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ORIENTERING FRA ORDFØRER OG ADMINISTRASJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  

1. Notat om Ullensaker kommunes etiske retningslinjer 
2. Etiske retningslinjer, personalreglement, varsling og datavettregler 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgets møte ba utvalget om en orientering/samtale med ordfører og 
rådmann om de etiske retningslinjer. Utvalget konkretiserte dette slik: 

- Hvordan blir de etiske retningslinjer kommunisert overfor ansatte og 
folkevalgte? 

- Foregår det et systematisk arbeid eller gjøres det tiltak for å bevisstgjøre 
ansatte og folkevalgte om etikk og/eller de etiske retningslinjer? 

- Hvordan sikrer man seg at etiske retningslinjer etterleves i praksis? 
 
Ordfører deltar ved behandlingen av saken og på vegne av rådmannen møter  
HR-rådgiver Siri Fjeld-Nielsen. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte notat. 
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Notat om Ullensaker kommunes etiske retningslinjer datert 11.1.2018 

 

-        Hvordan blir de etiske retningslinjer kommunisert overfor ansatte og folkevalgte? 

-        Foregår det et systematisk arbeid eller gjøres det tiltak for å bevisstgjøre ansatte og 

folkevalgte om etikk og/eller de etiske retningslinjer? 

-        Hvordan sikrer man seg at etiske retningslinjer etterleves i praksis? 

Til Kontrollutvalgets møte 25.januar 2018 

Ullensaker kommune har i mange år hatt egne etiske retningslinjer som er gjeldende for 

ansatte og folkevalgte. Etiske retningslinjer fra 2007 ble sist revidert og vedtatt av 

Kommunestyret i møte 7.september 2015, sak 59/15. 

 

Det er laget et eget hefte med etiske retningslinjer, Ullensaker kommunes personalreglement, 

kommunens varslingsrutiner, forhold til sosiale medier og dataregler. Det er lagt vekt på at 

man skal opptre upartisk, profesjonelt og redelig, unngå personlige fordeler også i forhold 

som kan påvirke tjenestehandlinger, ikke tilgodese familie, venner eller bekjente, si fra ved 

oppdagelse av kritikkverdige forhold, varslingsrutiner, melde avvik, ikke å bryte taushetsplikt 

eller offentliggjøre opplysninger og dokumenter som er unntatt offentlighet.  

 

Det er gitt tydelige føringer til ansatte at de ikke har noen fordeler av å være ansatt i 

Ullensaker kommune, som innebærer at de ikke kan bruke kommunens lokaler, utstyr, 

eiendeler til privat bruk. 

 

Det å bygge en åpenhetskultur handler også om en positiv holdning til å kunne si ifra. Vi er 

avhengig av en åpen kommunikasjon og har lagt vekt på dette i det som omhandler sosiale 

medier. Det er viktig at ansatte og folkevalgte er med på å skape åpenhet og innsyn i 

kommunens virksomhet og praktiserer kommunikasjon i tråd med de føringer som er lagt, 

blant annet i våre styringsverktøy og i kommunens kommunikasjonsstrategi. 

 

Alle våre ansatte får tilsendt et hefte med etiske retningslinjer i forbindelse med tilsetting til 

stilling i Ullensaker kommune. I den enkeltes arbeidskontrakt står det følgende: 

11. Hefte med etiske retningslinjer, personalreglement, rutinebeskrivelse for varsling og 

datavettregler. 
Vedlagt følger hefte med etiske retningslinjer, personalreglement, rutinebeskrivelse for 

varsling og datavettregler. Den enkelte arbeidstaker skal ved undertegning av 

arbeidskontrakt være innforstått med reglene. 

 

De underskriver deretter sin arbeidskontrakt med at de har gjort seg kjent med kontraktens 

innhold osv. I tillegg skal den enkelte leder ha etikk på agendaen minst en gang i året for sine 

ansatte. Vi mener det er viktig at ledere setter av tid til regelmessig verdiarbeid, etisk 

forståelse og etiske refleksjoner rundt handlinger som også knytter seg til kommunens evne til 

å forvalte sitt samfunnsansvar.  

 

Etiske retningslinjer, varsling, sosiale medier m.v er fast tema på kommunens 

introduksjonsdag for nyansatte. Det samme er i forbindelse med kommunens opplæring av 

nye ledere. 
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Jf Kommuneloven skal kommunestyret gjennom en politisk behandling involveres i etikk og 

etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer var et tema på folkevalgtopplæring høsten 2015. 

Den enkelte folkevalgte signerte på at rutinen var lest og akseptert i forbindelse med 

folkevalgtopplæringen.  

 

Videre stiller Kommuneloven krav om en årlig redegjørelse av det etiske arbeidet i 

kommunen. Dette ivaretas ved synliggjøring i kommunens årsmelding.  

 

Det legges opp til en årlig påminnelse i Ullensaker Kommunestyret i form av et notat. Første 

notat legges frem februar 2018. 

 

En velfungerende kommune setter av tid til verdiarbeid og etisk refleksjoner og inkluderer 

folkevalgte, ledere og ansatte. Ullensaker kommune har i alle år satt dette i fokus. 

 

Alle ansatte /folkevalgte skal ha et bevisst forhold til de etiske retningslinjene og hvordan de 

kan varsle dersom de mener det er behov for det. 

 

Ullensaker kommune følger dette opp ved å minne ledere på at de minst en gang i året skal ha 

tema på personalmøte om etiske retningslinjer. I tillegg vil det våren 2018 avholdes 

frokostseminar om temaet. 

 

Det er høy grad at fokus på at dette skal etterleves. Det er stadig noen spørsmål knyttet til om 

hva er lov og ikke, det viser at det er et bevist forhold til de etiske retningslinjene.  
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte  
i Ullensaker kommune
Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for 
kommunens virksomhet. 

1. Verdigrunnlag og formål
Ullensaker kommune er en vekstkommune som skal være tilgjengelig, attraktiv og handle-
kraftig. Det legges vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all kommunens virksomhet. Både 
folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Folkevalgte og ansatte skal 
være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen og 
dermed kommunenes omdømme.

Kommunens etiske retningslinjer skal være uttrykk for den etiske standard som skal gjelde 
for kommunens folkevalgte og ansatte. Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger, og 
alle skal ta avstand fra – og bekjempe – uetisk praksis. Særlig gjelder dette hvis handlingene 
krenker noens rettsvern eller tilgodeser noen på en uberettiget måte. 

Det legges vekt på etisk bevissthet og at høy faglighet skal være kjernen til den enkelte 
folkevalgtes og ansattes integritet. Dette er avgjørende for å skape gode vilkår for de tjenestene 
vi er satt til å utøve for kommunens innbyggere. 

2. Virkeområde
Retningslinjene gjelder for folkevalgte og ansatte i Ullensaker kommune, samt valgte repre-
sentanter i kommunens bedrifter og selskaper. 

Retningslinjene følger med den enkelte ansattes arbeidskontrakt og er spesifisert i arbeids- 
kontrakten som et eget punkt.

Retningslinjene gjennomgås for de folkevalgte i forbindelse med folkevalgtopplæringen.

Samtidig har folkevalgte og ansatte et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar 
med retningslinjene.

Som folkevalgt og ansatt vil en representere Ullensaker i ulike roller; som tjenesteyter i møte 
med bruker, som utøver av forvaltningsmyndighet og som forvalter av økonomiske ressurser 
bl.a. i møte med leverandører. Dette reglementet gjelder for alle rollene som en opptrer i på 
vegne av Ullensaker kommune. 

