Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Postboks 120
4491 Kvinesdal
Bankkonto:
3080 32 25660
Organisasjonsnr.:
988 798 185

Til kontrollutvalgets medlemmer
Ebba Farre Roksvold (leder), Idar Tronstad (nestleder), Siril Follerås Engedal (medlem),
Hege Lønning (medlem), Rune Engeset (medlem).

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
Tirsdag 15. januar 2019 kl. 08.15 i bystyresalen.

SAKSLISTE:
Kl. 08.30 ORIENTERINGER v/rådmann og prosjektleder
Info fra sammenslåingsprosjektet:
Status i de viktigste saker/faser i prosjektet pr. nå, Ansettelser i ny kommune
Sammenslåing NAV, Lokalisering - nærhet til tjenester i ny kommune kontra sentralisering
Info fra «gammel» kommune:
Generelt om drift av gammel kommune, Ansettelser i ledige stillinger,
Ansvarsforhold ved gradvis/hel overføring av tjenester fra gammel til ny kommune
SAK 01/19
SAK 02/19

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 16.10.18
KONTROLLUTVALGETS HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
EVENTUELT
REFERATER
Mandal, 7. januar 2019
Ebba Farre Roksvold
Leder

Willy Gill
Utvalgssekretær

Forfall og melding om mulig inhabilitet bes meldt til Willy Gill på tlf. 90 95 62 46.
Kopi av innkalling er sendt elektronisk til: 1. varamedlem, ordfører, rådmann og revisor
Eierkommuner:
Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal,
Sirdal, Valle, Åseral

Ansatte:
Daglig leder Kjell Ivar Hommen
Telefon: 38 35 14 09
Mobiltelefon: 97 51 02 98
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no

Saksbehandler Willy Gill
Telefon 38 35 52 77
Mobiltelefon 90 95 62 46
E-post: willy.gill@asekretariat.no

Agder Sekretariat
Kontrollutvalget i Mandal kommune

SAK 01/19

Sak 01/19
Møtedato: 15.01.18
Saksbehandler: Willy Gill

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE 16.10.18

Vedlegg:
Forslag til møtebok fra møte 16.10.18
Bakgrunn for saken:
Forslag til møtebok fra 16.10.18 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
1. Møteboken fra 16.10.18 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.

MANDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
Møte nr. 03/18
Dato: 16.10.18, kl. 08.15 – kl. 11.15.
Sted: Rådhuset, bystyresalen
Tilstede:
Ebba Farre Roksvold, leder
Rune Engeset, medlem
Idar Tronstad, nestleder
Siril Follerås Engedal, medlem
Hege Lønning, medlem
Alv Reidar Nepstad, 2. varamedlem

MØTEBOK

Andre til stede: (hele eller deler av møtet)
Fra administrasjonen: Irene Lunde, Hallfrid Os, Heidi
H. Haven, Kirstin S. Staurseth
Kommunerevisjonen Vest: Irene Loka, Lene Rugland
Agder Sekretariat v/Willy Gill

Forfall:

SAKSLISTE:
Kl. 08.30 ORIENTERINGER v/administrasjonen
Tema 1: Muntlig tilbakemelding vedr. oppfølging etter gjennomført
forvaltningsrevisjonsrapport Realistisk budsjettering – Mandal sykehjem.
Tema 2: Endelig tilbakemelding vedr. status og fremdrift av prosjektmodell Mandal Bydrift.
SAK 09/18
SAK 10/18
SAK 11/18
SAK 12/18
SAK 13/18

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 24.04.18
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019
RÅDMANNENS FINANSFORVALTNING 2017
UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR
PROSJEKTMODELL – ENDELIG TILBAKEMELDING ETTER
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
EVENTUELT
REFERATER
REF. 02/18 Kommunerevisjonen Vest, innkalling representantskapet 25.09.18
REF. 03/18 Agder Sekretariat, protokoll fra styret
Underskrift
Ebba Farre Roksvold
Leder
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor
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Møtebok 16.10.18

