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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD 

gjennomført en kartlegging av forekomsten av bierverv blant de ansatte ved de videregående 

skolene i Troms fylkeskommune.  

 

Før igangsetting av kartleggingen har revisor vurdert egen uavhengighet overfor Troms 

fylkeskommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Vi benytter anledningen til å takke de involverte ansatte i Troms fylkeskommune for samarbeidet.  
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Sammendrag 

 

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune bestilte i sak 14/19, i møte 27.2.2019, en 

forvaltningsrevisjon om bierverv. Problemstillingene er: 

 

1. I hvilken utstrekning forekommer bierverv blant ansatte ved de videregående skolene i 

Troms? 

2. Etterleves fylkeskommunens arbeidsreglement med hensyn til bierverv ved den enkelte 

skole?  

 

Troms fylkeskommunes arbeidsreglement pkt. 5 omhandler annet lønnet 

arbeid/næringsvirksomhet, og det angir at arbeidstaker i Troms fylkeskommune ikke kan ha annet 

lønnet arbeid eller næringsvirksomhet uten skriftlig godkjenning fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan 

nekte godkjenning dersom arbeidsgiver vurderer det slik at annet lønnet arbeid eller 

næringsvirksomhet vil være uforenelig med arbeidstakers arbeidsforhold i fylkeskommunen ut fra 

kapasitet, lojalitet eller habilitet.  

 

Arbeidsreglementet angir forpliktelser til den enkelte arbeidstaker i Troms fylkeskommune. Som 

Troms fylkeskommunes revisor forholder vi oss imidlertid til fylkeskommunen som vårt 

revisjonsobjekt. Vi kan imidlertid ikke se at fylkeskommunens arbeidsreglement gir grunnlag for å 

utlede noen konkrete revisjonskriterier for vurderinger av fylkeskommunen som arbeidsgiver i 

denne sammenheng. Revisors undersøkelser er derfor besvart som en kartlegging av omfanget av 

bierverv ved den enkelte videregående skole i Troms. Det er ikke alle bierverv som etter 

arbeidsreglementet berøres av bestemmelsene om skriftlig godkjenning fra arbeidsgiver.  

 

I anledning denne undersøkelsen har revisor fått tilsendt fra Troms fylkeskommune en oversikt over 

samtlige ansatte ved de videregående skolene i Troms1. Det var totalt 1481 ansatte i 

fylkeskommunens ansattlister. For å kartlegge omfanget av bierverv ved skolene, har revisor for 

hver av de ansatte gjort søk på nettsteder som inneholder informasjon om personer og firma 

(proff.no, purehelp.no og brreg.no). Det er ikke alle bierverv som etter arbeidsreglementet er 

søknadspliktige, og revisor har dermed måtte foreta en avveining av om det aktuelle biervervet synes 

å være omfattet av søknadsplikten. Revisor har lagt til grunn at ansatt i Troms fylkeskommune som 

innehar enkeltpersonforetak må søke arbeidsgiver om godkjennelse. Når det gjelder tilknytninger 

til andre former for foretak, har vi lagt til grunn at det må avgjøres ut fra blant annet eierandel, 

selskapets formål og virksomhet. Vi presiserer at revisors oppfatning av om et bierverv synes å være 

søknadspliktig er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi har ikke gjort undersøkelser i de 

ulike foretakene ansatte er registrert i/med tilknytning til.  

 

Gjennom våre undersøkelser fant vi at 528 ansatte ved de videregående skolene var registrert med 

bierverv. Av disse oppfatter revisor at 272 burde ha vært skriftlig godkjent etter Troms 

fylkeskommunes arbeidsreglement pkt. 5 første ledd. Revisor har bedt rektor for den enkelte 

videregående skole om dokumentasjon for godkjennelser av bierverv ved sin skole. Revisor har 

undersøkt om det foreligger søknader og/eller godkjennelser for de biervervene vi oppfatter som 

søknadspliktige (272 tilfeller). Vi fant godkjenninger for biervervene som 51 av de ansatte har ved 

siden av sin stilling i Troms fylkeskommune. I tillegg inngikk det i dokumentasjonen godkjennelser 

for personer som vi ikke fikk opp treff på gjennom våre søk på ovennevnte nettsider. 