3. Lojalitet
Ansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, 
samt å etterkomme pålegg fra overordnede. Dette medfører ikke noen plikt til å følge pålegg 
om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. 
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Ansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med som kan 
påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak 
med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden. 

Ansatte plikter å bruke og ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og  
rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. For å nå de 
oppsatte målene på en god og effektiv måte, kreves det en avveining mellom effektivitet og 
ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk. 

4. Tillit til kommunens virksomhet
Folkevalgte og ansatte i Ullensaker kommune skal ikke benytte sin stilling til å oppnå private 
fordeler i kontakt med andre. 

4.1    Forbud mot gaver og andre fordeler
Folkevalgte og ansatte i Ullensaker kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver, 
provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser, 
eller når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment å påvirke vedkommende tjenstlige  
handlinger. Dette omfatter også særlig gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold.

Den enkelte folkevalgte og den enkelte ansatte har ikke anledning til å ta i mot gaver fra  
brukere, med mindre gaven er av ubetydelig verdi.

Den enkelte folkevalgte og ansatte i Ullensaker kommune plikter å gi avkall på testamentariske 
gaver fra brukere av kommunens tjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen. 

Ved tilbud om gaver o.l. som i pris eller på annen måte åpenbart har til formål å påvirke  
beslutningsprosessen, kan kommunen vedta og «utelukke» vedkommende firma for kortere 
eller lengre tidsrom. 

Særlig gjelder dette forhold av en slik art at de omfattes av bestemmelsene om korrupsjon 
eller påvirkningshandel.

Med korrupsjon menes for seg eller andre å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en util-
børlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller gi eller tilby noen en utilbørlig fordel  
i anledning av stilling, verv eller oppdrag. 

Med påvirkningshandel menes for seg eller andre å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en 
utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller gi eller tilby noen en 
utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag. 

I slike tilfeller skal nærmeste overordnede kontaktes. 

4.2    Representasjon
Moderate former for gjestfrihet, representasjon, samarbeidsforhold og informasjonsutveksling 
er akseptabelt. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker 
beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

4.3    Dekning av egne reiseutgifter
Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan 
bare skje etter særskilte vedtak. 

4.4    Habilitet og andre interessekonflikter
Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Ullensaker kommune er bundet 
av forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede 
om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal 
den ansatte forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder. 

Folkevalgte har samme plikt i forhold til leder av organet. 

Kommunens folkevalgte og ansatte skal i størst mulig grad unngå å komme i situasjoner som 
kan medføre en konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser, skape tvil om 
kommunens upartiskhet eller svekke den allmenne tilliten til kommunen. Dette gjelder særlig 
tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige 
interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behan-
dlingen av, skal en ta dette opp med overordnede. 

4.5    Bruk av kommunens lokaler og utstyr til privat formål
Bruk av kommunens lokaler til private formål eller bruk av kommunens maskiner, biler og 
annet utstyr til privat formål skal ikke forekomme. Det er heller ikke anledning til å utnytte sitt 
arbeidsforhold i Ullensaker kommune til å ta med kassert utstyr for bruk privat.

5. Åpenhet

5.1    Offentlighet
Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent 
med kommunens virksomhet, og således kunne få innsikt i hvordan kommunen skjøtter sine 
oppgaver. 

5.2    Aktiv opplysningsplikt
Ullensaker kommune har en aktiv opplysningsplikt. Ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekke-
lige opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere. 
I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger 
av betydning for behandling av saken. 

5.3    Taushetsplikt og behandling av sensitiv informasjon
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må 
respekteres og ikke brukes til personlig vinning. 

Folkevalgte og ansatte skal være varsomme med hvordan man behandler sensitive opplys-
ninger. Dette gjelder bl.a. overfor tidligere kolleger, og spesielt dersom de representerer en 
partsinteresse i forhold hvor kommunen er beslutningsmyndighet, eller er ansatt i virksomhet 
som er i et samhandlings- eller forhandlingsforhold til kommunen. 
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5.4    Ansattes ytringsfrihet 
Ansatte i Ullensaker kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle 
andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne 
vegne. Se også kommunens pressereglement. 

5.5    Sosiale medier
Alle folkevalgte og ansatte i Ullensaker kommune skal ha et bevisst forhold til hvordan de 
opptrer i sosiale medier. Dette gjelder som politiker, på vegne av arbeidsgiver og som pri-
vatperson. Ved bruk av sosiale medier må alle ansatte vise et tydelig skille mellom privat 
og profesjonelle rolle ved ytringer. Privat og profesjonell rolle kobles tettere sammen jo mer 
profilert en medarbeider er. Spesielt ledere, men også medarbeidere kan lett identifiseres med 
kommunen. Det er ikke alltid nok å si at man uttaler seg som privatperson dersom uttalelsene 
kan tolkes i lys av den folkevalgtes/ansattes profesjonelle rolle.

5.6    Bruk av Ullensaker kommunes offisielle kontoer på sosiale medier 
Ullensaker kommune skal bruke sosiale medier som et verktøy i kommunens kommunikasjon-
sarbeid, og brukes til formidling av informasjon, kunngjøring, dialog og omdømmebygging. 

Kommunikasjonssjefen har ansvaret for Ullensaker kommunes offisielle kontoer på sosiale 
medier. 

Bruk av sosiale medier som verktøy i undervisning kommer under kommunikasjonssjefens 
ansvar, og må være kjent for denne. Blant annet må sosiale mediers kommersielle profil være 
vurdert.

Vær til stede, delta i debatten. Husk at du alltid representerer Ullensaker kommune.  
Bruk Ullensaker kommunes offisielle syn, ikke gi egne vurderinger. Publiser informasjon som  
er aktuell og relevant.

• Svar på spørsmål og kommentarer snarest mulig. Svar alltid ved faktafeil eller på spørsmål 
om kommunens tjenester og tilbud.

• Støtt opp om kommunens mål, visjon og verdier
• Svar på positive kommentarer - Si takk
• Vær positiv, også når du svarer på negative kommentarer, men vurder hvor lenge du vil at 

dialogen skal opprettholdes. Negative kommentarer skal alltid besvares. Bruk en tone som 
inviterer til positiv aktivitet.

• Det er ikke nødvendig å svare på nøytrale kommentarer, men det er lov å gjøre det
• Når du svarer på faglige spørsmål, bruk fullt navn og tittel (eks enhetsleder og enhet)
• På spørsmål som krever saksbehandling/arkivering må innsenderen gjøres oppmerksom  

på at det må sendes en formell henvendelse.
• Politiske henvendelser skal alltid henvises til politisk nivå
• Alle ytringer på de offisielle kontoene skal være partipolitisk og religiøst nøytrale og 

selvfølgelig ikke virke diskriminerende på noen måte 
• Det kan informeres om arrangementer, nyheter og annet som er av betydning for  

innbyggerne våre 

• Sosiale medier er møte mellom mennesker. Tilrettelegg gjerne for dialog 
• Saksbehandling overlates til andre kanaler 
• Husk at alt du publiserer av tekst, bilder, video m.m. skal være i henhold til ”Lov om 

opphavsrett til åndsverk mv.», og at du skal verne om opphavsretten. Det betyr at du ikke 
skal publisere noe du ikke selv eier eller har fått tillatelse til å publisere (eks. bilder av elever, 
kolleger, pasienter m.m.).   

