges på saksbehandleren, og ikke på arkivledelsen. 
 
Arkivet tar daglig ut postjournal, en dag/arbeidsdag tilbake i tid 
 

• Sunndal kommune benytter eInnsyn (innsynsmodul i ePhorte) og legger offentlig 
journal med dokumenter i fulltekst, som ikke er unntatt offentligheten, ut på Sunndal 
kommunes hjemmeside 4 dager etter journalføring. Her legges ut journalopplysninger 
om korrespondanse, inngående brev og utgående brev. Noen arkivdeler som 
inneholder bare sensitiv informasjon er utelatt fra eInnsyn. Postjournal fra 
fagsystemene legges ut på nett først når de implementeres med sak-/arkivsystemet. 
 

14.3.Sunndal kommunes rutine for effektuering av innsynsbegjæring 
 
Ihht offentleglova kan allmennheten kreve innsyn i en bestemt sak. Forvaltningsorganet som 
får henvendelsen, må treffe avgjørelsen om innsyn, med mindre dokumentet er gradert etter 
sikkerhets- og beskyttelsesinstruksen. I slike tilfeller er det avsender av dokumentet som 
avgjør innsyn. 
 
Sunndal kommune har følgende rutine: 
 

• Elektronisk forespørsel om innsyn med bakgrunn fra offentlig journal på internett. 
o Politiske dokumenter, samt dokumenter i alle arkivdeler unntatt Barn, Personal 

og Elev blir lagt ut i PDF format på offentlig journal. 
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• Et innsynskrav kan framsettes muntlig, skriftlig, ved e-post, over telefon eller på 
annen måte. Det er også mulig å framsette innsynskrav anonymt. 

• Alle innsynskrav skal registreres i sak- og arkivsystemet. Klage på avslag om innsyn 
skal registreres umiddelbart ved mottak i egen arkivsak i ePhorte.  

• Egne prosedyrer gjelder for innsyn i helsekort (jf. pkt. 14.7). 
• Innsyn i personalmapper/klientmapper håndteres via leder for den aktuelle tjeneste. 
• Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal (IKA) har egne rutiner knyttet til fjern-/ 

depotarkiv (jf. kap. 17).  
 
 
14.4. Elektronisk forespørsel om innsyn med bakgrunn fra offentlig 

journal på internett 
 

• Forespørsel kommer til postmottak. Er dokumentet unntatt offentlighet, vurderes dette 
i samråd med saksbehandler, som avgjør om dokumentet skal frigis og hvilke deler 
som eventuelt skal sladdes. 

o Avslag skal være hjemlet i Offentleglova og det må oppgis presis hjemmel for 
avslag. Avslaget skal også opplyse om klagerett og om klagefristen. 
 

14.5. Innsyn i fysiske mapper 
 

• Forespørsler som kommer kan være muntlig, skriftlig, ved epost, over telefon eller på 
annen måte. Forespørsel oversendes arkivet for framskaffelse. 

• Arkivet videresender forespørselen til riktig tjenesteleder om dette gjelder dokumenter 
i helsesaker, personal-, barne-  eller elevmapper. 

• I andre saker henter arkivar fram mappen, og sjekker om det er dokumenter som er 
unntatt offentlighet. 

• Innbygger blir gjort oppmerksom på om det er dokumenter som er unntatt offentlighet. 
Dersom innbygger ønsker å se disse, må det klareres med saksbehandler om hele 
dokumentet skal unntas, eller om en kan offentliggjøre deler av det. 

• Er det mange dokumenter som er unntatt offentlighet, blir mappen sendt til 
saksbehandler som går igjennom mappen sammen med innbygger. 

 

14.6. Behandling av klage på avslag på innsynsbegjæring 
 
Hvis dokumentet er unntatt, må det opplyses om klageadgang og klagefrist. 
 
Følgende rutine gjelder for behandling av klager: 

• Klagesaken journalføres. 
• Saksbehandler må vurdere saken på nytt, eventuelt ta kontakt med sin leder eller søke 

juridisk ekspertise. 
• Hvis klagen opprettholdes er fylkesmannen klageinstans: 

o Saken oversendes fylkesmannen, med kopi til klager. 
o Fylkesmannen kan overprøve både om det er hjemmel for å avslå begjæringen 

og om det skal utøves meroffentlighet. 
o Spørsmål om innsyn avgjøres av fylkesmannen. 
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14.7. Begjæring om innsyn i helsekort 
 
Ved begjæring om innsyn i helsekort e.l. dokumenter, skal helsesjef vurdere etterspørselen før 
dokumentene sendes ut. Følgende rutine gjelder i disse innsynssakene: 

• Begjæring om innsyn framsettes til arkivet eller helsestasjonen. Dette gjelder også om 
det etterspurte materialet er avlevert til IKA MR. 

• Helsestasjonen tar kopi av det etterspurte materialet dersom dette oppbevares lokalt.  
Om det er avlevert til depot, tar helsestasjonen evt. arkivet kontakt med IKA og ber 
om å få oversendt en kopi. 

• De mottatte dokumentene blir lagt inn i ePhorte, med merknad om videre behandling. 
• Kopi av det etterspurte materialet forelegges helsesjefen som avgjør om hele 

materialet skal utleveres. Dette gjelder også i de tilfeller hvor det kun er kopi av 
helsekortets forside som er etterspurt. 

• Arkivet sender ut materialet, eventuelt utleverer ved oppmøte til vedkommende, etter 
at det er forevist helsesjefen. 

• Det må vises spesielt varsomhet med personsensitive opplysninger, og kun utlevere 
disse til de som har innsynsrett i dem. 

 

14.8. Dokumenter og parter 
 
Alle parter i en sak skal i utgangspunktet ha tilgang til alle dokumenter i arkivsaken. Det skal 
være svært tungtveiende grunner for at et dokument ikke skal kunne utgis til partene i en 
arkivsak. 
 

14.9. Dokumenter og politikere 
 
Politikere har rett til innsyn i alle offentlige dokumenter som har betydning for den saken de 
skal eller har vært med på å vedta. For øvrig skal begjæring om innsyn gjelde som for andre. 
 
Politiske organ kan ved flertallsvedtak kreve innsyn i dokumenter som er unntatt fra 
offentlighet. 
 

14.10. Saksframlegg/innstillinger 
 
Kommunelovens prinsipp er at saksframlegg/innstilling er offentlig fra det tidspunkt det er 
avsendt, såfremt det ikke skal unntas offentlighet i medhold av lov. Dersom saksframlegget/ 
innstillingen ikke avsendes, er det offentlig når det er ferdigbehandlet av forvaltningsorganet. 
 
14.11. Sakslister 
 
Sakslister skal være offentlige. Saker som er unntatt offentlighet skal anonymiseres, ikke 
fjernes. 
 

14.12. Møtedokumenter 
 
Møtedokumenter skal være offentlig og det skal praktiseres meroffentlighet. 
 
Møtedokumenter er: 
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Innkalling (fullstendige saksdokumenter med innstilling) 
Møteprotokoll (innstilling og vedtak) 
Møtebok (fullstendige saker med vedtak). 
 