 

Oppsummert viser vår undersøkelse følgende pr. videregående skole i Troms: 

 
1 Oversikten inneholdt navn, fødselsdato, arbeidssted, stillingstype, stillingsbrøk, stillingsbenevnelse 



 

Skole 

 

Antall stillinger 

på skole og 

totalt 

Antall ansatte med bierverv som burde ha 

skriftlig godkjenning jf. revisors søk og 

vurderinger 

Antall 

godkjente 

bierverv 

Bardufoss      118 17 7 

Breivang          89 14 1 

Heggen       96 23 1 

Ishavsbyen     221 41 11 

Kongbakken  144 38 0 

Kvaløya         123 20 0 

Nordkjosbotn    55 12 0 

Nord-Troms    105 21 0 

Rå              86 11 6 

Senja               153 33 15 

Sjøvegan          77 12 0 

SMI-skolen       27 2 1 

Stangnes          112 18 8 

Tromsdalen     92 10 1 

Totalt 14982 272 (av totalt 1481 undersøkte navn) 51 

 

Revisor har i sin henvendelse til rektorene også etterspurt informasjon om hvordan 

arbeidsreglementets bestemmelser om annet lønnet arbeid/næringsvirksomhet gjøres kjent ved 

skolen. Rektorer har gitt tilbakemelding om at informasjon om bestemmelsene/arbeidsreglementet 

distribueres til alle ansatte, at arbeidsavtale inneholder informasjon om arbeidsreglementets 

bestemmelser om bierverv og at det er tema ved tilsetting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Det er 1498 ansatte/stillinger ved alle videregående skoler i Troms. Det er 17 personer som har stilling ved flere 

skoler, og antallet ansatte vi har gjort søk på blir der 1481. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har de siste årene behandlet flere saker med temaet 

forekomst av – og utfordringer knyttet til – bierverv blant ansatte i videregående skoler i Troms, jf. 

kontrollutvalgssakene 44/17, 56/17, 66/17, 55/18 og 4/193.  

 

I 2017 kartla KomRev NORD omfanget av bierverv ved Senja, Ishavsbyen og Rå videregående 

skoler. Revisor rapporterte i notat datert 31.10.20174 at om lag 15 % av skolens ansatte ved hver av 

de tre skolene hadde bierverv/næringsvirksomhet enten i form av enkeltpersonforetak eller 

eierandeler og/eller roller i private selskaper. I kontrollutvalgets møte 8.12.2017 redegjorde 

fylkesråd for utdanning, spesialrådgiver og rådgiver ved utdanningsetaten for fylkeskommunens 

rutiner og håndtering knyttet til ansattes bierverv og bruk av fylkeskommunens utstyr og lokaler i 

forbindelse med privat virksomhet. I sitt vedtak la kontrollutvalget til grunn at utdanningsetaten 

innen 1.3.2018 ville ha implementert tilfredsstillende rutiner for registering av ansattes bierverv. 

Kontrollutvalget ba også KomRev NORD om å gjennomføre en ny kartlegging av 

fylkeskommunens oppfølging av ansattes bierverv og bruk av fylkeskommunens utstyr og lokaler 

innen juni 2019. I kontrollutvalgets årsplan 2019 ble det lagt til grunn at sak om ansattes bierverv 

skulle følges opp i 2019, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 8/19. 

 

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune behandlet i møte 27.2.2019, i sak 14/19, KomRev 

NORDs overordnede prosjektskisse for et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler omfanget 

av bierverv hos ansatte i videregående skoler i Troms samlet sett. Kontrollutvalgets målsetning med 

denne forvaltningsrevisjonen har vært å avdekke omfanget av bierverv hos de ansatte ved 

videregående skoler i Troms, samt å få kunnskap om hvorvidt relevante bestemmelser i 

fylkeskommunens arbeidsreglement etterleves.   

 

1.2 Videregående opplæring i Troms 

Troms fylkeskommune har parlamentarisk styringsform, og ledes derfor både politisk og 

administrativt av fylkesrådet. Fylkesrådet utnevnes av fylkestinget. Det administrative ansvaret for 

det videregående opplæringstilbudet i Troms fylke er lagt til Utdanningsetaten. Utdanningsetaten 

ledes politisk av fylkesrådsleder og fylkesråd for utdanning, og administrativt av 

fylkesutdanningssjefen. Troms fylkeskommune har 13 videregående skoler med ca. 6000 elever i 

skoleåret 2017/2018 og om lag 1400 tilsatte5. Den enkelte videregående skole presenteres i kapittel 

4. 