5.7    Ansatte bruk av sosiale medier privat
• Vær bevisst din rolle som ansatt i Ullensaker kommune ved all bruk av sosiale medier.
• Vær åpen om at du er ansatt i Ullensaker kommune i sammenhenger hvor dette er naturlig. 
• Presiser at du ytrer deg som privatperson og ikke på vegne av Ullensaker kommune dersom 

det kan reises tvil om din rolle.
• Husk at reglene om taushetsplikt, personvern, ytringsfrihet, lojalitetsplikt mv som du for-

holder deg til i din jobb i Ullensaker kommune også gjelder når du opptrer som privatperson 
i sosiale medier. 

• Vurder om du skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende i sosiale medier som bl.a. 
Facebook. Velger du å ha kontakt, må du være bevisst på hvordan du opptrer. I en slik  
relasjon må du opptre profesjonelt. 

• Det anbefales at du bruker privat e-postadresse når du oppretter private kontoer i sosiale 
medier mv.

• Husk at internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt.  
Vis varsomhet! 

5.8    Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. Arbeidstaker 
har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Ullensaker kommune har utarbeidet egne retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold 
i virksomheten. Gjengjeldelse i form av negative sanksjoner mot arbeidstaker som varsler i 
samsvar med retningslinjene skal ikke forekomme. 

Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig, og det er ønskelig at retnings- 
linjene blir fulgt. Arbeidstakere som ikke blir hørt ved å ta opp saker kan gjøre sine synspunk-
ter kjent for offentligheten. Det anbefales å være varsom med bruk av sosiale medier i denne 
sammenheng.
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6. Lederansvar 
Ledere i Ullensaker kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som 
ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de 
etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året. 

7. Personlig ansvar
Folkevalgte og ansatte i Ullensaker kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge 
kommunens etiske regler. Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er  
ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler. 

Brudd på de etiske reglene er å betrakte som brudd på arbeidsavtalen og kan bli møtt med 
tjenestemessige reaksjoner og medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

Folkevalgte og ansatte i Ullensaker kommune skal opptre redelig i alle forhold, opptre upartisk 
og profesjonelt, bidra til åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet, bidra til effektiv ressurs- 
utnyttelse og være lojal mot regelverk som skal sikrer kommunens omdømme. Unngå person-
lige fordeler som kan påvirke sine tjenestehandlinger og skal ikke tilgodese familier, venner eller 
bekjente og skal si fra hvis de oppdager kritikkverdige forhold.

Personalreglement for Ullensaker kommune             

§ 1.    Målgruppe
Dette reglementet gjelder for alle ansatte i Ullensaker kommune.

§ 2.    Arbeidsgiver – ansettelsesmyndighet
Kommunestyret ansetter rådmann. 
Ved tilsetting av rådmann nedsettes en gruppe av ordfører og politikere oppnevnt av HOP. 
Denne gruppa vurderer hvem som skal innkalles til intervju. En representant fra arbeidstaker- 
organisasjonene gis i tillegg anledning til å tiltre gruppen. Ordfører leder gruppen.

Ved tilsetting av kommunaldirektører nedsettes en gruppe av rådmann og politikere oppnevnt 
av hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP). Denne gruppa vurderer hvem som skal 
innkalles til intervju. En representant fra arbeidstakerorganisasjonene gis i tillegg anledning til å 
tiltre gruppen.

For kommunale stillinger for øvrig er enhetsledere ansettelsesmyndighet i sammen med sen-
tralt tilsettingsutvalg.

Rådmann har myndighet til å tilsette i vikariat/engasjement for inntil 3 måneder. All tilsetting 
utover 3 måneder skal gjøres av tilsettingsutvalg. Det gjelder også ved forlengelse av vikariater/
engasjementer.

Alle arbeidstakere tilsettes i Ullensaker kommune. Ansettelse i kommunen skal skje i henhold 
til de til enhver tid gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Ved alle tilsettinger skal det 
foreligge arbeidsavtale/kontrakt fra første dag. 

Arbeidstakeren må akseptere at det foretas endringer i arbeids- og ansvarsområdet. Enhver 
arbeidstaker er forpliktet til å finne seg i endringer i arbeids- og ansvarsområde og omorganise-
ring av virksomheten etter vedtak av bestemmende myndighet. Omplassering til annet arbeid 
kan skje innen den virksomheten man arbeider eller til andre virksomheter i kommunen med 
de begrensninger som følger av gjeldende tariffavtaler.

§ 3.    Kunngjøring
Ved ledighet i stillinger skal en vurdere om stillingen videreføres / holdes vakant eller endres.

Er det grunnlag for endring av stillingsinnhold som medfører endring av stillingskode og  
avlønning, skjer dette i samråd med rådmannen som har avgjørelsesmyndighet. 

Alle ledige stillinger skal som hovedregel kunngjøres offentlig.

Intern kunngjøring kan skje i enkelte tilfelle. Dette skjer i samråd med rådmannen som har 
avgjørelsesmyndighet.  Internt utlyste stillinger kan bare søkes av fast ansatte i kommunen. 
Midlertidige ansatte kan dog gjøre gjeldende fortrinnsrett i.ht AML § 14-2(2).

Søknadsfrist skal fortrinnsvis settes til 2 uker. 
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§ 4.    Saksbehandling
Ved søknadsfristens utløp settes det opp offentlig søkerliste samt utvidet søkerliste jf. offent-
lighetslovens § 6 nr. 4.

Utvidet søkerliste mailes til enhetsledere og aktuelle arbeidstakerorganisasjoner. Alle som er 
part i saken har krav på å få se utvidet søkerliste, jf. forskrift om partsoffentlighet.

Enhetsleder kan i samråd med de ansattes organisasjoner bestemme om søknader som  
kommer etter søknadsfristens utløp skal behandles som om de var innkommet i rett tid.

Enhetsleder skal i samråd med de ansattes representant vurdere hvem som skal innkalles til 
intervju.

Ved tilsetting av rådmann nedsettes en gruppe av ordfører og politikere oppnevnt av HOP. 
Denne gruppa vurderer hvem som skal innkalles til intervju. En representant fra arbeidstaker- 
organisasjonene gis i tillegg anledning til å tiltre gruppen. Ordfører leder gruppen.

Ved alle tilsettinger skal det avholdes intervju av aktuelle kandidater og innhentes referanser. 
Dette gjelder også for midlertidige ansettelser som vikarer og engasjementer.

Det skal være skriftlig vurdering av alle innkalte kandidater. Det skal fortrinnsvis innstilles  
3 søkere, dersom disse er kvalifisert og de innstilles i den rekkefølgen de bør komme i betrakt-
ning, jf. eventuelle lovkrav. Rekkefølgen skal begrunnes.

Søkere som er overtallige eller må omplasseres p.g.a. helse, har fortrinnsrett til stilling dersom 
de fyller kravene til stillingen. Overtallig søker skal prioriteres dersom ansatte overtallig eller 
omplassering søker.

Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling skal ivaretas i henhold til kriteriene i AML § 14-3, 
jf. HTA § 1, pkt. 1.2.

Saksbehandlingstiden for tilsetting i stilling skal ikke ta mer enn totalt 5 uker fra utlysnings- 
datoen.

§ 4.1.    Tidligere oppsagte/avskjediget arbeidstaker
Dersom en arbeidstaker i kommunen er oppsagt eller avskjediget på grunn av eget forhold, 
skal vedkommende normalt ikke ansettes i ny stilling.

§ 5.    Lønnsfastsettende myndighet
Rådmann har delegert lønnsfastsettende myndighet til personalsjefen.

Kommunens tilsettingsutvalg har avgjørende myndighet i lønnsfastsettelse av nyopprettede 
stillinger og ved omgjøring av stillinger.