14.13. Forståelse og praktisering av offentleglova 
 
Hovedregelen i offentleglova §3, er at alle forvaltningens saksdokumenter er offentlig, og du 
må ha en særskilt hjemmel for å nekte innsyn. Hvis lovens hovedregel kan fravikes, plikter du 
likevel å vurdere meroffentlighet. 
 
Meroffentlighet? - §11  Meirinnsyn i offentleglova 

• Selv om saken eller dokumentet kan unntas, skal du likevel alltid vurdere 
meroffentlighet. Selv om du har hjemmel for å unnta, er det ikke nødvendigvis behov 
for det. I så fall skal det gis innsyn. Om ikke innsyn kan gis i hele dokumentet, skal vi 
vurdere om det kan gis innsyn i deler av dokumentet. 

• Videre kan det være mindre grunn til å nekte ettersom tiden går. 
• Meroffentlighet skal ikke praktiseres i forhold til opplysninger som er taushetsbelagte. 

o Taushetsplikt kan oppheves ved samtykke fra den det gjelder jf 
forvaltningsloven §13 a nr. 1. Taushetsplikten er ikke til hinder for at 
opplysningene kan bli gjort kjent for andre, så lenge det kommer samtykke fra 
den som har krav om at taushetsplikten blir overholdt. Når opplysningene 
gjelder flere personer eller virksomheter, må alle samtykke. 

• Når organet gjør unntak fra innsyn for deler av et dokument, kan det også gjøre unntak 
for resten av dokumentet jf offentleglova, §12, dersom: 
a) Disse delene alene vil gi et klart misvisende inntrykk av innholdet 
b) Det vil være urimelig arbeidskrevende for organet å skille ut de eller 
c) De unntatte opplysningene utgjør den mest vesentlige delen av dokumentet. 

 
Kan du nekte innsyn? 
Nedenfor følger noen kontrollspørsmål som kan hjelpe deg til å avgjøre om du har hjemmel 
for å nekte: 
 
Kommer loven til anvendelse på dette dokumentet? §2 
Loven får ikke anvendelse i saker som behandles etter rettspleielovene, jf. nærmere 
redegjørelse i forskrift til offentleglova. Loven får videre ikke anvendelse for Stortinget, 
Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for Stortinget, 
men dokumenter til/fra de nevnte organene som befinner seg hos oss kan ikke unntas etter §2. 
 
Er dette et av «forvaltningens saksdokumenter»? §4 
Dokumentet må være et «saksdokument», jf §4, og det regnes ikke som utferdiget før det er 
avsendt eller er ferdigbehandlet. Journalen er nøkkelen til å identifisere saker. Enhver kan 
kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak. Det er 
for eksempel ikke adgang til å be om innsyn i «alle saker» i en bestemt periode. 
Husk forvaltningens veiledningsplikt etter forvaltningslovens §11. 
 
Skal opplysninger unntas på grunn av taushetsplikt? §13 

• Kun lovbestemt eller forskriftsfestet taushetsplikt, jf forvaltningslovens §13 og 
særlover på bestemte områder. Lovbestemt eller forskriftsfestet taushetsplikt går foran 
innsynsretten etter offentleglova. 

• Kun opplysninger skal unntas, normalt ikke hele dokumentet. 
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• For dokumenter gradert etter Sikkerhets- og beskyttelsesinstruksen gjelder særlige 
regler. Normalt kan hele dokumentet unntas. 

• Ved følsomme opplysninger skal man være forsiktig. Brudd på taushetsplikt er 
alvorlig og uopprettelig. 

 
Kan dokumentet unntas som internt dokument? §14, §15 og §16 

• Ja, hvis det er utarbeidet kun for virksomhetens egen interne saksforberedelse. 
• Ja, hvis det er utarbeidet av særlige rådgivere eller sakkyndige, og skal brukes i egen 

intern saksforberedelse. 
• Ja for deler av dokumentet, hvis det inneholder råd om og vurderinger av hvordan et 

organ bør stille seg i en sak, og som organet har innhentet til bruk for den interne 
saksforberedelsen, og når det er pålagt med hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det 
offentlige sine interesser i saken. 

• Ja, hvis det er dokument i saker der rådmannen gjennomfører kontrolltiltak overfor en 
enhet, og for utkast til vedtak og innstillinger som blir lagt fram for r ådmannen før det 
blir gjort vedtak, eller før en innstilling blir lagt fram for et folkevalgt organ. 

• Ja, hvis det er merknader fra rådmannen til slike utkast som er nevnt i siste punktum. 
• Ja, hvis det er dokument som blir utvekslet mellom kommunale og fylkeskommunale 

kontrollutvalg og sekretariatet til utvalget. 
• Nei, hvis det gjelder dokument som blir innhentet som ledd i allmenn høring i en sak. 
• Nei, hvis det er saksframlegg med vedlegg til et kommunalt eller fylkeskommunalt 

folkevalgt organ. 
• Nei, hvis det er en saksliste til møte i folkevalgte organ i kommuner og 

fylkeskommuner. 
• Nei, hvis det er dokument fra eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, 

revisjonsorgan og klagenemnder. 
• Nei, hvis det er dokument i saker der en kommunal eller fylkeskommunal enhet 

opptrer som ekstern part i forhold til en annen slik enhet. 
• Nei, hvis det er dokument fra eller til et kommunalt eller fylkeskommunalt 

særlovsorgan, eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven 
kapittel 11. 

• Nei, hvis det er dokument fra eller til en kommunal eller fylkeskommunal enhet på 
område der enhetene har selvstendig avgjørelsesrett. 

 
Kan dokumentet unntas på grunn av utsatt offentlighet? §5 

• I visse tilfeller kan et forvaltningsorgan bestemme at offentlighet i en bestemt sak skal 
utsettes, jf Offentleglovas §5. 

 

14.13.1. Dokumenter underlagt taushetsplikt 
 
Saker/dokumenter som er taushetsbelagte skal unntas fra offentlighet. 
 
Formålet med taushetsplikt er ikke å unndra dokumenter fra offentlighet, men å sørge for at 
dokumenter som er taushetsbelagte ikke kommer uvedkommende i hende. Noen av reglene 
om taushetsplikt har også som formål å verne om rikets sikkerhet eller hindre at opplysninger 
som kan være til skade for forretningsmessige forhold blir offentlig. 
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Offentlighetslovens §13 kommer til anvendelse i saker der du har taushetsplikt (jf 
forvaltningslovens §13, 1. ledd) Fvl. §13, 1. ledd punkt 2 gir anledning til å unnta dokumentet 
ut fra konkurransemessige hensyn. 
 