Mandal kontrollutvalg

ORIENTERINGER v/administrasjonen
Tema 1: Muntlig tilbakemelding vedr. oppfølging etter gjennomført
forvaltningsrevisjonsrapport Realistisk budsjettering – Mandal sykehjem.
Enhetsleder og kommunalsjef gjennomgikk oppfølgingen av rapportens anbefalinger og
svarte på spørsmål fra utvalget.
Konklusjon:
Kontrollutvalget takker for foreløpig tilbakemelding og imøteser endelig tilbakemelding
vinteren 2019.
Tema 2: Endelig tilbakemelding vedr. status og fremdrift av prosjektmodell Mandal Bydrift.
Enhetsleder gjennomgikk oppfølgingen av rapportens anbefalinger med fokus på ny
prosjektmodell. I tillegg ble det orientert om erfaringer med ny prosjektmodell så langt.
Konklusjon:
Kontrollutvalget takker for grundig tilbakemelding.
(Se for øvrig sak 13.)
SAK 09/18

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE 24.04.18

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Møteboken fra 24.04.18 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Forslag til møtebok fra møte 24.04.18
Bakgrunn for saken:
Forslag til møtebok fra 24.04.18 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
1. Møteboken fra 24.04.18 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.
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Møtebok 16.10.18
SAK 10/18

Mandal kontrollutvalg

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 på
kr. 1.214.000,- .
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret som
et eget vedlegg.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
1. Kommunerevisjonen Vest, vedtatt budsjett 2019
2. Agder Sekretariat, vedtatt budsjett 2019
Saksopplysninger:
Kontrollutvalgssekretariatet
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til
utsendelse av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. Styret i Agder Sekretariat
behandlet budsjettet i møte 06.09.18 og legger i sitt budsjett opp til at driftstilskuddet økes fra
kr. 126.000 i 2018 til kr. 130.000 i 2019, en økning på om lag 3,1%.
For ytterligere informasjon vises til budsjettet som følger vedlagt.
Kommunerevisjonen
Driftstilskuddet skal dekke gjennomføringen av revisjonsoppgaver. Budsjettet er fastsatt av
representantskapet i møte den 25.09.18. Budsjettet innebærer som tidligere år 550 timer til
regnskapsrevisjon og 400 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll m.m. Mandal
kommunes budsjetterte utgifter til revisjon økes fra 1.040.000 i 2018 til kr. 1.064.000 i 2019,
en økning tilsvarende 2,3%. Den endelige faktureringen og årsavregningen vil bli etter det
timeforbruket som kommunen har hatt.
For ytterligere informasjon vises til budsjettet som følger vedlagt.
Kontrollutvalgets utgifter
Ifølge den nye forskriften skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av
budsjettet for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til
dekning av utvalgets utgifter. Denne posten skal blant annet dekke utgifter til
kurs/konferanser m.m. Posten er foreslått til kr. 20.000, uforandret fra 2018.
Fortsatt er det slik at utgifter til godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste m.m. til utvalgets
medlemmer dekkes av en fellespost i kommunen.
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Mandal kontrollutvalg

Budsjettforslaget for 2019
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på
• Forrige års budsjettramme for kontroll og tilsyn
• Vedtatt budsjett for Kommunerevisjonen Vest for 2019
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2019
Tabell: Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Utgifter til revisjon
Andel til sekretariat
Kontrollutvalgets utgifter
Totalbudsjett

Budsjettforslag 2019
Kr. 1.064.000
Kr. 130.000
Kr.
20.000
Kr. 1.214.000

Vedtatt budsjett 2018
Kr. 1.040.000
Kr. 126.000
Kr.
20.000
Kr. 1.186.000

Vedtatt budsjett 2017
Kr. 996.000
Kr. 123.000
Kr.
20.000
Kr. 1.139.000

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 på
kr. 1.214.000,- .
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret
som et eget vedlegg.
SAK 11/18

RÅDMANNENS FINANSFORVALTNING 2017

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om rådmannens finansforvaltning i 2017 til
orientering.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Attestasjonsuttalelse til rådmannens finans- og gjeldsforvaltning i 2017 datert 25.04.18
Bakgrunn:
Revisors attestasjonsuttalelse er sendt til kontrollutvalget med kopi til rådmannen.
Revisjonen har kontrollert rådmannens etterlevelse av forskrift, reglement og rutiner for
finans- og gjeldsforvaltningen i Mandal kommune i 2017.
Rådmannen er ansvarlig for at finansforvaltningen gjennomføres i henhold til finansreglement
fastsatt i samsvar med lov og forskrift, samt etablerte rutiner for finansforvaltningen.
Revisjonens oppgave er å avgi en uttalelse om rådmannens finansforvaltning.
Attestasjonsoppdraget er utført i samsvar med internasjonal standard for attestasjonsoppdrag
(ISAE 3000).
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Mandal kontrollutvalg