Stillinger i lønnstabellen kunngjøres innenfor rammen. Dersom en mener at en søker bør 
lønnes utover /grunnplassering/basisplassering, skal dette drøftes av partene i tilsettingsut-
valget.

§ 6.    Familieansettelser
Det er ikke anledning til å arbeide ved samme enhet/arbeidssted som et nært familiemedlem  
(f.eks. foreldre, ektefelle, samboer, barn, søsken, svoger, svigerinne mv.). Dersom to ansatte 
innenfor samme enhet/arbeidssted inngår et parforhold, eller er et nært familiemedlem, vil 
dette som hovedregel få konsekvenser for arbeidsforholdet til en eller begge de involverte.

Unntak fra denne bestemmelsen kan gjøres der hensynet til virksomheten tilsier det.  
Rådmannen treffer avgjørelse i slike saker etter drøfting med tillitsvalgt.

§ 7.    Spesielle ansettelsesvilkår
1) I stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse, gjøres ansettelsen betinget av at tilfreds- 

stillende helseattest fremlegges før vedtak om ansettelse fattes, eventuelt at det tas et 
forbehold om dette i arbeidsavtalen.

2) Ansettelse i stillinger med særlige krav er betinget av at tilfredsstillende dokumentasjon for 
særskilte kvalifikasjoner fremlegges, jf. bl.a. lovfestede kvalifikasjonskrav.

3) Ved ansettelse i visse stillinger må det i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og 
forskrifter fremlegges tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Dette gjelder også de som 
skal ta enkelte vakter/timer.

§ 8.    Skriftlig tjenestepåtale
Tjenestepåtale kan gis skriftlig dersom det foreligger brudd på tjenesteplikter eller andre  
kritikkverdige forhold i tjenesten.

Vedkommende skal innkalles med mulighet til å ha med tillitsvalgt/fullmektig. Skriftlig påtale 
kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28, 2.ledd.

Skriftlig påtale vil for alltid ligge i den ansattes personalmappe.

§ 9.    Oppsigelse
Arbeidstakeren kan si opp sin stilling med frister som fastsatt i arbeidsavtale, lov eller tariff- 
avtale. Kommunen kan gå til oppsigelse av en arbeidstaker når det er saklig begrunnet i  
kommunens eller arbeidstakerens forhold, jfr. AML. § 15-7. Oppsigelsen skal være skriftlig fra 
begge parter.

Forhåndsvarsel jfr. forvaltningslovens § 16 må gis.

Før vedtak om oppsigelse treffes, skal rådmann, dersom vedkommende arbeidstaker selv 
ønsker det, konferere med tillitsvalgt eller annen fullmektig oppnevnt av arbeidstakeren.

Oppsigelsesfristene er fastsatt i hovedtariffavtalen § 3 og AML. § 15-3. Vedtak om oppsigelse 
kan påklages etter forvaltningslovens § 28.2 ledd. Om saksbehandlingen og om arbeidstak-
erens rettigheter forøvrig gjelder reglene i forvaltningsloven, kap. 16 i AML, og de til enhver tid 
gjeldende tariffavtaler og øvrige avtaler.

Oppsigelse av rådmann behandles i Kommunestyret og kommunaldirektører i HOP.
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§ 10.     Avskjed/suspensjon
Dersom kommunen ønsker å avslutte et arbeidsforhold er vanlig fremgangsmåte oppsigelse, 
jfr. § 12.

Ved økonomiske misligheter og/eller saker av straffbar karakter, går kommunen som hoved- 
regel til avskjedigelse av arbeidstaker i henhold til AML. § 15-14. Ved grovt pliktbrudd eller  
annen vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, kan kommunen avskjedige en arbeidstaker i 
h.h.t. AML. § 15-14, når oppsigelse ansees som en utilstrekkelig reaksjon.

Før vedtak om avskjed fattes, skal ansettelsesmyndigheten, dersom vedkommende arbeids- 
taker selv ønsker det, drøfte saken med tillitsvalgt eller annen fullmektig oppnevnt av arbeids- 
takeren, jf. AML § 15-1.

§ 11.    Annet arbeid eller verv
Alle arbeidstakere i kommunen plikter å opplyse arbeidsgiver om de innehar annet lønnet 
arbeid eller lønnet/ulønnet verv, med de begrensninger som følger av AML. § 13-4- Arbeids- 
takere i Ullensaker kommune kan ikke inneha annet arbeid eller verv som:

a) Er direkte bestemt ved kommunalt regelverk, tariffavtale eller annen avtale vedkommende 
skal avstå fra.

b) Hemmer eller sinker det ordinære arbeid eller er vanskelig å skille fra det ordinære arbeid.

c) Innebærer at arbeidstakeren driver eller medvirker i illojal konkurranse med den virksomhet 
hvor vedkommende er ansatt.

d) Gjør at arbeidstakeren kan bli inhabil ved behandling av saker.

e) Innebærer at arbeidstakeren kan komme i lojalitetskonflikt i forholdet til den virksomhet 
hvor vedkommende er ansatt.

f) Innebærer at vedkommende i sin funksjon for kommunen kan treffe avgjørelser som i 
vesentlig gras kan influere på egne eller biarbeidsgivers inntekter.

g) Innebærer at vedkommende kan benytte bedriftshemmeligheter på en illojal måte.

h) Skader stillingens eller kommunens anseelse.

Arbeidstaker plikter ved tiltredelse og så lenge ansettelsesforholdet varer på forhånd å søke 
rådmannen om godkjenning av annet arbeid ellet verv arbeidstakeren har eller ønsker å påta 
seg som kan rammes av forhold beskrevet i punktene a-h. Slik godkjenning skal foreligge 
skriftlig. Søknad om godkjenning og svar på dette skal ligge i personalmappen.

§ 12.    Etiske retningslinjer - varsling
Arbeidstakere i Ullensaker kommune plikter å gjøre seg kjent med og følge kommunens verdi-
grunnlag og etiske retningslinjer.   

Arbeidstakere i Ullensaker kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, 
tjenester eller andre ytelser/fordeler, som er egnet til eller av giveren ment å påvirke vedkom-
mende tjenstlige handlinger, eller som det etter andre retningslinjer er forbudt å motta.

Arbeidstakere i Ullensaker kommune plikter å gi avkall på testamentariske gaver i tilknytning til 
tjenesteforholdet. 

Ansatte i Ullensaker kommune har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold jf. etiske retnings- 
linjer for Ullensaker kommune. Unnlatelse av å varsle om kritikkverdige forhold vil være brudd 
på retningslinjene og kan medføre tjenestemessig reaksjoner og medføre konsekvenser for 
arbeidsforholdet.

Ansatte i Ullensaker kommune skal gjøre seg kjent med retningslinjer for varsling.
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Varsling i Ullensaker kommune 

1. Innledning
Retningslinjer for varsling i Ullensaker kommune er vedtatt av Hovedutvalg for overordnet 
planlegging(HOP). 

Rutinebeskrivelsen skal gjøres kjent for alle ansatte. I tillegg skal de være som et eget vedlegg 
til alle nye ansatte ved utsendelse av arbeidskontrakter – sammen med etiske retningslinjer og 
taushetsplikt.

Ullensaker kommune ønsker at alle kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp. Arbeids-
giverpolitikken i Ullensaker kommune skal tilrettelegges for et trygt og åpent arbeidsmiljø, slik 
at kritikkverdige forhold skal kunne tas opp og drøftes åpent. Den enkelte arbeidstaker har rett til 
å varsle om kritikkverdige forhold. Denne rutinebeskrivelsen omtaler hvordan dette kan gjøres. 