 

1.3  Adgangen til bierverv – rettslige utgangspunkter  

En allmenn språklig forståelse av begrepet «bierverv» er arbeid/engasjement som en har ved siden 

av «hovedyrket».6 I dette konkrete tilfellet må begrepet knyttes til lønnet og ulønnet arbeid som 

 
3 Sak 44/17 Drøftings-/orienteringssaker (tatt opp i møtet) – punkt A drøftingssak – henvendelse, Sak 56/17 

Arbeidsreglement – ansattes bierverv, sak 66/17 Arbeidsreglement – ansattes bierverv, 55/18 Undersøkelsessak – notat 

fra revisor, sak 4/19 Undersøkelsessak Stangnes videregående – svar fra fylkesråden 
4 Notatet ble behandlet i kontrollutvalgssak 56/17.  
5 Jf. https://www.tromsfylke.no/tjenester/utdanning/ 
6 Bokmålsordboka (sprakradet.no)  
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ansatte i videregående skoler i Troms fylkeskommune utfører, ved siden av sin ordinære stilling ved 

skolen.  

 

Utgangspunktet i norsk rett er at en arbeidstaker selv bestemmer over sin fritid, herunder om han 

eller hun ønsker å ha verv også utenom sin ordinære stilling/hovedstilling. Adgangen til å ha 

bierverv er ikke ubegrenset, men et inngrep i den ansattes rett til å bruke sin fritid til å ta annet lønnet 

arbeid, må bygge på et klart rettslig grunnlag.7  

 

For offentlige ansatte er det flere hensyn som gjør seg gjeldende i spørsmålet om adgangen til å ha 

bierverv. En arbeidsgiver kan motsette seg bierverv som er så omfattende at det gjør vedkommende 

arbeidstakers yrkesutøvelse i hovedstillingen uforsvarlig. Videre kan arbeidsgiver motsette seg 

bierverv som innebærer at det oppstår fare for habilitetskonflikter. For begge disse situasjonene 

følger det av alminnelige lojalitetsbetraktninger at den ansattes adgang til å ha bierverv er begrenset.  

 

En konsekvens av arbeidstakers lojalitetsplikt8 er at arbeidstaker selv må ta opp og avklare forhold 

som kan være problematiske overfor arbeidsgiver. Dette kan for eksempel gjelde økonomiske 

interesser, bierverv eller lignende der det er en reell risiko for at den ansatte kan være inhabil eller 

komme i en interesse- og lojalitetskonflikt. Lojalitetsplikten vil dermed kunne medføre en plikt for 

den ansatte til å gi arbeidsgiver opplysninger som ellers vil være private. Denne varslings- eller 

opplysningsplikten gjelder uavhengig av om arbeidsgiver har gitt noen instruks om det, eller 

presisert hvilke forhold arbeidsgiver mener kan være problematiske.  

 

Hvor langt lojalitetsplikten strekker seg når det gjelder ansattes plikt til å opplyse om verv og 

økonomiske interesser, beror på en interesseavveining mellom arbeidsgivers legitime interesser og 

arbeidstakerens interesser, individuelle menneskerettigheter og rett til å disponere sin fritid og sin 

økonomi.  
 

  

 
7 Se blant annet Sivilombudsmannens uttalelse i sak SOMB-2007-29 
8 Arbeidsforholdet mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren reguleres av et kontraktsforhold. Det er et alminnelig 

kontraktsrettslig prinsipp at kontraktspartene plikter å opptre lojalt overfor hverandre – og den såkalte ulovfestede 

lojalitetsplikten.  
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2 PROBLEMSTILLINGER  

 

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling formulerte vi i utgangspunktet følgende to problem-

stillinger for forvaltningsrevisjonen: 
  

1. I hvilken utstrekning forekommer bierverv blant ansatte ved de videregående skolene 

i Troms? 

 

2. Etterleves fylkeskommunens arbeidsreglement med hensyn til bierverv ved den 

enkelte skole?  

 

Den første av problemstillingene er deskriptivt formulert, og vi besvarer denne ved å gjengi våre 

funn og oppsummere disse. 

 

Når det gjelder den andre problemstillingen, har revisor konsultert fylkeskommunens 

arbeidsreglement – i tråd med problemstillingens ordlyd.  

 

Troms fylkeskommune har bestemmelser om annet lønnet arbeid/næringsvirksomhet i 

Arbeidsreglement for Troms fylkeskommune. Arbeidsreglementet er vedtatt i fylkesrådet 30. juni 

2015. Av reglementets pkt. 5 fremgår følgende:  

 

«Arbeidstaker i Troms fylkeskommune kan ikke ha annet lønnet arbeid eller 

næringsvirksomhet uten skriftlig godkjenning fra arbeidsgiver.  