Revisors konklusjon er at rådmannen i det alt vesentlige har etterlevd forskrift om kommuners
og fylkeskommuners finansforvaltning, samt kommunens vedtatte finansreglement og
– rutiner.
Det vises for øvrig til attestasjonsuttalelsen som følger vedlagt.
Vurderinger:
I og med at revisjonen ikke har merknader til rådmannens finansforvaltning, anbefaler jeg
kontrollutvalget å ta attestasjonsuttalelsen til orientering.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om rådmannens finansforvaltning i 2017 til
orientering.
SAK 12/18 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til
uavhengighet.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisorer Irene Loka og Lene Rugland
Saksopplysninger
Oppdragsansvarlig revisor skal i henhold til revisjonsforskriften § 15 hvert år avgi en skriftlig
egenvurdering om sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget må vurdere om revisors egenvurdering tilsier at revisor tilfredsstiller de krav
til uavhengighet som fremgår i kommuneloven og revisjonsforskriften.
Forslag til vedtak:
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til
uavhengighet.
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Møtebok 16.10.18
SAK 13/18

Mandal kontrollutvalg

FR STYRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER – RÅDMANNENS
TILBAKEMELDING ETTER OPPFØLGING AV RAPPORTEN

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens tilbakemelding og tar denne til orientering.
Det anses ikke nødvendig med ytterligere oppfølging på nåværende tidspunkt.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
1. KU-sak 02/17 FR Styring av investeringsprosjekter
2. Rådmannens tilbakemelding etter oppfølging av prosjektet, brev av 09.10.18
Saksopplysninger:
Denne rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 07.03.17, sak 02/17.
Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling til bystyret i saken:
1. Bystyret takker for en grundig og nyttig rapport som avdekker betydelige svakheter på
undersøkt område, men som også kommer med anbefalinger for hvordan man kan få
på plass tilfredsstillende rutiner for styring av investeringsprosjekter.
2. Bystyret ber om at rådmannen følger opp rapportens anbefalinger med nødvendige
tiltak for å sikre en tilfredsstillende styring av investeringsprosjekter i fremtiden.
3. Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av
rapporten innen 01.03.18, herunder presentasjon av ny modell for prosjektstyring
samt om mulig også erfaringer med den nye modellen.
4. Kontrollutvalget rapporterer videre om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
til bystyret i løpet av 1. halvår 2018.
Utvalget har tidligere fått muntlig tilbakemelding fra rådmannen på oppfølging av rapporten,
herunder presentasjon av ny prosjektmodell.
Litt forsinket er administrasjonen nå bedt om å gi sin endelige tilbakemelding til
kontrollutvalget på oppfølgingen av rapporten, herunder også erfaringer med ny
prosjektstyringmodell.
I tillegg til skriftlig tilbakemelding som følger som vedlegg til denne saken, vil
administrasjonen også gi en muntlig tilbakemelding til utvalget i møtet, både når det gjelder
oppfølging av rapportens anbefalinger og erfaringer så langt med ny prosjektmodell.
Vurderinger:
Rådmannens tilbakemelding er ryddig bygd opp slik at oppfølgingstiltakene er knyttet til de
ulike anbefalinger i rapporten.
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Mandal kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens tilbakemelding og tar denne til orientering.
Det anses ikke nødvendig med ytterligere oppfølging på nåværende tidspunkt.

