
KONTROLLUTVALGET I 
ÅS KOMMUNE 

AKTUELLE ORIENTERINGER 
Tema Beskrivelse Merknad Ansvar Status 

Brukerstyrt personlig  
assistanse (BPA) 

Funksjonshemmede med stort 
assistansebehov har siden 1.januar 
2015 rett til å få assistansen 
organisert som brukerstyrt personlig 
assistanse. 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Omfang 

 Rutiner og praksis for tildeling 

Adm.  

Sykefravær Sykefraværet i Norge regnes som 
høyt. Tett oppfølging på 
arbeidsplassen forebygger 
sykefravær, til beste for 
arbeidstakerne, arbeidsgiverne og 
samfunnet 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Omfang av korttids-/langtids-
sykefravær 

 Kommunens oppfølging, herunder 
refusjonskrav sykelønn 

Adm.  

Stillingsstørrelser Det er jevnlig fokus på uønsket deltid. 
Virksomheter og organisasjoner 
oppmuntres til å ta i bruk ulike 
virkemidler for å avskaffe uønsket 
deltid 

Orientering fra kommunen om bl.a.:  

 Status tilsatte (heltid/deltid) 

 Kommunens arbeid i forhold til 
uønsket deltid 

Adm.  

Medarbeiderundersøkelse En medarbeiderundersøkelse er et 
viktig for verktøy for kunne måle, 
forbedre forhold på arbeidsplassen og 
utvikle organisasjonen. 
Kommuner gjennomfører jevnlig 
medarbeiderundersøkelser for 
kartlegging og vurdering av 
arbeidsmiljøet. 

Orientering fra kommunen om resultat fra 
siste medarbeiderundersøkelse, gjerne 
operasjonalisert ned på stillingsstørrelser 
(heltid/deltid) samt i forhold til sykefravær 
(korttids-/langtids-) 

Adm.  

Personvern EUs forordning for personvern, The 
General Data Protection Regulation 
(GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det 
betyr at vi får nye regler for 
personvern i Norge. Det nye 
regelverket gir virksomheter nye 
plikter og enkeltpersoner nye 
rettigheter. 
Det nye personvernregelverket legger 
vekt på ansvarlighet og internkontroll 
hos virksomheten fremfor 
forhåndskontroll fra Datatilsynet. 
Kravene til avviksbehandling, varsling 
av berørte og kontinuerlig arbeid med 
informasjonssikkerheten skjerpes i det 
nye regelverket. 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Ivaretakelsen av funksjon som 
personvernombud 

 Kommunens arbeid med personvern 

Adm.  

Varsling Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og 
innleide rett til å varsle om 
kritikkverdige forhold. Rettigheten skal 
bidra til å styrke ansattes reelle 
ytringsfrihet i arbeidslivet. 
Arbeidsmiljølovens varslingsregler 
omfatter tilfeller der arbeidstaker 
varsler om kritikkverdige forhold i 
egen virksomhet. Dette kan være 
forhold som arbeidstakeren blir kjent 
med gjennom arbeidsforholdet og som 
er eller kan være i strid med: 

 Lover og regler 

 Virksomhetens retningslinjer 

 Alminnelig oppfatning av hva som 
er forsvarlig eller etisk 
akseptabelt 

Etter arbeidsmiljøloven § 2A-3 plikter 
arbeidsgivere med fem eller flere 
ansatte å utarbeide rutiner for 
varsling. Rutinene skal utarbeides i 
samarbeid med ansatte og 
tillitsvalgte. 
KS har utarbeidet veileder for 
kommuners arbeid med ytringsfrihet 
og varsling 

Orientering om bl.a. kommunens rutiner 
og praksis for håndtering av varsel (interne 
varsel og/eller eksterne varsel) samt 
omfang 

Adm.  



Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer er viktig 
hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle 
og vedlikeholde en høy etisk standard 
i kommunesektoren. 
Etiske retningslinjer må være 
tilgjengelig, gjøres kjent 
og jevnlig benyttes til refleksjon over 
egen praksis. Formålet er å 
videreutvikle gode holdninger og god 
praksis. 
Etiske retningslinjer kan med fordel 
være felles for både folkevalgte og 
administrativt ansatte, eventuelt med 
enkelte punkter ulikt ut fra ulike roller. 

Orientering om kommunens arbeid med 
implementering av etiske retningslinjer i 
organisasjonen for ansatte og/eller 
folkevalgte 

Adm.  

Venteliste sykehjem 1.juli 2017 ble kommunene pålagt å 
føre ventelister for sykehjemsplass for 
å skape mer forutsigbarhet for eldre 
og pårørende. 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Status venteliste 

 Rutiner og praksis for tildeling av 
sykehjemsplass 

Adm.  