Taushetsbelagte opplysninger, offentlighetslova sammen med andre lover: 

• Off.l §13, forv.l §13 Taushetsbelagte opplysninger (forvaltningsloven) 
• Off.l §13, barnev.l § 6-7 Taushetsbelagte opplysninger (barnevernloven) 
• Off.l §13, sos.tj.l §44 Taushetsbelagte opplysninger (lov om sosiale tjenester i arbeids- 

og velferdsforvaltningen) 
• Off.l§13, hels.oms.l §12-1 Taushetsbelagte opplysninger (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 
• Off.l §13, oppl.l §15-1.2 Taushetsbelagte opplysninger (opplæringsloven) 
• Off.l §13, barnehagel. §20 Taushetsbelagte opplysninger (barnehageloven) 
• Off.l §23.3 og Off.l §13, forskr. LOA §3-6 (forskrift til lov om offentlig anskaffelse) 
• §2.4 – Statistikkloven - særlov 

 

14.13.2. Unntak på grunn av dokumentets innhold 
 
I visse tilfeller kan et dokument unntas fra offentlighet på grunn av dokumentets innhold. De 
punktene som er mest aktuelle er: 
 

• §18 Rettssaksdokument 
o Off.l §18 Rettssaksdokument 

 
• Nasjonale forsvars- og trygghetsinteresser 

o Off.l §21 Nasjonale forsvars- og trygghetsinteresser 
 

• §23 Hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon 
o Off.l §23.1 Økonomi, lønns- eller personalforvaltning 
o Off.l §23.2 Rammeavtaler med landbruks-, fiskeri- eller reindriftsorg. 
o Off.l §23.3 Tilbud eller protokoll vedr offentlige innkjøp 
o Off.l §23.4 Selskap hvor kommunen har eierinteresser 

 
• §24 Kontroll- og reguleringstiltak, dokument om lovbrudd, lette gjennomføring av 

lovbrudd 
o Off.l §24.1 Kontroll- og reguleringstiltak 
o Off.l §24.2 Melding, tips eller lignende om lovbrudd 
o Off.l §24.3 Innsyn vil kunne lette gjennomføring av lovbrudd 

 
• §25 Tilsettingssaker 

o Off.l §25 Tilsettingssaker 
 

• §26 Eksamensvar, karakterer, utkast til konkurranser, hederstegn m.m 
o Off.l §26.1 Eksamenssvar, karakterer, utkast til konkurranser e.l. 
o Off.l §26.2 Utdeling av/innstilling til hederstegn/priser 
o Off.l §26.3 Personbilde i personregister, personovervåking 
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15. Avskriving av dokumenter og avslutning av saker 
 

15.1. Generelt 
 
I arkivlovens forskrift §3-8 heter det: 
 
 «Når behandlinga er avslutta og svarbrev er ekspedert, skal alle dokumenta i saka 
tilbake til arkivtenesta, og det dokumentet som eventuelt var opphav til saksbehandlinga (det 
innkomne brevet e.l), skal avskrivast i journalen. Innkomne dokument som ikkje krev svar, 
eller som det er gitt munnleg svar på, skal avskrivast i journalen når det er påført avgjerd om 
dette. Når eit dokument får førebels svar, eller blir sendt andre til fråsegn, skal det ikkje 
endeleg avskrivast. 
 Etter avskriving skal saka arkiverast. Arkivtenesta må sjå til at arkivkoden er korrekt 
og at arkivavgrensing er utført.» 
 
I tillegg til at hvert enkelt dokument skal avskrives, skal også saken avsluttes. 
 
 

15.2.  Sunndal kommunes rutine 
 

15.2.1. Avskriving 
 
Saksbehandler har ansvar for å avskrive journalposter, hver enkelt journalpost må avskrives. 
Uavskrevne journalposter kommer på restanselisten. 
 
En sak kan ikke avsluttes før alle journalposter er avskrevet eller merket med UTGÅR. 
 
I ePhorte finnes følgende avskrivingsalternativ: 
 

*** Midlertidig svar Skal benyttes når det er gitt et foreløpig svar i form 
av en utgående post. Avskrivingsmåten innebærer 
at restansen ikke oppheves. 

BU Utgående brev Skal benyttes når det er gitt et endelig svar i form 
av en utgående post. Avskrivingsmåten innebærer 
at restansen oppheves. 

NN Nytt notat Skal benyttes når det et gitt et endelig svar i form av 
et internt dokument. Avskrivingsmåten innebærer at 
restansen oppheves. 

BUR Besvart - stemplet og 
returnert 

Benyttes ved påtegning av skjema 

BUV Besvart ved utsendelse 
av vedtak 

 

TE Til etterretning Saksdokumentet avskrives direkte ved å ta 
innholdet til etterretning 

TO Til orientering Saksdokumentet avskrives direkte ved å ta den til 
orientering 
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TLF Besvart pr. telefon Saksdokumentet avskrives direkte ved at svar er 
gitt pr. telefon. Ved svar pr. telefon skal dette 
dokumenteres i Merknadsfelt for journalpoten. 

SA Sak avsluttes Denne avskrivingsmåten benyttes når saksmappa 
skal avsluttes.  

 
Ved å benytte svarfunksjonene i ePhorte på inngående journalposter og notater, vil avskriving 
skje automatisk. NB! Det er ikke restanse på X-notat, som derfor ikke skal avskrives. 
 
 

15.2.2. Avslutte en sak 
 
I tillegg til å avskrive hver enkelt journalpost, skal saken avsluttes når alle journalpostene er 
avskrevet og saken er ferdigbehandlet. 
 
En sak kan ikke avsluttes før alle journalposter er avskrevet. I tillegg må alle journalposter 
være journalført eller merket med feilregistrert, dvs:  
 

• Arkivet setter journalstatus til J (journalført) etter kvalitetssikring av 
journalpostopplysningene og tilknyttede elektroniske dokumenter. 

• Arkivet setter journalstatus U (utgått/flyttet/slettet) dersom saksbehandler sender epost 
om at journalposten utgår pga feilføring e.l. Arkivet kopierer melding i epost fra 
saksbehandler inn i merknadsfeltet på journalposten før den settes til utgår. 

 
Det er saksansvarlig som har ansvaret for at saken avsluttes, og at alle restanser er avskrevet. 
Saksansvarlig setter sakens status til F (ferdig). 
Alle konsepter må ferdigstilles, eventuelt slettes, og alle journalposter og dokumenter må ha 
et tekstdokument.  
 
Arkivansatte har mulighet til å gjenåpne en avsluttet sak om nødvendig. 
 
 

16. Ferdigstilling og ekspedering  
 

16.1. Ferdigstilling og ekspedering av utgående brev med godkjenning  
          fra leder 
 
Utgående brev skal ferdigstilles i ePhorte før det ekspederes pr vanlig post, e-post eller 
SvarUt (til digital postboks/Altinn) 
 
Rutinen er følgende: 
 

• Saksbehandler sender utkast til brev; journalpost m/eventuelle vedlegg (status R) 
elektrnisk til leder for godkjenning (status G). 
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• Leder godkjenner, eventuelt forkaster brevet og gir beskjed tilbake til saksbehandler.1 
• Journalstatusen endres automatisk til F (ferdigstilt) når journalposten er godkjent 

elektronisk. 
• Saksbehandler ekspederer brevet i ePhorte enten med utskrift på papir, pr. e-post eller 

SvarUt. Ved ekspedering med e-post og SvarUt endres journalstatus til E (ekspedert), 
og ekspedertdato registreres. 
Ved ekspedering på papir sendes originalen ut uten underskrift, men med denne 
påskrift under leders/saksbehandlers underskrift. Dokumentet er elektronisk godkjent 
og har ingen signatur 2 

• Arkivet kvalitetssikrer forsendelsen ved journalføring av journalposter med F og E. 
Etter kvalitetskontroll settes journalstatus til J (Journalført). 