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor:
Holder på med planlegging av 2018. Det er ikke avdekket spesielle risikomomenter så langt.
Tidligere saker vedr. økonomi/regnskap vil bli fulgt opp.
Videre arbeid i kontrollutvalget:
- Kommunereform info fra prosjektleder og evt. rådmann, samt saker for
kontrollutvalget i forbindelse med kommunereformen, hva med ansettelse i ledige
stillinger frem til sammenslåingstidspunkt? Sammenslåing NAV? Ansvar,
ansettelsespool, lokalisering, plan for ansettelser, nærhet til tjenester kontra
sentralisering, generell info fra prosjektet, fremdrift delprosjekter,
- Sykefravær/nærvær – nærværsprosjekt nedlagt, hvordan er oppfølgingsrutinene før og
nå etter at prosjektet er nedlagt, tar man med seg de gode tiltakene/erfaringene fra
nærværsprosjektet, sammenligning gamle og nye fraværstall, evaluering? Kort- og
langtidsfravær – analyse?
- Møteplan våren 2019: 15./(22) januar, 19. mars og 7/(14) mai (regnskap). Avklare
datoer med prosjektleder og rådmann
- Kontrollutvalgskonferansen 2019: Leder og nestleder ønsker å delta.
EVENTUELT
Kirkelig fellesråd:
På spørsmål orienterte sekretær kort om organisering og roller i forhold til innsyn og
oppfølging av driften i fellesrådet, jf. behandling i driftsstyret 9. oktober 2018.
REFERATER
REF. 02/18 Kommunerevisjonen Vest, innkalling representantskapet 25.09.18
REF. 03/18 Agder Sekretariat, protokoll fra styret
Konklusjon:
Referatene ble tatt til orientering.
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Agder Sekretariat
Kontrollutvalget i Mandal kommune

SAK 02/19

Sak 02/19
Møtedato: 15.01.18
Saksbehandler: Willy Gill

KONTROLLUTVALGETS HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER

Vedlegg:
Rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold fastsatt 11.05.18
Bakgrunn for saken:
Rådmannen har fastsatt rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold.
Forslag til ny rutine ble i forkant fremlagt for kontrollutvalget til høring.
Varsler etter disse rutinene følges hovedsakelig opp av rådmannens varslingssekretariat.
Gjeldende rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold pkt. 3.3 lyder som følger:
«Dersom varselet gjelder rådmannen, personer i varslingssekretariatet, kommunens
toppledelse eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, sendes
varselet kontrollutvalget for behandling.»
Det fremgår ikke av denne rutinen hvordan kontrollutvalget konkret skal behandle varsler.
Men det naturlige vil være å ta utgangspunkt i gjeldende rutine og følge den så langt det
passer.
Det er kontrollutvalget som organ som er gitt oppgaven med å følge opp varsler etter pkt. 3.3.
Men det vil være upraktisk om det er et samlet kontrollutvalg som skal stå for løpende
behandling av varselet som kontakt med varsler, den det varsles mot og dialog med
sakkyndige som skal foreta undersøkelser i saken. Det anses mer hensiktsmessig å nedsette et
mindre varslingssekretariat som på vegne av utvalget kan forestå gjennomføring av prosessen
med å undersøke et varsel, samt få utarbeidet en rapport som vil danne grunnlag for endelig
konklusjon i saken. En slik løsning vil ikke rokke ved prinsippet om at det er kontrollutvalget
som har ansvaret og som skal ta endelig stilling i en varslingssak. Varslingssekretariatet vil
være et saksforberedende organ.
Et varslingssekretariat kan for eksempel bestå av leder, nestleder og sekretær.
Spørsmålet om et eget varslingssekretariat for kontrollutvalget har aktualisert seg som følge
av at kontrollutvalget i slutten av november mottok et varsel etter pkt. 3.3. For å sikre
fremdrift i den konkrete saken har leder, nestleder og sekretær fungert som et
varslingssekretariat i påvente av kontrollutvalgets godkjenning av denne måten å gjøre det på.
Utvalget vil bli orientert om den konkrete varslingssaken i møtet.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å nedsette et utvalg bestående av leder, nestleder og sekretær til å
være et utøvende varslingssekretariat når kontrollutvalget får oversendt varslingssaker til
behandling.

Mandal kommune

R UTINE FOR INTERN
VARSLING AV
KRITIKKVERDIGE
FORHOLD
Vedtatt av rådmannens ledergruppe 9.4.18

Innholdsfortegnelse
1.

Bakgrunn og formål........................................................................................2

2.

Nærmere om interne varsler ..........................................................................3

3.

Kommunens behandling av varsling...............................................................6

4.

Behandling av den eller de det varsles om .....................................................7

5.

Avsluttede saker ............................................................................................8

6.

Skjema for intern varsling ...............................................................................9

7.

