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FMMR Strategiplan 2017 - 2020



Fylkesmannen i M&R 2019
• Tildelingsbrev

• Kommunedialogen

• Kommunelov

• Nasjonal tilsynskalender

• Endring av prosedyrar



Nasjonal arena
Arenaen skal bidra til at statlege tilsyn med kommunesektoren 
er samordna gjennom blant anna:

 Gjensidig informasjon 
 Arbeide for ei samordning av tilsynssyklusar og tilsynstema 

der dette er
hensiktsmessig og mogleg

 Gjensidig utveksling av erfaringar med tilsyn og 
tilsynsmetodar

 Legge til rette for samordning av metodikk, omgrep, ROS-
analyser mv.

 Vidareutvikling av tilsyn på tvers av sektorar
 Ta omsyn til erfaringar og innspel frå kommunesektoren 



NY KOMMUNELOV



Samordning…1



Samordning…2



Årshjul 2019 
Samordning av tilsyn

• Fristar revidering: 
april

• Tilsynsgruppe: april, 
mai, juni

• Tilsynsforum: juni

• Tilsynsgruppe: sept.
• Statsetatsmøte sept.

• Tilsynsgruppe: 
jan.,feb.,mars

• Statsetatsmøte april

• Kontrollutvals-
sekreteriata: okt.

• Fristar for tilsynsplan  
neste år: nov. des.

• Tilsynsgruppe: 
okt.,nov.,des.

• Tilsynsforum: des.

okt.,nov., des. jan. feb. mars

april, mai, junijuli, aug.,sept.



Tilsyn 2019
Helse- og sosial

Ved direktør Grete Teigland



Tilsyn Helse-og sosial 2019
1. Tilsyn kap. 4A – er tilsyn ift tvang og makt mot 

personar i sjukeheim. 
Systemrevisjon,
Averøy

Mai el. høst

2. Tvang og makt mot personar med psykisk 
utviklingshemming 

Stadlege tilsyn,
Vestnes

April-juni

3. Legemiddelhandtering i omsorga for personar
med utviklingshemming 

Systemrevisjon,
Vestnes

Uke 14

4. Helse- og omsorgstenester til personar med 
utviklingshemming 

Systemrevisjon,
Stranda

Uke 39

5. Helse- og omsorgstenester til barn i barne- og 
avlastningboliger

Systemrevisjon,
Sande

Uke9/10

6. Iverksettelse av vedtak om personleg assistanse, 
avlastning, støttekontakt 

Systemrevisjon, 
Giske

april

7. Uanmeldte tilsyn, Kap.4A  - 4 stk 16.Og 17.jan
13.Og 14.feb



Landsomfattande tilsyn - LOT
FM har 2 landsomfattande kommunale tilsyn i 2019 der teama blir 
sett saman av ansatte frå fleire avdelingar hos fylkesmannen.

a) Folkehelse, miljøretta helsevern. Dette tilsynet skal sjå at 
kommunen fører tilsyn med sine skular og barnehagar slik lova 
krev. FM hadde fagdag med pliktene til kommunen i denne 
samanhengen, i februar 2018. Tilsynsteamet vil bestå av ansatte 
frå helse-og sosial, oppvekst/ utdanning og miljøavdelinga

b) Barnevern og NAV -Barneverntenesta sitt tilbod om ettervern og 
samhandling med dei sosiale tenestene i arbeids- og  
velferdsforvaltninga, med vekt på overgangsfasar, heilskapleg
tilbod og brukarmedverknad.
Gjeld unge mellom 17 og 24 år. 



Målet med tilsyn

 bidra til økt sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse-
og omsorgstjenesten.

 TRYGGE tjenester - føre til forbedring i tjenestene

handlar om å styrkje kvaliteten og pasient- og 
brukartryggleiken 

til det beste for den neste.