•  

16.2. Ferdigstilling og ekspedering av utgående brev uten 
godkjenning fra leder 

 
Utgående brev skal ferdigstilles i ePhorte før det ekspederes pr. vanlig post, e-post eller 
SvarUt (til digital postkasse/Altinn) 
 
Rutinen er følgende: 
 

• Eventuelle vedlegg knyttes til journalposten elektronisk. 
• Saksbehandler endrer journalstatusen til F (ferdigstilt) 
• Saksbehandler ekspederer brevet i ePhorte enten utskrift på papir, pr. e-post eller 

SvarUt. Ved ekspedering med e-post og SvarUt endres journalstatus til E (ekspedert), 
og ekspedertdato registreres. 
Ved ekspedering på papir sendes originalen ut uten underskrift, men med denne 
påskrift under saksbehandlers underskrift. Dokumentet er elektronisk godkjent og har 
ingen signatur. 

• Arkivet kvalitetssikrer forsendelsen ved journalføring av journalposter med status F og 
E. Etter kvalitetskontroll settes journalposten til J (journalført). 

 

16.3. Oppretting av saksdokument til politisk behandling 
 

Ny journalpost, nytt saksframlegg opprettes i eksisterende eller ny saksmappe i ePhorte. 
Saksbehandler setter på hvilke utvalg saken skal behandles i. (Behandlingsfanen/Ny 
behandling). Vedlegg til saksdokument som skal opp til politisk behandling skal tilknyttes 
elektronisk. (Beskrivelse finnes i kurshefte ePhorte for saksbehandlere). 
 

                                                           
1 Dersom saksbehandler ikke skal stå som underskriver av brevet, men to overordnede skal stå som 
underskrivere – må saksbehandler først sende utkastet til godkjenning til nærmeste leder og deretter en ny 
forespørsel om godkjenning til neste leder. 
 
2 16.01.2015 innførte Sunndal kommune ny rutine om utsendelse av brev uten signatur 
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16.3.1  Elektronisk godkjenning i ePhorte 
 
Saksbehandler sender utkast til saksframlegg m/eventuelle vedlegg, journalstatus R 
(reservert), elektronisk til leder for godkjenning. Dersom det er flere enn en person som skal 
godkjenne saksframlegget må det benyttes «videresendt til godkjenning» før endelig 
godkjenning foreligger. 
Rådmann skal godkjenne saksdokumentene elektronisk, journalposten ferdigstilles og 
behandlingsstatus settes til KL (klar til behandling). Journalposten vil da komme opp i 
kølisten som klar til behandling i det utvalget som saker er meldt opp i. 
 

• Saksbehandler sender utkast til saksframlegg elektronisk til rådmann for godkjenning  
• Leder/rådmann godkjenner, eventuelt forkaster saksframlegget og gir beskjed tilbake 

til saksbehandler. 
• Journalstatusen endres automatisk til F (ferdigstilt) når journalposten (saksframlegget) 

er godkjent elektronisk. 
 
16.3.2  Saksdokument, protokollering og vedtaksoppfølging 
 

• Når journalposten med saksdokument er elektronisk godkjent og ferdigstilt, vil den 
komme opp i kølisten til behandling i det utvalget, eventuelt flere utvalg, som saken er 
meldt opp i. (Saksbehandler registrerer selv alle utvalgene i fane Behandling) 

• Saken klargjøres for politisk behandling av politisk sekretariat. 
• Saker som ikke er elektronisk godkjent blir ikke behandlet. 
• Politisk sekretariat setter opp møteinnkalling og saksliste som offentliggjøres. 
• Politisk sekretariat protokollerer vedtakene i møtet. 
• Protokoll offentliggjøres og sakene ekspederes. 
• Etter politisk behandling vil saksbehandler få saken opp i Felles søk – Vedtak til 

oppfølging. 
• Når saksbehandler har iverksatt vedtaket og oppdatert kode for «vedtak iverksatt», vil 

saken forsvinne fra «vedtaksoppfølging».  
 

16.4. Ferdigstilling og ekspedering av interne notat 
 
Interne notat (N- og X- notat) skal benyttes når det gjelder forsendelse innad i kommunen, 
mellom de ulike tjenestene. 
Korrespondanse mellom kommunen og kommunale foretak, interkommunale selskap og 
andre eksterne parter, skal betraktes som korrespondanse med eksterne 
korrespondansepartnere. 
Følgende rutine gjelder for ekspedering av interne notater: 

• Journalstatusen endres automatisk til F (ferdigstilt) når journalposten er godkjent 
elektronisk. 

• Dersom notatet ikke skal godkjennes elektronisk må saksbehandler endre journalstatus 
fra R (reservert) til F (ferdigstilt) i ePhorte. Uten denne endringen av journalstatus vil 
ikke notatet nå mottakerne, dvs. komme i innboksen Mine restanser eller Til 
orientering. 

• Arkivet kvalitetssikrer journalposter (notatene) i status F ved journalføringen. Etter 
kvalitetskontroll settes journalstatus til J (journalført). 
(Se kapittel 9.1 om N- og X-notat) 
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16.5. Import av e-post 
 

• Saksbehandler skal selv importere e-post med vedlegg inn i ePhorte. Kurshefte, side 7. 
• Arkivet får journalposter i status S (registrert av saksbehandler) opp i arkivsøket Til 

journalføring inn/ut. Journalposten kvalitetskontrolleres og status settes til J 
(journalført). 
 

 

17.  Utlån av saker internt og innlån fra IKA Møre og Romsdal 
 

17.1. Internt utlån 
 

Dersom saksbehandler har behov for å låne dokumenter eller mapper fra det 
papirbaserte bortesettingsarkivet skal utlån skje via arkivpersonalet.  
Bare hele saksmapper skal lånes ut fra arkivet der det foreligger papirversjon. 

 Utlån fra papirarkivene skal føres i egen liste. Lånekort fylles ut med saksnummer, 
sakstittel, dato for utlån, arkivkode, saksbehandlers navn og settes på plassen hvor 
mappa sto.  

 Saksbehandler er ansvarlig for at dokumenter i den enkelte sak holdes samlet og at 
dokumentene ikke påføres nye notater eller skades. Saksbehandler har ansvar for at 
frister for tilbakelevering overholdes. 

 Retur av utlånte saksmapper skal leveres tilbake til arkivpersonalet, som setter 
mappa på plass igjen, fjerner lånekortet og noterer dato for innlevering. 

  

17.2. Eksternt utlån 
 

I arkivforskriftens § 3-11 heter det: 
 «For å unngå at arkivmateriale går tapt, skal det ikkje lånast ut saker eller dokument 

frå arkivet til ekstern bruk med mindre spesielle omsyn gjer dette nødvendig. I staden 
kan dokumenta kopierast.» 
Originale arkivdokumenter (inkludert tegninger) skal normalt ikke lånes ut til 
eksterne. I tilfelle dette er nødvendig, skal det godkjennes av arkivleder i samråd med 
saksansvarlig 
Alle henvendelser om nyere materiale skal gå via arkivtjenesten. Arkivtjenesten skal 
betjene arkivet og på forespørsel hjelpe publikum med å finne de nødvendige 
dokumenter og opplysninger dersom disse er tilgjengelige for vedkommende. 
Forespørsel om innsyn i eldre og avsluttet arkiv i kommunens bortsettingsarkiv skal gå 
via kommunens arkivleder. 
 