Digitalisering Digitalisering handler om å bruke 
teknologi til å fornye, forenkle og 
forbedre. Det handler om å tilby nye 
og bedre tjenester, som er enkle å 
bruke, effektive, og pålitelige. 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) 
har ansvaret for å koordinere arbeidet 
med digitalisering i offentlig sektor 

Orientering om kommunens fokus og 
arbeid med digitalisering i forvaltningen 
generelt og tjenesteproduksjon spesielt 

Adm.  

Klart språk KS deler ut støtte til kommuner og 
fylkeskommuner som skal forbedre 
språket i sin kommunikasjon med 
innbyggerne. 
Støtteordningen er en del av 
programmet Klart språk i 
kommunesektoren som skal vare fram 
til 2020. Hittil har over 100 kommuner 
og fylkeskommuner deltatt på 
regionale kurs i klart språk og mange 
har startet opp eget arbeid. 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) 
er med på å finansiere KS-
programmet 

Orientering om kommunens arbeid med 
tiltak for å stimulere til godt og 
brukervennlig språk i sin kommunikasjon 
med innbyggere, søkere etc. 

Adm.  

Byggesak Byggesaker behandles i henhold til 
Plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter. Det er tiltakets 
art, altså hva du skal bygge som er 
avgjørende for hvordan du skal søke 
om tillatelse. Disse reglene er like i 
alle kommuner 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Bemanning 

 Saksbehandlingstid 

 Byggesaksgebyr 

 Tilsyn 

 Bruk av dispensasjoner 

Adm.  

Omsorg 2020 Omsorg 2020 presenterer 
regjeringens plan for omsorgsfeltet. 
Den inneholder prioriterte satsninger 
sammen med konkrete tiltak i 
oppfølgingen av stortingsmeldingen 
«Morgendagens Omsorg» 
Omsorg 2020 skal bidra til en 
langsiktighet i arbeidet med å styrke 
kapasiteten, kompetansen og 
kvaliteten i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 

Orientering om kommunens tiltak for å 
styrke  

 Kapasiteten 

 Kvaliteten, og  

 Kompetansen i omsorgstjenestene 

Adm.  

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen, 
opprinnelig Ny arbeids- og 
velferdsforvaltning, ble offisielt etablert 
1.juli 2006. 
Minstekravet til et NAV-kontor er 
økonomisk sosialhjelp og 
kvalifiseringsprogram (henholdsvis 
sosialtjenesteloven kapittel 5 og 5A) 
fra kommunen og hele det statlige 

Orientering fra NAV/kommunen om bl.a.: 

 Bemanning  

 Omfang (hvilke tjenester tilbys) 

 Saksbehandlingstid 

Adm./NAV  

https://no.wikipedia.org/wiki/Kommune


tjenestespekteret fra den tidligere 
trygdeetaten og Aetat. 
Den lokale samarbeidsavtalen 
fastsetter hvilke tjenester det enkelte 
kontor tilbyr utover minstekravet. 
Fra 1.januar 2017 skal kommunen 
stille krav om aktivitet for 
sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

Barnevern Barnevernets hovedoppgave er å 
sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og 
omsorg til rett tid. I tillegg skal 
barnevernet bidra til at barn og unge 
får trygge oppvekstkår 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Bemanning (ift. øremerkede stillinger) 

 Omfang (de ulike tiltak) 

 Saksbehandlingstid 

 Oppfølging av nasjonalt tilsyn 

Adm.  

Opptrappingsplanen for  
rusfeltet (2016-2020) 

Stortinget har vedtatt en helhetlig 
opptrappingsplan som tar for seg de 
tre innsatsområdene tidlig innsats, 
behandling og 
ettervern/oppfølgingstjenester. 
Forslagene omhandler tiltak som skal 
legge til rette for en forbedret, 
forsterket, tverrsektoriell og samordnet 
innsats overfor grupper som står i fare 
for eller er i ferd med å utvikle eller har 
lettere/moderate rusproblemer og for 
personer med alvorlig rusavhengighet, 
samt deres pårørende 

Orientering om kommunens arbeid med 
bl.a.: 

 Tidlig innsats 

 Behandling 

 Ettervern/oppfølgingstjenester 

Adm.  

Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer, 
tjenester og bygge- og 
anleggsarbeider for om lag 500 mrd. 
kroner årlig. Regelverket skal sikre at 
pengene utnyttes best mulig, og at 
innkjøpene bidrar til et 
konkurransedyktig næringsliv. 
 
Nytt anskaffelsesregelverk trådte i 
kraft 1. januar 2017. 

Orientering om bl.a.: 

 kommunens etterlevelse av inngåtte 
rammeavtaler 

 kommunens læringseffekt av 
eventuelle avgjørelser i KOFA 

 

Adm.  

Virksomhetsbesøk Gjerne i forbindelse med orientering 
fra den aktuelle enhet/virksomhet 

 FIKS  
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