Skjema for intern oppfølging ........................................................................ 10

Side 1

1. Bakgrunn og formål
Målet for Mandal kommunes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et
arbeidsmiljø som gir den ansatte trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger.
Kommunen har som arbeidsgiver ansvar for å fremme åpenhet og god intern
kommunikasjon, herunder å ha klare og enkle rutiner for oppfølging av
varslingssaker etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 A.
Varsling av kritikkverdige forhold er lovlig og ønsket i Mandal kommune.
Formålet med varslingsrutinen er å legge til rette for en trygg og forsvarlig
varsling for ansatte som melder ifra om brudd på lover og regler på
arbeidsplassen. Ansatte oppfordres til å varsle slik at ledelsen får kunnskap
om kritikkverdige forhold og dermed gis muligheten til å iverksette
nødvendige tiltak.
Det bør imidlertid alltid tilstrebes å løse uheldige forhold på et tidlig stadium,
før de utvikler seg til varslingssaker. Ofte vil en samtale med nærmeste leder,
eller andre med påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar for
saken være tilstrekkelig.
Retten til å varsle og rettigheter knyttet til varsling er nedfelt i
arbeidsmiljølovens Kapittel 2A Denne rutinen bygger på arbeidsmiljøloven og
KS veileder «Ytringsfrihet og varsling» (2017).
Mandal kommune ønsker og vil legge til rette for en god åpenhets- og
ytringskultur. En åpen og trygg arbeidsplass bidrar til å sikre at kommunen
yter sitt beste for innbyggerne. Kommunen vil at ansatte med fagkunnskap
om områder og tjenester skal bidra i den offentlige debatten med sin
kunnskap og innsikt. En opplyst debatt styrker lokaldemokratiet og bidrar til at
kommunen løser samfunnsoppdragene på en god og verdig måte. Hver
ansatt i kommunen må være bevisst lojalitetsplikten man har som offentlig
tjenestemann eller -kvinne, og vurdere om sine ytringer kan komme i strid
med lojalitetsplikten. Kommunen har på denne bakgrunn utarbeidet egne
retningslinjer for ytringer.
Av og til er det nødvendig å si ifra om forhold som er kritikkverdige på
arbeidsplassen. Dette kalles varsling. Varsling er en type ytring som Mandal
kommune imøteser, og kommunen oppfordrer derfor ansatte til å melde fra
ved kjennskap til brudd på lover og regler. Åpenhet er ønskelig ettersom det

Side 2

kan bidra til å avdekke og rette opp feil. Det skal være trygt å ytre seg kritisk
om forhold på arbeidsplassen. Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle uten
å frykte gjengjeldelse. I samsvar med arbeidsmiljøloven må arbeidstakeres
fremgangsmåte med varslingen være forsvarlig. Dersom den ansatte varsler i
henhold til kommunens rutiner for varsling så vil varselet være forsvarlig.
Varsling kan som utgangspunkt skje internt i kommunen og/eller eksternt til
utenforstående kontroll- eller tilsynsorganer eller allmennheten.
På denne bakgrunn har kommunen utarbeidet rutiner for både intern og
ekstern varsling.
2. Nærmere om interne varsler
2.1
Hvem rutinen gjelder for?
Rutinen gjelder for alle ansatte i Mandal kommune. Arbeidstakere som er
innleid av kommunen er også omfattet, både i den forstand at innleide er
omfattet av varslingsrutinene som sådan, og ved at de teller med i forhold til
terskelverdi-bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2 A-3 andre ledd.
2.2
Hva er varsling?
Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Begrepet varsling må forstås i vid betydning. Å varsle omfatter også tilfeller
hvor arbeidstaker tar opp spørsmål internt i kommunen, overfor kollegaer,
tillitsvalgte, representanter for ledelsen osv., inkludert kritiske ytringer som er
en del av den alminnelige interne kommunikasjonen i kommunen
2.3
Hva er kritikkverdige forhold?
Eksempler kritikkverdige forhold er:
 brudd på lover og regler
 korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
 underslag/tyveri
 seksuelle overgrep
 brudd på taushetsplikt
 forhold som medfører fare for liv og helse
 sikkerhetsbrudd
 rettighetsbrudd
 maktmisbruk
 mobbing, krenkelser og trakassering
 diskriminering
 brudd på regler om arbeidsmiljø
 sosial dumping
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brudd på regler for anskaffelser
upassende gaver eller bonuser
brudd på kommunens etiske regler
brudd på etiske standarder det er bred tilslutning om i samfunnet