17.3. Innlån fra IKA Møre og Romsdal 
 

 Arkivmateriale t.o.m. 1965 er avlevert til IKA Møre og Romsdal. Fra tid til annen 
etterspør saksbehandlere, innbyggere og andre dokumentasjon fra avleverte 
arkivserier. 

 Hver enkelt arkivskaper (som skole, barnevern, PPT osv.) kan selv ta kontakt med 
IKA om tilbakesending/utlån av deponert arkivmateriale fra sitt fagområde. Dersom 

file://63asfil01/brukere$/63bakran/Kurshefte%20ePhorte%20-%20saksbehandlere/Kurshefte%20ePhorte%202014-%20saksbehandlere.pdf
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arkivskaper ikke lenger eksisterer kan enheten/avdelingen som overtok det faglige 
ansvaret ettterspørre dokumentasjonen. Arkivleder kan gjøre forespørsel om utlån 
av alt materiale som er deponert fra sin kommune. 

 Forespørsler om utlån gjøres via telefon, brev eller e-post. Men aldri via e-post når 
det gjelder dokumenter fra personregisterarkiv.  

 Ved brev om innsyn fra personer og offentlige instanser skal kopi av brevet legges ved 
en skriftlig forespørsel. 

Normalt vil det bli utlånt en kopi av materialet, som kan makuleres etter bruk. Ved 
ønske om utlån av store arkivmengder vil IKA sende originalmaterialet. Materialet 
skal da returneres IKA innen en måned. 

All forsendelse av taushetsbelagt og sensitiv dokumentasjon skal sendes 
rekommandert pr. post. 

All korrespondanse om innlån til og fra IKA blir registrert i Sunndal kommune sitt 
sak-/arkivsystem (ePhorte); saksmappe Dokument- og mappeforespørsler – IKA Møre 
og Romsdal. I samme saksmappe blir det også registrert hvordan den som har 
etterspurt dokumentasjonen får den overlevert. 

 I enkelte tilfeller kan henvendelsen om dokumentasjon være registrert i en 
personmappe (elev-eller barnevernsmappe). Da registreres all korrespondanse om 
innlån i den mappa. 

 Ved tilbakesending av en hel arkivserie må arkivleder i kommunen ta kontakt 
med IKA. 

 

18. Bevaring og kassasjon 
 

18.1. Bevaring 
 
I arkivforskriftens § 3-20 heter det blant annet: 
 
«Dersom ikkje Riksarkivaren fastset noko anna, skal følgjande materiale alltid bevares:» 
 

• Arkivmateriale eldre enn 1950, etter at arkivavgrensing er utført 
• Møtebøker, forhandlingsprotokoller etc 
• Organets egne årsmeldinger 
• Journaler, journalregister, journaldatabaser 
• Arkivnøkler og eventuelle andre fremfinningsregistre 
• Arkivplaner 
• Presedenssaker 
• Kart, med unntak av trykte kart uten påtegning 
• Innstillinger og endelige vedtak fra styre, råd, nemnder og utvalg 
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Vi gjør oppmerksom på at dette er minimumsbestemmelser. Det er brudd både på arkivloven 
§9 og arkivforskriften § 3-21 å kassere arkivmateriale uten å innhente Riksarkivarens 
samtykke først, selv om materialet ikke er listet opp på bevaringslisten over. 
 

18.2. Kassasjon 
 
I arkivforskriftens §3-21 heter det blant annet: 
 
«For materiale som ikkje kjem inn under arkivavgrensinga i §3-19 eller bevaringspåbodet i 
§3-20, skal det utarbeidast kassasjonsreglar.» 
 
Riksarkivaren har utarbeidet generelle kassasjonsregler for saker som gjelder egenforvaltning, 
dvs. klasse 0, 1 og 2 i arkivnøkkelen. 
 
For fagsakene må det utarbeides egne spesifiserte regler, disse må godkjennes av 
Riksarkivaren. 
 
18.2.1. Sunndal kommunes rutine 
 
Sunndal kommune har foreløpig ikke egen kassasjonsplan, men følger retningslinjene som er 
utarbeidet av riksarkivaren.  
 

19. Makulering 
 
Alle dokumenter som inneholder sensitiv informasjon eller er unntatt fra offentligheten skal 
makuleres og ikke kastes i vanlig søppeldunk/miljøpapiresker. Dette gjelder bl.a. følgende: 

• Dokumenter som inneholder personopplysninger, iht. Personopplysningsloven. 
• Dokumenter unntatt offentlighet, iht. Offentleglova eller Forvaltningsloven. 
• Budsjettsaker. 
• Interne dokumenter. 
• Journalutskrifter 
• EDB-medier, ref Datasikkerhetsdirektivet. 

 
 

20. Periodisering og avlevering 
 

20.1 Periodisering 
  
Forskrift om offentlege arkiv, § 3-12, sier at sakarkiv og tilhørende journal skal deles inn i 
perioder på minst 4-5 år og følge kalenderåret. Det skal være samsvar mellom 
periodeinndelingen i journalen og sakarkivet. En periode i en elektronisk journal 
(journalperiode) kan omfatte flere perioder i sakarkivet (arkivperioder).  
Periodisering i et elektronisk system opererer i tillegg med overlappingsperioder på 2 år. Dette 
skal sikre kontinuitet i arkivet ved periodeskiller. Overlappingsperioden er de 2 første årene i 
en ny arkivperiode, som innebærer at periodeavslutningen utsettes til overlappingsperioden er 
over, dvs. to år etter periodeskillet. Se mer om dette i Arkivhåndboken for offentlig forvaltning 
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eller i Noark 5-standarden for elektronisk arkiv. Ved periodeavslutning skal en kopi av avsluttet 
del av basen klargjøres for deponering i arkivdepot (IKA), jf. Arkivforskriften § 3-17. 
 I Sunndal kommune skal sakarkivet ha periodeskille hvert 4. år, og en overlappingsperiode på 

2 år. Dette fireårs-intervallet følger valgperioden for kommunestyret. Periodene for 
objektarkivene følger ikke dette intervallet. 

 Objektarkivene (arkivdeler som er ordnet etter gnr/bnr og fødselsnummer) er som regel ikke 
inndelt i perioder. Saksmappene avsluttes, settes bort og avleveres etter endt bruk (ikke aktuell 
lenger). 

 Alle arkivdeler (oftest identisk med arkivserie) i ePhorte er definert som fullelektroniske. For 
de fullelektroniske arkivdelene er det den elektroniske versjonen av dokumentet som er 
arkivverdig og blir tatt vare på for ettertiden.  

 

20.2    Avlevering 
 

20.2.1 Papirarkiv 
 

 Arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv) og arkiv etter organ 
som er nedlagt eller har avsluttet sin virksomhet (avsluttet arkiv), skal avleveres til arkivdepot 
(IKA Møre og Romsdal) i samsvar med forskrift om offentlige arkiv Kap V. Arkiv skal 
normalt avleveres når det er ca. 25-30 år gammelt.  