Etter særlov vil ansatte også kunne ha en varslingsplikt til arbeidsgiver eller til tilsynsmyndighe-
tene. Videre har herredstyret gitt instruks til alle ansatte i Ullensaker kommune om plikt til å 
varsle om kritikkverdige forhold jf. etiske retningslinjer for Ullensaker kommune pkt. 5.5 første 
avsnitt. Unnlatelse av å varsle om kritikkverdige forhold vil etter pkt. 7 i de etiske retningslinjene 
være å betrakte som brudd på retningslinjene. Brudd på kommunens etiske retningslinjer ”er 
å betrakte som brudd på arbeidsavtalen og kan bli møtt med tjenestemessige reaksjoner og 
medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.”

Ullensaker kommune er opptatt av å være en åpen kommune, hvor det er både ønskelig og 
lovlig at den ansatte varsler om kritikkverdige forhold. 

1.2.    Hva er et kritikkverdig forhold?
Kritikkverdige forhold kan for eksempel være:
• Forhold som kan medføre fare for liv og helse
• Mobbing og trakassering
• Korrupsjon
• Maktmisbruk
• Underslag, tyveri og økonomiske misligheter
• Brudd på taushetsplikt
• Diskriminering
• Brudd på etiske retningslinjer 

1.3.    Hvem kan det varsles til?
I Ullensaker kommune ønsker vi at du i første omgang varsler vanlig tjenestevei. Den ordinære 
veien vil være:
• Ledelsen i linjen
• Tillitsvalgte
• Verneombud
• Arbeidsmiljøutvalg
• Romerike Revisjon IKS (RRi)
• Andre tilsynsmyndigheter

1.4    Hvordan kan det varsles?
I Ullensaker kommune kan du varsle på følgende måte:

• muntlig
• pr. telefon
• pr. post 
• pr. e-post

Til RRi kan du i tillegg varsle elektronisk. Programmet du varsler i kalles Questback og er satt 
opp slik at verken kommunen eller RRi kan spore din identitet, dersom du ikke ønsker det.  
Se eget punkt om varsling til Romerike Revisjon IKS.

1.5    Til hvem kan det varsles?

Se for øvrig prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold i kommunens kvalitetssystem. 

1.6    Varsling til Romerike Revisjon IKS(RRi)
Varsling til RRi kan gjøres på følgende måte: 

1. Det ligger en link til varsling i personalhåndboka på Ullensaker kommunes Ansattportal. 
Dette er en elektronisk varslingskanal hvor man kan velge om man vil være anonym.

2. Det kan varsles på e-post til postmottak@romerikerevisjon.no

3. Det kan også varsles på telefonnummer 66 10 69 00 (sentralbord). Telefonen vil være 
bemannet alle hverdager mellom kl. 09.00 og 16.00. 

Kritikkverdig
forhold

Brudd på:
• Lover og regler
• Allmenne  

etiske normer
• Interne regler  

og retningslinjer
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Elektronisk varsling vil kunne gjennomføres anonymt dersom du ikke ønsker å oppgi hvem 
du er. Varsler pr. telefon vil i utgangspunktet være sporbart med mindre du ringer fra skjult 
nummer. Dersom du skulle velge å være anonym også ovenfor RRi som mottaker av tipset,  vil 
dette kunne redusere muligheten for å følge opp forholdet du varsler om, samt muligheten for 
å gi deg en tilbakemelding. 

Ved mottak av varsel dokumenteres tid, sted, hvem som har varslet (dersom oppgitt) og hva 
varslet dreier seg om. Dersom RRi har behov for ytterligere opplysninger for å kunne vurdere 
saken, tar de kontakt med deg. Ved elektronisk varsling er dette mulig via systemet Questback, 
som RRi benytter, selv om du varsler anonymt. Systemet ivaretar din anonymitet ovenfor RRi. 

Varslerens identitet skal ikke være kjent av flere enn det som absolutt er nødvendig for den 
videre saksbehandlingen. Forvaltningsloven § 13, 1. ledd, nr. 1 pålegger taushetsplikt om noens 
personlige forhold. Derimot vil opplysninger om straffbare handlinger eller andre lovbrudd 
begått i nærings- eller forretningsforhold, som utgangspunkt ikke være omfattet av taushets- 
pliktsregelen. 

Dersom RRi finner grunn til at saken bør undersøkes nærmere sendes saken over til rådman-
nen for videre undersøkelse i kommunen. Dersom rådmannen er part i saken sendes saken til 
Kontrollutvalget i kommunen. Dersom ikke annet er avtalt med varsler, vil kun RRi ha kjenn-
skap til hvem som er varsler. Ullensaker kommune plikter å gi RRi tilbakemelding på utfallet 
av saken. RRi videreformidler utfallet av saken til varsler, dersom dette er mulig i forhold til 
varslers anonymitet. 

2. Saksbehandling ved varsling av kritikkverdige forhold

2.1    Saksbehandlingsreglene i de ulike varslingskanalene
Bestemmelsene om saksbehandlingen i avsnittene nedenfor beskriver Ullensaker kommunes 
ordinære saksbehandling ved varsling om kritikkverdig forhold i virksomheten.

Unntak fra framgangsmåten beskrevet nedenfor vil kunne følge av bestemmelser i lov, forskrift 
eller avtale.

Dersom det i lov eller forskrift er gitt bestemmelser om varsling til tilsynsmyndighet, vil de 
saksbehandlingsregler som angis i lov eller forskrift gå foran kommunens saksbehandlings- 
regler ved motstrid.

Ved varsel til tillitsvalgt vil den tillitsvalgte benytte de saksbehandlingsrutiner som er etablert 
i lov og avtaleverk for relasjonen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt. Det er organisasjonenes 
ansvar å etablere forsvarlige systemer med tanke på behandling av personopplysninger ved å 
sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

Ansatt i Ullensaker kan også oppfylle sin plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i virksom-
heten ved å varsle til vernetjenesten. Tilsvarende som for de tillitsvalgte skal vernetjenesten 
etablere forsvarlige systemer for å håndtere mottatte varsel. 

Etter omstendighetene kan det være forsvarlig for ansatte i Ullensaker kommune å varsle 
om kritikkverdige forhold i virksomheten til folkevalgte. Tilsvarende gjelder varsel til presse. 
En forutsetning for at denne type varsel skal være å anse som forsvarlig er at en av de andre 
kanalene er forsøkt benyttet forut for varsel til folkevalgt eller presse. Dette forsvarlighetskravet 
er ikke ment å innskrenke den ansattes ytringsfrihet. Tilsvarende er ikke dette kravet ment å 
avgrense folkevalgtes rolle som ombud.

Varsel som mottas eller forhold som avdekkes i forbindelse med utøvelse av kommunens 
ordinære kontrollsystem skal behandles etter de regler som gjelder for relevant system.

2.2.    Saksbehandling ved varsling i linja
Rutinen og saksbehandlingsreglene nedenfor skal benyttes av linjeledere i Ullensaker  
kommune ved mottak av varsel om kritikkverdig forhold i virksomheten fra ansatt.

Med linjeledere menes ansatt i Ullensaker kommune med personalansvar. Med ansatt menes 
person som har arbeidsavtale med Ullensaker kommune, herunder vikariat og engasjement. 

Den ansatte velger selv hvilken av de egne linjeledere vedkommende ønsker å fremme varselet 
for. Varsel bør ikke fremmes til leder som omfattes av den personkrets som etter varselet er 
ansvarlig for et kritikkverdig forhold. I slike tilfeller bør det varsles til leder som er overordnet 
den eller de ledere som er omfattet av varselet. 