Tilsynskrav
Fylkesmannen har tilsynskrav i våre oppdrag

- I kommunale helse- og omsorgstjenester
- I sosiale tjenester i NAV
- I spesialisthelsetjenesten

Oppdragene er konkrete og sier at av skal gjennomføre en 
viss tilsynsaktivitet / år



Tilsynstema
1. Landsomfattende tilsyn bestemt av Statens Helsetilsyn 

– tema og form ( systemrevisjon)
Fylkesmannen velger ut tilsynsobjekt)

2. Egeninitierte tilsyn - planlagte
Fylkesmannen velger tilsynsobjekt, tema og form

3. Hendelsesbaserte tilsyn – uplanlagte
- klager 
- bekymringsmelding
- en aktuell hendelse
Fylkesmannen velger form



Tilsynsform
Statens Helsetilsyn som oppdragsgiver er i endring.
Har hatt hovedfokus på 
- systemrevisjon som metode med egen veileder for tilsyn 
utført som systemrevisjon fra Statens helsetilsyn 

Embetene kan nå velge tilsynsformen vi mener gir best effekt i 
det enkelte tilfelle, som for eksempel

- Systemrevisjon
- Egenvurderingstilsyn 
- Dokumenttilsyn
- Stedlig tilsyn/ utrykningstilsyn
- erfaringskonferanse



Gangen i tilsynsaktiviteten i helse og sosialavdelingen

Oppdrag fra HTIL, 
BLD - eller på eget 

initiativ

Varsel om tilsyn

Oppnevning av 
kontaktperson og 

innhenting av 
dokumentasjon

Stedlig tilsyn 
med informasjonsmøte-
intervju, dok.verifikasjon
og oppsummeringsmøte

Endelig rapport

Foreløpig 
tilsynsrapport

Evt. formøte og 
intervju/ samtale med 

brukere/ pårørende

Kommunen uttaler 
seg om faktiske feil i 

foreløpig rapport

Handlingsplan for 
retting av lovbrudd-

frist

Vurdere kommunens 
handlingsplan og 

evt. avslutte tilsynet

Beslutning tas og 
Team settes



Tilsyn 2019
oppvekst og utdanning

Ved seniorrådgiver Silje Veronika Reinaas



Opplæring og barnehage
Opplæring:
Skolemiljø – Tingvoll, Ålesund og fylkeskommunen
Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) – Eide, Fræna og Gjemnes
Elevanes utbytte av opplæringa – Vanylven
Grunnskoleopplæring for vaksne – Aure
Vidaregåande opplæring for vaksne – fylkeskommunen
Introduksjonslova - ? (2 kommunar)

Barnehage:
Kommunens rettleiing og tilsyn – Stranda
Spesialpedagogisk hjelp m.m. – Giske og Averøy



Fellestilsyn
Kommunal barnevernteneste og sosialtenesta Nav.

Miljøretta helsevern i barnehagar og skolar – samarbeid mellom oppvekst og 
utdanning, helse og sosial og miljøvern.

Opplysningsplikta til barnevernet (skole, barnehage, helsesøster) og barnevernets 
plikt til å gje tilbakemelding til offentleg meldar – samarbeid mellom oppvekst og 
utdanning og helse og sosial.



Enkeltståande kjelder
Meldingar frå private
Meldingar frå udir, kommunane, fylkeskommunen, 
andre offentlege kjelder
Eigne opplysningar
Informasjon og meldingar frå andre avdelingar
Media
Overskotsinformasjon frå andre tilsyn m.m.
Eiget kjennskap til sektor

24



Sektoromspennande kjelder
Elevundersøkinga
Data i GSI
Data i PAS
Data i BASIL
Data i Skoleporten
Data i KOSTRA
Forsking
Karakterar 
Enkeltståande og sektoromspennande kjelder må sjåast i 
samanheng.
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Rettleiing

Varsel om tilsyn

Formøte

Innsending av 
dokumentasjon Stadleg tilsyn

Førebels 
tilsynsrapport

- Varsel om vedtak

Sluttmøte

Kommunen uttalar
seg om førebels 
tilsynsrapport

Endeleg tilsynsrapport
- Vurdere kommunens tilb.meld.
- Varsel om vedtak med rettefrist

Avslutte eller 
sende ut vedtak 

om pålegg

Følge opp 
vedtaket og 

avslutte tilsynet

Eventuelt 
oppfølgingstilsyn

Avslutning Avslutning





Tilsyn 2019
landbruk

Ved seniorrådgiver Gunvor Ytterstad



Landbruksavdelinga 
• Krav om 20 % tilsyn av kommunene hvert år

• Fører tilsyn med kommunenes forvaltning av ulike 
tilskuddsordninger i landbruket