 Personregister (for eksempel klientarkiv, elevarkiv) skal avleveres til depot (IKA Møre og 
Romsdal) 10 år etterat det er gått ut av arkiv bruk. 
Ved avlevering av arkiv til depot skal det fylles avleveringsliste som viser hvilke saker som er 
avlevert.  
Se prosedyre på IKA Møre og Romsdal sin hjemmeside om ordning, føring og avlevering av 
offentlige arkiv. 

  
20.2.2 Elektronisk arkiv 

 
 I et fullelektronisk arkiv er det den elektroniske versjonen av dokumentene som skal avleveres 

til IKA.  
 Jf. Forskrift om behandling av offentlige arkiver, kapittel VIII: Bestemmelser om elektronisk 

arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til Arkivverket (§§ 8-1 – 8-34). 
 Se prosedyre for IKA Møre og Romsdal om elektronisk arkiv og instruks for avlevering: 
 http://www.ikamr.no/elektronisk-arkiv 
 

 

  

http://www.ikamr.no/elektronisk-arkiv
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21.  Vedlegg 
 

21.1.  Viktige begreper som du møter i arkiv- og 
saksbehandlingsarbeidet 

 
Aktivt arkiv Arkiv (1) som er i daglig bruk hos arkivskaper. Første fase i 

arkivmaterialets livssyklus. 
 

Arkiv Dokumenter som blir til som ledd i en virksomhet, det vil si 
dokumenter som mottas eller produseres av en enkelt 
arkivskaper og samles som resultat av dennes virksomhet 
(også kalt enkeltarkiv). 
 
Oppbevaringssted for arkiv (1). 
 
Organisatorisk enhet som utfører oppgaver knyttet til arkiv 
(1), også kalt arkivtjeneste. 
 
Det samme som Arkivdepot. 
 

Arkivbegrensning Å holde utenfor eller fjerne fra arkivet dokumenter som 
verken er gjenstand for saksbehandling, eller har verdi som 
dokumentasjon, jf. Arkivforskriften § 3-18. 
 

Arkivdepot Institusjon hvor bevaringsverdig arkivmateriale oppbevares 
permanent. 
 

Arkivdokument Dokument som mottas eller produseres som ledd i den 
virksomhet et organ utøver, og som ikke er gjenstand for 
arkivbegrensning. 
 

Arkivformat Åpent dokumentert, standardisert format for elektronisk 
arkivering (langtidslagring) av dokumenter, godkjent av 
Riksarkivaren. 
 

Arkivnøkkel Arkivnøkkel blir brukt på arkivserien saksarkiv. Alle 
saksarkiv i kommunal forvaltning skal være klassifisert etter 
en arkivnøkkel. Unntak fra dette skal forelegges 
arkivansvarlig for godkjenning. 
K-kodenøkkelen skiller mellom egenforvaltning (tallklasser) 
og fagsaker (bokstavklasser). Nøkkelen blir oppdatert av 
Kommunenes Sentralforbund og har i hovedsak to 
funksjoner:  
Systematisk plassering av papirdokument i det fysiske 
arkivet, og søkestreng for elektronisk gjenfinning av saker 
innenfor emne.  

Arkivperiode Tidsperiode for inndeling av arkivet i forbindelse med blant 
annet bortsetting. 
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Arkivplan Forskriftene til Arkivloven krever at kommunene har en 

arkivplan. Arkivplanen skal til enhver tid gi oversikt over 
hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Den skal 
vise hvordan all informasjon og dokumentasjon som 
kommunen trenger i sitt daglige arbeid, eller har plikt til å 
oppbevare for ettertiden, skal registreres, oppbevares og 
brukes. Den skal inneholde oversikt over arkivene, gi 
forpliktende retningslinjer og god oversikt over 
dokumentmassen både i nåtid og framtid. Arkivplan skal 
oppdateres årlig ved årskiftet. Den elektroniske planen kan 
oppdateres kontinuerlig, med loggføring av endringer som 
skjer i løpet av et kalenderår. Den skal også vise hva slags 
instrukser, regler, planer mv. som gjelder for arkivarbeidet. 

Arkivserie Del av et arkiv (1), inndelt og ordnet etter ett og samme 
prinsipp. 
 

Arkivskaper En organisatorisk enhet eller en person som danner arkiv (1) 
som ledd i sin virksomhet. En arkivskaper kan være et 
offentlig organ, en bedrift, en organisasjon, en institusjon, en 
stiftelse og liknende eller en del av en slik enhet. 
 

Arkivsystem System som benyttes til å registrere, administrere, oppbevare 
og gjenfinne dokumentene som inngår i et arkiv, så vel 
elektronisk som manuelt arkiv. Et arkivsystem inneholder en 
samling dokumenter, dokumentbeskrivelser og funksjoner 
for (dokument) vedlikehold, administrasjon, utlån, søking, 
rapportutskrifter, statistikk m.m. 
 

Autentisitet Autensitet betyr ekthet eller opprinnelighet; det motsatte av 
en kopi eller forfalskning. I arkivsammenheng betyr det at et 
dokument er hva det gir seg ut for å være, for eksempel ved 
at identiteten til partene i en elektronisk kommunikasjon er 
riktig. 
 

Autorisere Gi en person (bruker) rettigheter i systemet (lese- og 
skrivetilgang). 
 

Avgradering Oppheving av gradering fra et bestemt tidspunkt (oppheving 
av tilgangskoder). 
 

Avlevering Overføring av eldre og avsluttet arkiv til arkivdepot, jf. 
Arkivforskriften. 
 

Avleveringsformat Måten elektronisk tabellinformasjon og dokumenter er 
strukturert på ved avlevering til depotinstitusjon. 
 

Avskrivning Registrering av opplysninger i journalen om når og hvordan 
behandlingen av et inngående dokument er blitt avsluttet. 
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Behandlingsfrist Den frist for behandling som mottaker setter på et dokument. 
 

Bevaring Å ta vare på arkivmateriale over tid. I arkivforskriften betyr 
bevaring at materialet oppbevares for framtiden og avleveres 
til arkivdepot, jf § 3-18. 

Bortsetting At arkivmateriale etter en tid (vanligvis etter et bestemt 
antall år) tas ut av aktivt arkiv og settes bort på et dertil 
egnet sted, jf arkivperiode. 

Bortsettingsarkiv Materiale som er satt bort etter prinsipper som er beskrevet 
under bortsetting. Andre fase i arkivmaterialets livssyklus. 
 

Brukergrensesnitt Funksjoner for samhandling og kommunikasjon mellom 
bruker og et datasystem, det vil si hvordan brukeren arbeider 
med systemet, gir kommandoer til systemet, og hvordan 
systemet presenterer seg og sine meldinger til brukeren. 
 

Database Strukturert samling av søkbar informasjon, lagret på 
elektronisk medier. 
 

Datasikkerhet Organisatoriske, fysiske samt system- og programtekniske 
tiltak som skal sikre at data kan nås ved behov, at data er 
korrekte og at data kan rekonstrueres dersom de er skadet, 
samt som skal hindre uautoriserte innsyn i og bruk av data. 
 