I hovedsak skal følgende rutines benyttes, avhengig av hva utredningen av varselet gir grunnlag 
for:

• Registrering av mottatt varsel
• Foreløpige undersøkelser for å se om det er grunnlag for å opprette en egen sak.
• Melding til rådmann om saken og hvorledes det arbeides med saken videre.
• Opprettelse av sak i de tilfellene linjeleder finner grunnlag for det ut i fra varselet og  

foreløpige undersøkelser. Journalføres i ePhorte.
• Revisjonen kobles inn i økonomiske saker.
• Ivaretakelse av varslers anonymitet, i de tilfeller hvor varsler krever det.
• Melding til kontrollutvalget i saker som omhandler rådmann.
• Hvis ikke noe grunnlag for opprettelse av sak skal det gå melding til Personal og organisa- 

sjonsutvikling som loggfører og påser at saken kommer på rapporteringsskjemaet.
• Håndtere saken i linja dersom varselet gir anledning for tiltak.
• Rapportering på mottatte varsler i årsrapporten. 
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2.3    Mottak og utredning av varsel
Den leder som mottar varsel om kritikkverdig forhold i virksomheten fra ansatt, uavhengig 
om varselet blir gitt muntlig, per telefon, per brev eller per e-post, skal føre varselet i skjema  
«Mottak av varsel ved vanlig tjenestevei». Det dokumenteres på skjema tid, sted, hvem som 
har varslet (dersom oppgitt) og hva saken dreier seg om.

Vedkommende linjeleder som mottar varselet er ansvarlig for å foreta vurdering om saken skal 
henlegges eller om det skal iverksettes undersøkelser. Videre om hvem som skal informeres 
om varselets innhold og linjeleders vurderinger knyttet til videre behandling av saken. 

Linjeledere skal ikke selv utrede varsel om kritikkverdige forhold, hvor varselet omfatter over-
ordnede. Slike varsel skal bringes opp til laveste habile ledernivå. Det skal gås utenom leder 
eller ledere som varselet gjelder. Saken sendes enhetsledere når varsel gjelder avdelingsleder, 
kommunaldirektør når varsel gjelder enhetsleder og rådmann når varsel gjelder kommunal-
direktør. I saker hvor rådmannen er part oversendes varselet til revisjonen for utredning og 
videre behandling i kontrollutvalget.

Leder som håndterer varsel er ansvarlig for å sette i verk de undersøkelser som er nødvendig 
for å utrede saken. Dersom vedkommende ikke selv har myndighet til å gjøre de tiltak som 
utredningen tilsier, skal saken legges fram for den på lavest mulig organisasjonsnivå i egen linje 
som har myndighet til å treffe avgjørelse om de anbefalte tiltak. 

Der hvor det blir konkludert med at det skal det opprettes en sak, må den journalføres i tråd 
med arkivlovens krav med forskrifter. Sak opprettes da i personalmappe i ePhorte. 

Varsel som ikke leder til at det blir opprettet en sak skal henlegges. Melding om henleggelse i 
papirversjon sendes til arkivering i eget arkiv på dokumentsentret.

De personer varselet gjelder skal, i de tilfeller hvor det blir opprettet sak, gis rett til innsyn i 
dokumenter i tråd med forvaltningslovens § 18, jf. § 19.

2.4    Fortrolighet
Varslerens identitet skal ikke være kjent av flere enn det som absolutt er nødvendig for den videre 
saksbehandlingen. Den som skal kjenne varslerens identitet er mottaker av varslet i første om- 
gang. Det kan bli nødvendig å gjøre varslerens identitet kjent for de personer som vil ta del i den 
nærmeste undersøkelse av saken. Se standard brev som sendes ved mottak av varsel.

2.5    Taushetsplikt
Personer som behandler varselet i Ullensaker kommune skal være særlig oppmerksomme på 
reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningslovens §§ 13 og relevante særlover.

Opplysninger om at det er begått lovbrudd eller andre misligheter i tjenesten og hva dette 
består av, vil som utgangspunkt ikke være belagt med taushetsplikt.

2.6    Henvendelse til den det blir varslet om
Før den eller de det varsles om kontaktes i sakens anledning skal det undersøkes om på-
standene i varslet må antas å være riktig.

Dersom varselet viser seg å ikke medføre riktighet, skal ikke den eller de påstått involverte bli 
underrettet om varslet.

Ved varsel som leder til at det blir igangsatt undersøkelse som kan lede til tjenestemessig 
reaksjon mot en eller flere, skal de(n) det blir varslet om, som hovedregel gjøres kjent med 
varslet og med hvilke opplysninger som er gitt, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. En må her ta 
forbehold i saker hvor det, av hensyn til den videre etterforskning, er viktig at vedkommende 
ikke gjøres kjent med varslet. Varslerens identitet skal i utgangspunktet ikke gjøres kjent for 
den det er varslet om. Dersom vedkommende det er varslet om ber om innsyn i saken etter 
forvaltningslovens regler, vil vedkommende som hovedregel ha krav på å få opplyst varslerens 
identitet.

Dersom det er avdekket kritikkverdige forhold skal vedkommende det blir varslet om  
informeres, uavhengig av utfallet av behandlingen.

2.7    Tilbakemelding til varsler 

Den som varsler skal opplyses om at varslerens identitet kan bli gjort kjent for den som varsler 
etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Varsler bør få informasjon om hvem som kjenner hans/hennes identitet og på hvilket nivå 
saken behandles, men har ikke krav på å få nærmere innsyn i saksbehandlingen eller hvilke 
vurderinger som gjøres i saken. 

I personalsaker eller taushetsbelagte saker må det gis informasjon til varsleren uten at  
taushetsbelagte opplysninger røpes. 

Den som har varslet, skal ha beskjed om utfallet av varslingen. Brevets innhold er avhengig av 
sakens utfall.

Det sendes alltid melding til varsler om at kommunene har mottatt varslet. Dersom det vil ta 
mer enn 14 dager å behandle saken, skal det meldes fra til varsleren om grunnen til at varselet 
ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når varselet kan ventes ferdig utredet.

Når eventuell sak er ferdig behandlet, skal varsler ha en fyllestgjørende tilbakemelding, også 
der det viser seg å ikke foreligge noe kritikkverdig, slik at vedkommende har forutsetninger for å 
kunne akseptere at saken ikke trenger ytterligere oppfølging.

2.8 Personopplysningsloven
Varslingsrutinene er utformet i henhold til de krav som følger av personopplysningsloven. 
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10 datavettregler for arbeidstakere  
i ØRU kommunene

• Arbeidstakeren har ansvar for at informasjonen som behandles er sikret mot uønsket innsyn 
(konfidensialitet)

• Arbeidstakeren har ansvar for at informasjonen er tilgjengelig for kollegaer, med tjenstlig 
behov, og overordnede innen organisasjonen (tilgjengelighet)

• Arbeidstakeren har ansvar for at den informasjonen kommunen behandler og gir fra seg er 
korrekt (integritet) 

Derfor:
1. Sørg for at maskinen er låst eller slått av når du er borte fra arbeidsplassen. 

Sørg for at uvedkommende ikke får innsyn til dataskjermen.
2. Sørg for å lagre felles informasjon på enhetens fellesområde på serveren.
3. All saksbehandling og lagring av arkivverdig materiale skal skje i sak- / arkivsystemet
4. All saksbehandling og lagring av personsensitiv informasjon skal skje ved bruk av eget 

fagsystem eller sak- /arkivsystemet.
5. Sjekk at du har korrekt mottakeradresse ved sending av e-post.
6. Sjekk hvilken skriver som brukes før du sender et dokument til utskrift.  