Denne listen er ment som veiledning, og er ikke uttømmende.
2.4
Hvem kan varsle?
Alle som har et ansettelsesforhold i Mandal kommune kan varsle om
kritikkverdige forhold. Dette gjelder også innleide arbeidstakere, jf.
arbeidsmiljølovens § 2A-1 (1).
2.5
Krav til varslingen
Varslingen må være forsvarlig. For at varslingen skal være forsvarlig, stilles
det krav til at du som arbeidstaker:
a) Var i god tro om de faktiske kritikkverdige forholdene.
b) Har tatt hensyn til ansatte og Mandal kommune i måten du varsler på
c) Har vurdert om forholdet har allmenn interesse.
2.6
Hvorfor skal vi varsle?
Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i samsvar med
varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Arbeidsgiver oppfordrer
sine ansatte til å varsle dersom de oppdager eller opplever kritikkverdige
forhold. Varsling er ønskelig og viktig for kunne å avdekke og stanse
eventuelle lovbrudd.
2.7
Hvilket vern har varsler?
Arbeidsmiljøloven slår fast at varsler er vernet mot gjengjeldelse, jf.
arbeidsmiljølovens § 2 A-2. Det er med andre ord forbudt å «straffe» varsler
med for eksempel dårligere lønnsutvikling, omplassering, endring av
arbeidsoppgaver, oppsigelse eller avskjed, på grunn av varslingen. Regelen
er at den som varsler skal behandles som om vedkommende ikke hadde
varslet.
2.8
Varslers identitet ved intern varsling
Ansatte kan velge å være anonyme når de varsler. I medhold av lov og
forskrift kan imidlertid Mandal kommune være pålagt å videreformidle
varselet i sin originale form. Anonymitet forutsetter derfor at varsleren selv
ikke oversender personopplysninger som hun/han ikke selv ønsker skal bli
kjent for andre.
Anonym varsling vil være vanskeligere for kommunen å behandle, ettersom
det ikke kan følges opp med ytterligere spørsmål til varsleren mv.
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Mandal kommune oppfordrer derfor varsleren til å signere varselet med navn.
Det gir kommunen anledning til å innhente flere opplysninger i saken. Det gir
også større mulighet for å gi varsler tilbakemelding om saksbehandlingen.
Dersom ansatte varsler med navn, vil denne opplysningen i utgangspunktet
være fortrolig. Samtidig vil den det varsles om i enkelte tilfeller ha krav på
innsyn etter innsynsreglene i forvaltningsloven § 18 og 19, offentlighetsloven
og personopplysningsloven § 18.
Vær oppmerksom på at anonym varsling kan gi grobunn for mistenksomhet
og utrygghet blant ansatte og kolleger, og at det vil være vanskelig for
arbeidsgiver å innhente ytterligere informasjon i saken. Samtidig kan det
være belastende å stå fram med kritikk overfor kolleger. Dette kan tale for
anonymitet, særlig dersom anonymitet kan gjøre det enklere å si fra om
kritikkverdige forhold der en ellers ville ha tiet. Dette er en avveining varsler
selv må gjøre.
Dersom ansatte ønsker å varsle anonymt, kan varselet fremmes eksternt via
offentlige tilsynsorganer, eller internt via tillitsvalgte, i brevs form eller ved å