• Bøndene i MR mottar om lag 600 mill. i tilskudd årlig –
økende fokus på tilsyn siste årene

• Ikke omfattet av «statlig tilsyn», men tilsyn hjemlet i 
økonomireglementet i staten



Tilsynsmetode
• Tradisjonelt ført tilsyn med stedlig intervju

• Vi tester ut «egengodkjenning» fra 2019 (etter mal fra FM i Sogn og 
Fjordane) for å øke læringseffekten og redusere ressursbruken

• Kommunene (leder og saksbehandler) vurderer egen praksis ved gjennomgang 
av FM sin sjekkliste – finne «egne» svakheter

• Grupper med 4 og 4 kommuner treffer FM for gjennomgang av sjekkliste, 
erfaringsutveksling og læringsøkt

• FM fastsetter eventuelle merknader (forbedringspunkt) og avvik (regelbrudd) i 
etterfølgende rapport

• Kommunen må lukke avvik innen tre måneder etter endelig rapport



Risikobasert tilsyn - ordninger
• Valg av ordninger etter risikovurdering – bruk av verktøy 

fra DFØ (fører tilsyn med «røde» og «gule» ordninger)



Risikobasert tilsyn - tema
Utvalgte ordninger for 2019 
(tema for egenvurdering)

• Tilskudd til husdyr
• Tilskudd til dyr på beite
• Tilskudd til dyr på 

utmarksbeite
• Tilskudd til nærings- og 

miljøtiltak i skogbruket



Utplukk av tilsynsobjekt
To grupper får tilsyn i form av «egengodkjenning» i 2019 

1) Gjemnes, Averøy, Fræna og Eide
• Gjemnes valgt ut som «risikoobjekt»
• Fører likevel tilsyn med utvalgte «nabokommuner»
• Oppstartsmøte uke 5, hovedmøte uke 13
• Møter gjennomføres i Molde  

2) Ørsta/Volda, Sykkylven, Herøy og Sande
• Landbrukskontoret i Ørsta og Volda valgt ut som 

«risikoobjekt»
• Oppstartsmøte uke 5, hovedmøte uke 13
• Møter gjennomføres i Ørsta



Landbruksavdelinga 
• Krav om 20 % tilsyn av kommunene hvert år
• Føres tilsyn med kommunenes forvaltning av ulike tilskuddsordninger i 

landbruket
• Bøndene i MR mottar om lag 600 mill. i tilskudd årlig
• Ikke «statlig tilsyn», men tilsyn hjemlet i økonomireglementet i staten

• Tradisjonelt ført tilsyn med stedlig intervju
• Testes ut «egengodkjenning» fra 2019 for å øke læringseffekten og 

redusere ressursbruken
• Kommunene (leder og saksbehandler) vurderer egen praksis ved 

gjennomgang av FM sin sjekkliste – finne «egne» svakheter
• Grupper med 4 og 4 kommuner treffer FM for gjennomgang av 

sjekkliste, erfaringsutveksling og læringsøkt



Tilsynsplan for 2019
• Utvalgte ordninger etter risikovurdering (tema for egenvurdering)

• Tilskudd til husdyr
• Tilskudd til dyr på beite
• Tilskudd til dyr på utmarksbeite
• Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

• To grupper valgt ut etter risikovurdering
1) Gjemnes, Averøy, Fræna og Eide

• Oppstartsmøte uke 5, hovedmøte uke 13
• Møter gjennomføres i Molde  

2) Ørsta/Volda, Sykkylven, Herøy og Sande
• Oppstartsmøte uke 5, hovedmøte uke 13
• Møter gjennomføres i Ørsta



Tilsyn 2019 - Miljøvernavdelinga

FOTO: Damien Leloup

https://brodernuff.files.wordpress.com/
2014/02/causes-of-global-warming.jpg

https://www.sabima.no/hva-truer-naturen/arealendringer/

Ved seniorrådgiver Anne Melbø



Utfordringsbilde – kommunen si rolle

- Klima
- Transport- og arealplanlegging
- Klima- og energivennlege bygg
- Klimastatistikk

- Miljøgifter på avvege
- Forsøpling og villfyllingar, 
- massehandsaming inkludert gateoppsop, 
- miljøsanering av bygg, 
- brenning av avfall, 
- registrering av kjent grunnforureining, 
- utfylling over forureina sjøbotn