Digital signatur Kryptografisk verktøy basert på asymmetrisk nøkkelpar som 
brukes til å autentisere og integritetssikre et dokument. 
 

Dokument Etter arkivloven §2: «Medium som lagrer informasjon for 
senere lesing, lytting, framvisning eller overføring». I 
NOARK-5 er et dokument en logisk avgrenset 
informasjonsmengde som kan være lagret på papir, 
elektronisk eller på andre medier. 
 

Dokumentformat Måten tegn, struktur og layout er kodet og organisert på i et 
elektronisk dokument. 
 

Dokumenthåndtering Registrering, lagring, søking, presentasjon, styring og 
kontroll av dokument. 
 

Dokumentmal (tekstmal) Mønster for å sette opp en bestemt type dokument. Malen er 
utformet som et eget dokument og inneholder de elementer 
som er felles for alle dokumenter av samme type. 
Elementene i en dokumentmal kan for eksempel være tekst 
og formatering, stiler, makroer, verktøylinjer og menyer. 
Dokumentmalene skal sørge for at dokumenter av en gitt 
type får et felles utseende og et standardisert og strukturert 
innhold. 
 

Dokumentoffentlighet Det at et forvaltningsorgans saksdokumenter som 
hovedregel skal være offentlig tilgjengelig, såfremt det ikke 
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er gjort unntak i lov eller medhold av lov. 
Dokumentoffentlighet reguleres av offentlighetslova. 
 

Eksterne dokumenter Korrespondanse mellom enheter som ikke registrerer i 
samme NOARK-base (dokumenttype I og U). 
 

Elektronisk arkiv Arkiv (1) som består av elektroniske dokumenter. 
 

Elektronisk dokument Et dokument lagret på elektronisk medium og tilrettelagt for 
gjenfinning, prosessering og kommunikasjon ved hjelp av en 
datamaskin. 
 

Elektronisk dokumentlager Et lager av dokumenter på elektronisk medium, tilrettelagt 
for søk og gjenfinning ved hjelp av funksjoner for 
dokumenthåndtering.  
 

Elektronisk sak  
arkiv 

Arkiv (1) som består av elektroniske saksdokumenter. 
 

Elektronisk saksbehandling Saksbehandling basert på elektronisk dokumentflyt og 
gjennomgående IKT-støtte til organisering og 
gjennomføring av prosessen fra saken mottas og registreres 
til den avsluttes. 
 

Enkeltarkiv Dokumenter som blir til som ledd i en virksomhet, dvs. 
dokumenter som blir mottatt eller produsert av en enkelt 
arkivskaper, og som samles som resultat av virksomheten til 
arkivskaperen. Enkeltarkiv blir også referert til som arkiv, 
t.d. Noark-system. 

E-post Programvare som gjør det mulig å sende meldinger og/eller 
dokumenter elektronisk fra en bruker til en annen. 
 

Fast periodeinndeling Periodeinndeling som innebærer at alle avsluttede saker i 
perioden settes bort samtidig.  
 

Forfallskontroll Rutinemessig purring på behandlingen av dokumenter som 
skal være ferdig behandlet innenfor bestemte frister. 
 

Format Samme dokument kan lagres i flere formater. I 
arkivsammenheng snakker vi primært om produksjonsformat 
og arkivformat. 
 

Fritekstsøk Søk på alle (indekserte) ord i tekstfelt eller dokumenter. 
 

Funksjonalitet Hvilke funksjoner et system ivaretar. 
 

Gradering Skjerming av opplysninger mot innsyn etter 
sikkerhetsinstruksen og beskyttelsesinstruksen. 
 

Hjelperegister Tabell (register) som benyttes som oppslagsverk for 
systemet. I NOARK-5 finnes det hjelperegistre for en rekke 
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formål, for eksempel lovlige dokumenttyper, tilgangskoder, 
hjemmel for tilgangskoder og liknende 
 

Innstilling Forslag til vedtak, fra administrasjonen eller et underordnet 
organ. 
 

Internt dokument I offentlighetsloven: Dokument som er utarbeidet for et 
forvaltningsorgans interne saksforberedelse, enten av 
organet selv eller av et underliggende organ, av særlige 
rådgivere eller sakkyndige eller av et departement til bruk i 
et annet departement. 
 
I NOARK: Dokumenter som kommuniseres internt i en 
enhet eller mellom enheter som registrerer i samme 
NOARK-base; baseinterne dokumenter. 
 

Journal Register over saksdokumenter som behandles i et organ. 
 

Journalføring System for fortløpende registrering av opplysninger i en 
journal. Etter arkivforskriften § 2-6 skal man registrere alle 
inngående og utgående saksdokumenter som er gjenstand for 
saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. 
Organinterne dokumenter registreres i den grad man finner 
det hensiktsmessig. I lovverket brukes tidspunkt for 
journalføring som utgangspunkt for frister i forbindelse med 
saksbehandling. 
 

Journalpost Registrering av referanseopplysninger om arkivdokumenter 
med eventuelle vedlegg. Denne registreringen knytter 
enkeltdokumenter til saker, gir grunnlag for 
saksadministrasjon, arbeidsstyring og praktisering av 
bestemmelser om partsinnsyn og offentlighet.  
 

Kassasjon Arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling, 
eller har hatt verdi som dokumentasjon, blir tatt ut av arkivet 
og tilintetgjort, jf arkivforskriften §3-18. 
 

Klageadgang Den alminnelige rett som part(er) i sak, eller andre med 
rettslig interesse i saken, har til å bringe en sak inn for et 
høyere organ enn det som har fattet vedtaket. Den generelle 
klageadgangen er hjemlet i forvaltningsloven. 
 

Klarere Gi en person (generell) tilgang til opplysninger som er 
skjermet med en bestemt tilgangskode. 
 

Klassifikasjon Tilordne arkivdokumentet klassifikasjonsverdier (arkivkode) 
som beskriver funksjon, aktivitet, emne eller objekt. 
 

Konvertering Omforme et dokuments format til et annet format, slik at 
dokumentet kan leses og bearbeides i en annen programvare 
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enn den som ble brukt til å framstille dokumentet, eller på et 
nytt medium. 
 

Kopimottaker Mottaker som mottar kopi(er) av dokumentet, og dermed 
ikke er behandlingsansvarlig. 
 

Mappe Et nivå i arkivstrukturen, en arkivenhet. En eller flere 
registreringer med tilhørende arkivdokumenter som er 
knyttet sammen under en felles identitet. 
 

Metadata Metadata er data som tjener til å definere eller beskrive 
andre data. I arkivsammenheng vil dette f.eks være 
informasjon om et dokuments struktur, innhold og kontekst. 
 

Meroffentlighet Prinsipp som sier at et forvaltningsorgan skal vurdere om et 
dokument kan gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter 
offentlighetslovens bestemmelser er adgang til å unnta det 
fra offentligheten. 
 

Notat Internt dokument som utarbeides i organet som ledd i en 
saksforberedelse. Se også internt dokument.  
 