benytte vedlagte skjema uten å opplyse om avsender. Skjemaet eller brevet
kan sendes til Mandal kommune, Postboks 905, 4509 Mandal.
2.9
Skriftlig eller muntlig varsling?
Varslingen kan fremmes både skriftlig og muntlig. Mandal kommune
oppfordrer til at ansatte varsler skriftlig, og at vedlagte skjema benyttes. Det
er ønskelig at varsler er så konkret som mulig på hvem og hva varslingen
gjelder ved utfylling av skjemaet.
2.10 Hva skjer med den eller de det varsles om?
Den eller de det varsles om skal snarest mulig forelegges saken, og gis
anledning til å forklare seg. Forklaringen tas imot av varslingssekretariatet
(se punkt 2.13) eller av personer som er delegert saken av
varslingssekretariatet.
2.11 Vurderinger før varsling
En varsling skal være forsvarlig jf. Arbeidsmiljøloven § 2A-1 andre ledd og
kan ikke bero på rykter, antagelser eller ubegrunnede påstander.
2.12 Hvem kan ansatte varsle til?
Når det varsles om trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen er det
fastsatt i arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd bokstav d) at arbeidstaker har en
medvirkningsplikt og skal varsle arbeidsgiver eller verneombud.
I alle tilfeller oppfordres ansatte til å ta opp forholdet på lavest mulig nivå,
jamfør kommunens overordnede HMS-rutine. Dersom dette ikke fører fram,
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eller varslet gjelder nærmeste leder, kan ansatte varsle forbi denne lederen
og til nærmeste overordnede. Ansatte kan i tillegg varsle til tillitsvalgt,
verneombud, hovedverneombud, personalsjef eller direkte til rådmannen.
Varselet kan også leveres kommunens kontrollutvalg (som er valgt av
bystyret) v/ leder eller utvalgssekretær. Ansatte kan i tillegg varsle eksternt.
Ekstern varsling kan gjøres ved å kontakte offentlig myndighet, som for
eksempel Arbeidstilsynet eller andre offentlige tilsynsorganer. Det fremgår av
arbeidsmiljøloven § 2 A-4 (1 og 2) at offentlig myndighet har taushetsplikt for
å hindre at arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger gjøres
kjente. Formålet er å gjøre det trygt for arbeidstaker å varsle eksternt til
offentlige tilsynsorganer. I alle tilfeller kan ansatte rådføre seg med
Arbeidstilsynet eller advokat før et eventuelt varsel leveres.
I de tilfeller der intern varsling ikke virker eller ikke er hensiktsmessig, kan
ansatte varsle media eller på annen måte gjøre forholdet kjent for
offentligheten.
2.13 Hvem håndterer varselet?
Mandal kommune vil vurdere konkret hvem som skal involveres i den videre
behandlingen av saken, og hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette avhenger
av hvilken type sak og hvem varslingene er rettet mot.
På rådmannsnivå er det et eget varslingssekretariat, bestående av rådmann,
aktuell
kommunalsjef,
personalsjef
og
hovedverneombud.
Varslingssekretariatet kan også innhente juridisk bistand dersom det er
nødvendig. Alle varslingssaker som behandles internt skal via
varslingssekretariatet før undersøkelser starter.
3. Kommunens behandling av varsling
3.1