- Plastforureining
- Reinsing av avlaup, forsøpling forebygging og tilrettelgging
- Forsøpling og villfyllingar, 
- massehandsaming inkludert gateoppsop, 
- miljøsanering av bygg, 



Gjennomførte tilsyn med 
kommunar

2014: Endring av forureiningslova ga fylkesmannen rett til å føre statleg 
tilsyn med kommunepliktar innanfor forureining

2016: Lokal luftkvalitet. Brevtilsyn i Kristiansund, Ålesund og Molde 
(Forureiningsforskrifta kap. 7)

2017: Forsøpling og open brenning. Brevtilsyn med alle kommunane 
(Forureiningslova §§ 7, 28, 35 og 37)

2018: Brev til rådmenn og ordførarar om forsøpling



Tilsyn med kommunar 2019

Tilsyn etter kommunelova:
Kommune Tema Tidspunktbrev/ute

Kristiansund Grunnforurensning 29-30. jan ute
Aukra Grunnforurensning 31.1 - 1.2 ute
Alle Avløp hele oktober brevtilsyn (?) 

Tilsyn med kommunen som verksemd/forureinar:
IKS Tema Tidspunktbrev/ute

ÅRIM Farlig avfall uke 3 Ute, revisjon
RIR Farlig avfall uke 15 Ute, revisjon
SSR Farlig avfall uke 39 Ute, revisjon
NIR Farlig avfall uke 44 Ute, revisjon



Gebyrfinansiert tilsyn
Tilsynsobjekt:

Om lag 300 verksemder i MR som fylkesmannen skal følgje opp med 
frekvensbasert tilsyn, kvart 3. eller 4. år
I tillegg forskriftsbaserte verksemder som skal kontrollerast

Ressursar:
2,6 stillingar finansiert på gebyr – konsesjon og tilsyn
3 stillingar over ordinært budsjett, bidrar inn på tilsyn og konsesjon i 
tillegg til andre oppgåver

Gjennomføring:
70 – 90 tilsyn i året
50 – 80 konsesjonsbehandlingar i året



Kva er styrka vår
Oppfølging etter tilsynet, heilt 
fram til varig endring

Skilje ut dei viktigaste avvika

Prioritering, effektivitet og kvalitet

Samarbeid med andre HMS-etatar

Gruppedynamikk, utnytte sterke 
og svare sider hjå kvarandre



Tilsyn
kommunal beredskapsplikt



Sivilbeskyttelseslova m/ forskrift

• Skal sikre at kommunen varetek innbyggjarane 
sin tryggleik 

• Kommunen skal jobbe systematisk og heilskapleg 
med samfunnstryggleik



Heilskapleg ROS-analyse

På bakgrunn av den heilskaplege ROS-analysen skal kommunen:
• Vurdere forhold som bør integrerast i planar og prosessar etter plan- og bygningslova

Obs. Ikkje erstatning for pbl sitt krav om ROS-analyser i kommuneplanar.





Mål: Utvikle trygge samfunn

• Kommunen sin heilskaplege ROS-analyse
• Grunnsteinen 

• Kommuneplanen sin samfunnsdel
• Langsiktige utfordringar, mål og strategiar

• Kommuneplanen sin arealdel
• Riktig bruk av areal

Foto: Andrea Taurisano, NVE



Riktig 
samfunnsplanlegging 
og arealplanlegging er 
grunnleggjande for 
betre førebygging av 
alvorlege hendingar. 
God areal- og 
samfunnsplanlegging 
bør derfor prioriterast
(Stortingsmelding 10 «Risiko i et trygt samfunn»).



Tildelingsbrev 2019
Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i 
¼ av kommunene. - på bakgrunn av en vurdering av risiko og vesentlighet. 

Fylkesmannen avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helsemessig og 
sosial beredskap i kommunene basert på kunnskap om risiko og sårbarhet. 

Tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i kommunene skal gjennomføres som felles 
tilsyn med fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt 
etter sivilbeskyttelsesloven, jf. veileder for felles beredskapstilsyn i 
kommunene fra DSB og Helsetilsynet.

Fylkesmannen skal styrke veiledningen i kommunene i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder helseberedskap.



Sande kommune
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