Hent dokumentet fra skriveren umiddelbart.
7. Dersom skriveren ikke fungerer – slett dokumentet fra skriverkøen.
8. Ikke bruk passord basert på personlig informasjon som lett kan gjettes.  

Bruk kombinasjon av tall, bokstaver og tegn. 
9. Ikke oppbevar passord i nærheten av datamaskinen. 
10. Dersom du oppdager brudd på rutiner, meld fra til nærmeste leder.

Regler for bruk av Internett 
1. Internett skal som hovedregel benyttes til arbeidsrelaterte oppgaver og i samsvar med 

kommunens etiske retningslinjer
2. Det er ikke tillat å laste ned utuktig materiale, opphavsrettslig beskyttet materiale, (f.eks. 

musikk, filmer og programvare) eller annet som er i strid med gjeldende lover
3. Tjenester for fildeling tillates ikke pga. sikkerhetsrisiko
4. Lynmeldinger (Chat) via eksterne leverandører tillates ikke pga. sikkerhetsrisiko
5. Ressurskrevende tjenester / applikasjoner, eksempelvis radiolytting og TV / video stream-

ing, skal som hovedregel benyttes til arbeidsrelaterte oppgaver for ikke å påvirke  
virksomhetskritisk trafikk i nettet

6. Kommunen har, via driftsleverandør, anledning til å logge / lagre informasjon om Inter-
nett- og e-posttrafikk i 14 dager, for å sikre alminnelig drift, samt for sporing ved eventuelle 
sikkerhetsbrudd

7. Det er ikke tillat å forbigå sikkerhetsmekanismer og denne sikkerhetsinstruks ved å skjule 
disse gjennom andre tjenester

Regler for bruk av e-post
1. Kommunens e-postsystem skal brukes til arbeidsrelaterte oppgaver og i samsvar med 

kommunens etiske regelverk og taushetserklæring
2. All virksomhetsrelatert e-post (innkommende og utgående) skal gå gjennom kommunens 

e-postløsning. Det er ikke tillatt å sette opp fraværsassistenten til automatisk å videre- 
sende innkommet e-post til privat e-post konto.

3. Arkivverdig innkommet e-post skal overføres til sak/arkivsystemet. Fra sak/arkivsystemet 
skal det kunne sendes e-post

4. Det skal ikke sendes sensitive personopplysninger med elektronisk post. Innkommet e-post 
av denne karakter skal ikke distribueres videre, kommenteres eller besvares elektronisk.

5. Det anbefales, ut fra personvernhensyn, at arbeidstakerne bruker en personlig e-post 
konto til å sende / motta privat e-post.

6. Arbeidsgiver har mulighet til innsyn i den ansattes e-postkasse i henhold til Person- 
opplysningsforskriften kap 9 - Innsyn i e-postkasse mv.

7. Ved planlagt fravær over lengre tid er det den ansattes ansvar å sørge for at meldinger til 
virksomheten ikke blir liggende uåpnet på vedkommende e-postkasse.

8. Når en ansatt slutter vil dennes e-postkonto og innholdet i e-postkassen slettes.  
Det samme gjelder for den ansattes personlige filområde H:/

Tips:
1. Sjekk at det er korrekt adresse på mottakerne
2. Kontroller at du sender med korrekt vedlegg
3. Vær svært forsiktig med å sende meldinger til «Alle ansatte» 
4. Vær forsiktig med å legge ved og lagre plasskrevende vedlegg
5. For mer informasjon, se www.nettvett.no og www.norsis.no 
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Arkivsak-dok. 17/00052-14 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Ullensaker kontrollutvalg 25.01.2018 
 
 
 

   
 
 

REVIDERT PROSJEKTPLAN FOR EN FORVALTNINGSREVISJON AV 
INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR FLYKTNINGER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for 
flyktninger vedtas. 
 
Vedlegg:  
Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for 
flyktninger 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen i møte den 
12. oktober 2017. 
 
I prosjektplanen var formålet å undersøke hvordan kommunen løser sine oppgaver i 
forbindelse med gjennomføring av introduksjonsprogram for flyktninger. Det var 
foreslått to hovedproblemstillinger: 

1. Oppfyller kommunen grunnleggende lovkrav til introduksjonsordninger? 
2. Har kommunen et internkontrollsystem og som kan dokumenteres slik loven 

krever? 
 
Prosjektplanen ble vedtatt, men det ble også uttrykt ønske om at revisjonen skulle 
undersøke kommunens måloppnåelse i programmet. Den reviderte prosjektplan 
ivaretar dette. 
 
I revidert prosjektplan er formålet med undersøkelsen utvidet til også å undersøke 
om kommunen når nasjonale og kommunale mål for introduksjonsordningen. Det 
foreslås en tredje hovedproblemstilling: 

- I hvilken grad når kommunen fastsatte mål for overgang til arbeid eller 
utdanning for introduksjonsdeltagerne? 

 
Beregnet tidsforbruk er det samme i revidert prosjektplan som i opprinnelig plan, 
inntil 350 timer. Fremdriftsplanen er også den samme. 
 
 



3/18 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger - 17/00052-14 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger : Revidert prosjektplan introduksjonsprogrammet, Ullensaker kommune



3/18 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger - 17/00052-14 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger : Revidert prosjektplan introduksjonsprogrammet, Ullensaker kommune



3/18 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger - 17/00052-14 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger : Revidert prosjektplan introduksjonsprogrammet, Ullensaker kommune



3/18 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger - 17/00052-14 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger : Revidert prosjektplan introduksjonsprogrammet, Ullensaker kommune



3/18 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger - 17/00052-14 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger : Revidert prosjektplan introduksjonsprogrammet, Ullensaker kommune



3/18 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger - 17/00052-14 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger : Revidert prosjektplan introduksjonsprogrammet, Ullensaker kommune



4/18 Orientering ved revisjonen - 15/00212-25 Orientering ved revisjonen : Orientering ved revisjonen

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00212-25 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Ullensaker kontrollutvalg 25.01.2018 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00127-9 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Ullensaker kontrollutvalg 25.01.2018 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas og oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 
 
I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer 
løpende gjennom året ved at saker og rapporter oversendes kommunestyret for 
videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som 
oversendes kommunestyret til orientering. 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 

kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 

som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 

Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2017.  

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Ullensaker består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer er 
valgt for perioden 2015 – 2019. 

 
Medlemmer:  
1. Tron Erik Hovind (SP) - leder 

2. Anne-Grethe Borgen (AP) - nestleder 
3. Stein Vegard Leidal (V) 

4. Halldis Helleberg (H) 
5. Dag Bakke (FRP)  

 
Varamedlemmer: 
Varamedlemmer for SP/AP er følgende: 

1. Elisabeth Berg Hansen (SP) 
2. Kjell Bjerke (AP) 

 
Varamedlemmer for V/H/FRP er følgende: 
1. Knut Fjell FRP) 

2. Even Mølmshaug (H) 
3.  Sverre Kragset (KRF) 

 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2017 har kontrollutvalget hatt 6 møter og behandlet 42 saker. Hvilke 
saker som er behandlet går frem av vedlegg til årsrapporten.  