OCR Engelsk: Optical Character Recognition. Optisk 
gjenkjenning av tegn (bokstaver og tall) for å oversette et 
innskannet dokument eller deler av dokumenter fra bilde til 
tekst. 
 

OCR-program Program som gjør det mulig å overføre skannede 
dokumenter til tekstformat. 
 

Offentlig journal Journal med allmennheten som målgruppe, hvor 
opplysninger unntatt offentlighet er strøket ut. 
 

Offentlig versjon av 
dokument 

En versjon av et dokument unntatt offentlighet, hvor alle 
sensitive opplysninger er avskjermet/strøket, slik at 
dokumentet kan offentligjøres. 
 

Ordningsprinsipp Prinsipp for ordning av arkivmateriale som omfatter alle de 
saksområder organet steller med, og gir en systematisk 
fortegnelse over de verdier (ordningsverdier) som benyttes 
ved ordning av saker i arkivet. 
 

Ordningsverdi De verdier som er tillatt innenfor et ordningsprinsipp, 
vanligvis arkivkode. 

Organinternt dokument Dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin 
interne saksforberedelse. 
 

Overlappingsperiode Overgangsfase mellom gammel og ny arkivperiode, oftest de 
to første årene av hver ny arkivperiode.  
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Part Person eller virksomhet som berøres av avgjørelsen i en sak. 
 

PDF Engelsk: Portable Document Format. Ikke-redigert format 
(trykkformat) som både håndterer tekst og grafikk, godkjent 
som arkivformat i NOARK-5. 
 

Periodisering Sette et kontrollert tidskille i arkivet med jevne mellomrom. 
Dette innebærer at alle saker med dokumenter som har vært 
registrert innenfor et fast tidsrom (en arkivperiode) settes 
bort samtidig, og utgjør en egen enhet i bortsettingsarkivet. 
I NOARK-basen foretas periodisering ved at alle 
registreringer innenfor en eller flere arkivperioder tas ut av 
NOARK-basen og legges i en historisk base og/eller bevares 
i form av utskrift på papir eller mikrofilm. 
 

Postliste Det skal produseres daglige postlister (løpende journal) med 
en samlet oversikt over all inn- og utgående 
saksdokumenter. 
 

Presedens Prinsipielt viktig avgjørelse som er regeldannende for 
behandling av likeartede saker. 
 

Primærkode Den primære ordningsverdien som en sak klasseres etter. 
 

Produksjonsformat Format som et elektronisk dokument er produsert i. 
Produksjonsformater er vanligvis proprietære. Det betyr at et 
dokument bare kan framstilles på tilfredsstillende måte (ev. 
utelukkende) ved hjelp av det programsystem som ble brukt 
til å produsere det i. 
 

Proprietær Programmer, systemer og liknende som baserer seg på 
formatstandarder som er spesifikk for den enkelte 
leverandør, og ofte ikke er åpent dokumentert. 
 

Proveniensprinsippet Proveniensprinsippet er en grunnregel som gjelder for all 
oppbevaring av arkiv. 
Arkiv fra ulike arkivskapende organ skal holdes fra 
hverandre, og opphavelig orden og indre sammenheng skal 
tas vare på for ettertiden. Dette betyr blant annet at en ikke 
skal reorganisere arkiv i ettertid, t.d. kode et eldre arkiv etter 
ny nøkkel. Det betyr også at ved en sammenslåing av etater, 
ikke skal slå sammen arkivene i fra tida før sammenslåingen. 

Restanse Mottatt journalpost som ikke er avskrevet. Se avskrivning. 
 

Restansekontroll Varsel til saksbehandler om at det finnes innkomne, 
journalførte dokumenter som ikke er besvart/avskrevet. 
 

Rolle Funksjon som en eller flere personer kan tildeles. 
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Sak Abstrakt: Et spørsmål som er til behandling på grunnlag av 
en henvendelse utenfra eller på initiativ fra organet selv (jf 
forvaltningsloven og offentleglova). Begrepet brukes også 
om selve behandlingsforløpet. 
Konkret: En sak omfatter de saksdokumenter, registreringer, 
påskrifter og liknende som oppstår og/eller inngår i 
behandlingsforløpet. 
I NOARK-5: En sak består av en eller flere journalposter 
med tilhørende dokumenter, som er knyttet sammen under 
en felles identitet (saksnummer), se saksmappe. 
 

Saksarkiv Den delen av arkivet som består av saksdokumenter. 
 

Saksbehandling Vurdering av informasjon knyttet til en intern eller ekstern 
problemstilling med sikte på at det skal fattes en beslutning 
eller et vedtak. I offentlig saksbehandling vil beslutningen 
eller vedtaket ofte gi rettsvirkning for en eller flere fysiske 
eller juridiske personer. 
 

Saksmappe En spesialisering av arkivenheten mappe i arkivstrukturen. 
Se sak. 
 

Saksnivå Det nivå i NOARKs struktur som gjør det mulig å registrere 
og gjenfinne fellesopplysninger om en sak. 
 

Saksoppfølging Det å følge opp behandlingen av en sak, for eksempel 
kontroll av behandlingen i forhold til forfall, 
restansekontroll, mv.  
 

Saksopplysninger Opplysninger som er felles for alle dokumenter i en sak. 
 

Sakspart Se Part 
 

Sanering Utsiling av alle saker fra en avsluttet periode i NOARK-
basen. 
 

Sekundærkode Den sekundære ordningsverdien som en sak klasseres etter. 
Se Primærkode. 
 

Sentralisert arkiv Arkiv samlet under en sentral, faglig ledelse. 
 

Skanning Omforming (konvertering) av et papirdokument til et digitalt 
(elektronisk) bildeformat. Det digitale bildet kan også 
omformes til søkbar tekst, men dette forutsetter OCR-
behandling. 
 

Skarpt periodeskille Absolutt periodeskille i arkiv og journal, hvor utskilling og 
bortsetting foretas straks en periode er avsluttet. 
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Skjerming Bruk av nøytrale kjennetegn, utelatinger eller overstrykinger 
på den kopien eller utskriften av journalen som 
allmennheten kan kreve innsyn i (jf arkivforskriftens §2-7, 3. 
ledd). 
 

TIFF Engelsk: Tagged Image File Format. Standardisert 
rastergrafikkformat, godkjent som arkivformat i NOARK. 
 

Tilgangsgruppe En gruppe personer i bestemte roller som gis leserettigheter 
til (autoriseres for) opplysninger og dokumenter som ikke er 
åpen tilgjengelige, for eksempel skjermet med tilgangskode. 
 

Tilgangsgruppe ad-hoc En gruppe personer kan gis lese- og skriverettigheter i 
samme dokument. 
 

Tilgangsstyring Styre tilgangen til opplysninger og dokumenter. 
 

Utvekslingsformat  Format som brukes for utveksling av dokumenter via e-post, 
vanligvis som vedlegg til e-postmeldinger  
 

Versjon Utgave av et arkivdokument på et bestemt tidspunkt. Siste 
versjon vil være den endelige versjonen. 
 

Web (World Wide Web) Et grafisk informasjonssystem for publisering av 
informasjon på internett. Informasjonen er tilgjengelig for 
alle brukere med et nettleserprogram. 
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