Mottak av varsling

Den som mottar varselet skal straks informere sin nærmeste leder og
varslingssekretariatet. Varslingssekretariatet skal undersøke om forholdet er
kritikkverdig, og vurdere alvorlighetsgraden i varselet. Dersom varselet
mottas muntlig, skal innholdet skrives ned og godkjennes av avsender.
3.2 Tilbakemelding til varsler
Varslingssekretariatet, eller personer som blir delegert saken av
sekretariatet, gir avsender av varselet en skriftlig tilbakemelding på at varslet
er mottatt og opplysninger om videre saksbehandling innen 14 dager i de
tilfeller der varsler ikke er anonym.
3.3

Nærmere om behandling i varslingssekretariatet
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Varslingssekretariatet beslutter om saken skal utredes og/eller følges opp i
den aktuelle avdelingen/enheten. Dersom forholdet følges opp i linjen, påser
varslingssekretariatet at varslingssaken blir fulgt opp. Dersom varselet
gjelder rådmannen, personer i varslingssekretariatet, kommunens
toppledelse eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig
grad, sendes varselet kontrollutvalget for behandling. I alle saker skal det
også vurderes om arbeidsgiver skal innhente juridisk og sakkyndig bistand i
saksbehandlingen. I noen tilfeller kan det også være aktuelt med
politianmeldelse.
Varsler får korrigerende opplysninger fra arbeidsgiver hvis det er nødvendig.
Dersom det viser seg at forholdet som det varsles om ikke er kritikkverdig, er
varsler vernet mot gjengjeldelse såfremt varsler har vært i god tro.
Arbeidsgiver må være opptatt av å ivareta fortrolighet i en varslingssituasjon.
Det er ofte svært belastende å varsle om kritikkverdige forhold på egen
arbeidsplass, særlig når det kan få konsekvenser for kolleger. Det må
vurderes fra sak til sak hvorvidt varslingssekretariatet trenger å vite varslers
identitet. Varslers identitet er i alle tilfeller en fortrolig opplysning.
Anonym varsling skal alltid undersøkes og behandles, men anonymitet gjør
at det blir vanskeligere for varsler å få tilbakemelding.
I saker der arbeidsgiver kjenner varslers identitet skal varsler følges opp av
arbeidsgiver for å påse at gjengjeldelse(r) ikke forekommer, jamfør aml § 2
A-2.
4. Behandling av den eller de det varsles om
Den eller de det varsles om skal få informasjon fra varslingssekretariatet så
snart som mulig slik at personen(e) får anledning til å komme med sin
versjon av saken. Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om
straks ha beskjed.
Det skal tas hensyn til rettssikkerhet og personvern for den det varsles om.
Dette gjelder retten til å bli gjort kjent med påstander rettet mot en selv og
mulighet for å imøtegå disse. Normalt vil dette innebære at den eller de det
varsles om gis rett til å gjøre seg kjent med et eventuelt skriftlig varsel og
tilhørende dokumentasjon.
På undersøkelsesstadiet vil navnet på varsler ikke bli oppgitt til den eller de
det varsles om. Men det må skje en avveining av om det ut fra
personvernhensyn er rimelig å unnta opplysninger fra innsyn, om det er
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forsvarlig å gjøre det i lys av behovet for å sikre opplysninger i saken og om
den det varsles om får ivaretatt sine interesser.
Parten har krav på å få rede på hvem som er kilden der opplysningene som
blir gitt i varselet ikke er entydig og dokument på annen måte, og der
opplysningene vil bli tillagt en ikke helt ubetydelig vekt ved avgjørelsen.
5. Avsluttede saker
Avsluttede saker samles i varslingssekretariatet, og rapporteres til
kommunens kontrollorgan to ganger per år. Sakene arkiveres i kommunens
sentralarkiv. Reglene i offentlighetsloven regulerer om varsler som interne
dokumenter kan unntas offentlighet.
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6. Skjema for intern varsling
1.
2.
3.
4.
5.

Alle medarbeidere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold.
Varslingen skal være forsvarlig.
Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes.
Varsling i tråd med rutinen er forsvarlig.
Varsling i samsvar med varslingsplikt, for eksempel etter arbeidsmiljølovens § 2-2 annet
ledd, bokstav d) eller e), eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig
myndighet, er alltid forsvarlig.
6. Dette varselet bør leveres nærmeste overordnede leder eller tillitsvalgt/verneombud. Du
kan også levere varselet til rådmann, personalsjef, hovedverneombud eller
kontrollutvalg,
7. Arbeidsgiver ønsker at varselet skal underskrives med navn. Da kan arbeidsgiver
innhente ytterligere opplysninger fra varsleren og gi tilbakemelding om hva som gjøres
med forholdet. Du kan likevel velge å varsle anonymt. Arbeidsgivers mulighet for å følge
opp et anonymt varsel kan være begrenset.
8. Du vil innen 14 dager få en bekreftelse på at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd
med rutinen. Arbeidsgiver vil ta nærmere kontakt dersom det er behov for ytterligere
informasjon i saken. Arbeidsgiver vurderer konkret om det er grunnlag for å gi deg
ytterligere informasjon om hva som skjer med saken du har varslet om. Blant annet kan
lovbestemt taushetsplikt begrense arbeidsgivers mulighet for å gi ytterligere informasjon
i saken.
Jeg ønsker å varsle om følgende kritikkverdige forhold (vær så spesifikk som mulig om hvem
og/eller hva du varsler om):

Jeg mener følgende bør gjøres (dersom du ønsker å komme med forslag):

Varslingsdato:
Varslet av:
Antall vedlegg:

Jeg ønsker å være anonym (sett kryss)
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7. Skjema for intern oppfølging
Rutine for intern oppfølging gjennom HMS-systemet i Mandal kommune.
Trinn

Oppfølging av forholdet

1.

Varselet er mottatt av:

2.

Undersøkelser som er gjennomført:

3.

Konklusjon:

4.

Tilbakemelding gitt til varsler:

5.

Nødvendig informasjon gitt til den eller de det varsles om:

6.

Tiltak:

7.

Videre oppfølging:

8.

Videre oppfølging overfor varsleren:

9.

Den/de det er varslet om er fulgt opp:

Dato
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