 
Kontrollutvalget er beskrevet på sekretariatets hjemmeside hvor også 

møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir lagt ut (www.rokus.no). 
 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 
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3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG SAKER 
 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 

tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 
kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 
hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
 

 

3.1  Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med rådmann ved behov. Ordfører har 
generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for å 

rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker blir 
også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere.  
 

I mai orienterte ordfører og rådmann om organiseringen og driften av Øvre 
Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK). Utvalget 

fulgte opp dette også i oktober da økonomisjef orienterte om 
regnskapsavleggelsene 2015 og 2016 i ØRU og ØRIK, samt resultatet av 
gjennomgangen av bonusavtalene som Ullensaker kommune hadde foretatt i 

forhold til ØRIK. For begge disse orienteringene hadde administrasjonen 
utarbeidet notat som Ullensaker kontrollutvalg oversendte de andre 

kontrollutvalgene i samarbeidskommunene til orientering. 
 
I oktobermøtet orienterte kommunaldirektør for helse og sosialomsorg og 

barnevernleder om status i barnevernet. 
 

3.2 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en 
betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil si at regnskapene skal 
revideres etter de kravene som går fram av forskrift om revisjon og god 

kommunal revisjonsskikk. Når revisjonsberetningen foreligger skal også utvalget 
avgi en uttalelse om regnskapet. 

 
Kommuneregnskapet for 2016 ble behandlet i kontrollutvalget 3. mai 2017 der 
det ble avgitt en uttalelse om årsregnskapet. Regnskapssjef presenterte 



5/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 - 15/00127-9 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 : Årsrapport 2017-KU-Ullensaker

 

5 
 

kommunens årsregnskap. Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen og 

arbeidet med regnskapsrevisjonen. 
 

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2016.  
 

3.3 Forvaltningsrevisjon 
I mars behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten Øvre Romerike 

utvikling (ØRU) – styrets ansvar og oppfølgning av Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid (ØRIK). Bakgrunnen for denne undersøkelsen var vedtak i 

styret i ØRU der kontrollutvalgene ble bedt om å følge opp saken. Formålet med 
forvaltningsrevisjonen var å kartlegge hvilke tiltak styret i ØRU hadde satt inn for 
å følge opp nummererte brev og revisjonsberetninger fra regnskapsrevisor. 

Videre var formålet å undersøke om det har vært tilfredsstillende rutiner og 
praksis for oppfølging av bonusordningen i ØRIK. Kommunestyret behandlet 

rapporten den 9. mai 2017. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Skolehelsetjenesten ble behandlet i utvalget i 

mars. Formålet med undersøkelsen var å undersøke i hvilken grad 
skolehelsetjenesten i Ullensaker kommune bidrar i det forebyggende arbeidet for 

barn og unge. Kommunestyret behandlet rapporten den 9. mai 2017. 
 

Utvalget foretok en oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av 
kommunale bygg i august der eiendomssjef orienterte om hvilke tiltak 
kommunen hadde gjort for å følge opp rapportens anbefalinger. 

 
Det ble bestilt forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet for flyktninger i 

utvalgets møte i oktober. Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å 
undersøke hvordan kommunen løser sentrale oppgaver i forbindelse med 
gjennomføring av introduksjonsprogram for flyktninger og om kommunen når 

nasjonale og kommunale mål for introduksjonsordningen. 
 

I kommunestyrets møte den 7. november 2017 ble det bestilt en 
forvaltningsrevisjon av Digitale Gardermoen IS vedrørende avtalen med Tieto. 
Utvalget drøftet innretningen av denne forvaltningsrevisjon i sitt møte i 

november og ba revisjonen utarbeide en prosjektplan på bakgrunn av utvalgets 
drøfting. Det er planlagt at prosjektplanen blir behandlet i utvalgets møte den 

15. februar 2018.  
 

3.4 Selskapskontroll 
Kontrollutvalget behandlet eierskapskontroll i Øvre Romerike brann og redning 

IKS i februar. Kommunestyret behandlet saken den 4. april 2017. 
 

I november behandlet utvalget eierskapskontroll i OrbitArena AS. 
 
Prosjektplan for en forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere 

eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS ble behandlet i utvalget i oktober. 
Denne undersøkelsen vil bli både en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon. 

I eierskapskontrollen vil man undersøke i hvilken grad anbefalingene fra forrige 
eierskapskontroll er fulgt opp. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å 
gjennomgå hvordan krisesenterets ressursbruk og virksomhet ivaretar formålet 
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med virksomheten, samt i hvilken grad selskapet har et tilfredsstillende system 

for økonomioppfølging (internkontroll). 
 

I november bestilte utvalget eierskapskontroller som skal foretas i 2018. For 
Ullensaker kommune gjelder dette selskapene Øvre Romerike brann og redning 
IKS og Øvre Romerike avfallsselskap IKS. Begge disse eierskapskontrollene skal 

vær etterkontroller av tidligere eierskapskontroller. Det er også planlagt 
eierskapskontroll i Romerike revisjon IKS i 2018. Denne bestilling vil bli 

behandlet som egen sak i alle kontrollutvalg da denne kontrollen må kjøpes.  
 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 

årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 

 
Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 i oktobermøtet. Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 

ble behandlet i februar. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av 
uavhengighet ble behandlet i august. I det samme møtet ble rapport fra 

Romerike revisjon for revisjonsåret 2016/2017 ble behandlet.  
 

Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte.  

3.6 Budsjettbehandling 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge 

tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 
Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme 

for sekretariatets budsjett og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal 
dette utgjøre funksjon 110 i KOSTRA-rapporteringen. 
 

I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til kurs/opplæring, 
møteutgifter og abonnementer. I revisjonens budsjett ligger revisjon av 

kommuneregnskapet, regnskapsbekreftelser samt andre tilhørende oppgaver. 
Det utføres også forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser 
etter bestilling fra kontrollutvalget. I sekretariatets budsjett ligger blant annet 

arbeid med å sørge for at de saker som behandles av kontrollutvalget er 
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. 

 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
2018 i oktober. Forslaget ble deretter oversendt kommunen. For 2018 har 

forslaget en ramme på kr 3 031 000.  

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 

kommunestyret etter hvert som de foreligger. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 ble behandlet i utvalget i februar og i 

kommunestyret den 4. april 2017.  
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3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er varierte og utvalget ser behov for en jevnlig 
oppdatering av sin kompetanse, samt å treffes og ha kontakt med andre 

kontrollutvalg. 
 

Kontrollutvalget var representert på Kontrollutvalgskonferansen 2017. 
 

Det er avholdt to samlinger for kontrollutvalgslederne i 2017. Den 11 januar ble 
det avholdt ledersamling på Jessheim, og den 29 august i Lillestrøm. Tema for 
begge samlingene var blant annet selskapskontroll. 

 
 

4 SEKRETARIATSFUNKSJONEN 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Ullensaker kommune utføres av 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus).  

 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 199 timer på arbeid for kontrollutvalget i 
Ullensaker kommune.  
 

Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 

Oppgaver 2017 

Saksbehandling 185 

Møter i utvalget 14 

 199 

  

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, rådgivning, møtetilrettelegging 
og utredning, herunder planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, 

årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og 
vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak. 

 
I februarmøtet la sekretariatet frem en sak i kontrollutvalget om uttalelse om 
sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). I kontrollutvalget i Nittedal 
var det ikke flertall for fusjon. Styret har etter dette fått i oppdrag fra 

representantskapet å utarbeide forslag til strategi for selskapet. Den vil bli sendt 
eierkommunene til behandling i 2018. 
  

5 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er (?) med de tjenestene revisjonen og sekretariatet har levert. 
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