 

Arbeidsgiver kan nekte godkjenning dersom arbeidsgiver vurderer det slik at annet lønnet 

arbeid eller næringsvirksomhet vil være uforenelig med arbeidstakers arbeidsforhold i 

fylkeskommunen ut ifra kapasitet, lojalitet eller habilitet.» 

 

Arbeidsreglementet innebærer altså at Troms fylkeskommune som arbeidsgiver skal ha godkjent 

arbeid/næringsvirksomhet som arbeidstakere i fylkeskommunen har ved siden av arbeidsforholdet 

i fylkeskommunen. Vi forstår formuleringen lønnet arbeid som å henvise til tilfeller der arbeidstaker 

i Troms fylkeskommune også har en annen arbeidsgiver som den mottar lønn fra. Med 

næringsvirksomhet forstår vi virksomhet som person driver for egen regning og risiko, og som har 

drift som er egnet til å gi overskudd. Begrepet avgrenser mot hobbyvirksomhet. Annet ledd i pkt. 5 

angir når arbeidsgiver kan nekte godkjenning. 

Arbeidsreglementet innebærer at arbeidstaker må søke om godkjenning. Det er i utgangspunktet 

Troms fylkeskommune som er KomRev NORDs revisjonsobjekt i denne sammenheng, jf.  

kommuneloven kapittel 12 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 7. Slik 

forvaltningsrevisjon er definert i forannevnte regelverk samt RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, må den sies å være avgrenset mot arbeidsrettslige vurderinger av 

enkeltindividers handlinger. Selv om fylkeskommunens arbeidsreglement pålegger den enkelte 

ansatte nokså klare plikter til «egenrapportering» – noe som også kan sies å følge av den ulovfestede 

lojalitetsplikten (jf. kap. 1.3 ovenfor) – faller det utenfor vår rolle som revisor å gjøre vurderinger 

av enkeltpersoners etterlevelse av fylkeskommunens bestemmelser for adgangen til å inneha 

bierverv.  

Revisor kan ikke se at fylkeskommunens arbeidsreglement gir grunnlag for å utlede 

revisjonskriterier med fylkeskommunen (arbeidsgiver) som pliktsubjekt under problemstilling 2. 

Riktignok følger det av andre avsnitt i reglementets pkt. 5 at arbeidsgiver «(…) kan nekte 
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godkjenning dersom arbeidsgiver vurderer det slik at annet lønnet arbeid eller næringsvirksomhet 

vil være uforenelig med arbeidstakers arbeidsforhold (….)». Imidlertid er det en forutsetning for å 

kunne vurdere fylkeskommunen (arbeidsgiver) sin praksis opp mot denne bestemmelsen, at den 

aktuelle arbeidstaker gir sitt bierverv til kjenne (for arbeidsgiver). Revisor kan ikke se at det påligger 

fylkeskommunen en plikt til på selvstendig grunnlag å undersøke hvorvidt ansatte har bierverv.  

Vi har derfor valgt å besvare kontrollutvalgets bestilling ved å kartlegge omfanget av a) bierverv 

og sammenlikne dette med b) omfanget av skriftlige godkjenninger fra arbeidsgiver (den enkelte 

skoleleder). I den grad revisor gjør selvstendige vurderinger i denne rapporten, er disse avgrenset til 

å omhandle hvorvidt det enkelte tilfellet av bierverv kan sies å «rammes» av bestemmelsene i 

fylkeskommunens arbeidsreglement. Kontrollutvalgets bestilling er likevel fra vår side ikke besvart 

som en forvaltningsrevisjon med vurdering av funn opp mot utledede revisjonskriterier. Vi betrakter 

derfor denne rapporten som å ta form av en kartlegging.  

Med henvisning til Arbeidsreglement for Troms fylkeskommune pkt. 5 har fylkeskommunen har 

utarbeidet «veileder for håndtering av bierverv i Troms fylkeskommune». Veilederen (utgave 2) er 

gjort gjeldende fra 17. september 2018. Veilederen utdyper bestemmelsen i arbeidsreglementet. Om 

første ledd i pkt. 5 står det i veilederen at bestemmelsen omfatter de tilfeller der «(…) ansatte utfører 

annet lønnet arbeid for en annen en hovedarbeidsgiver, eller der vedkommende driver privat 

næringsvirksomhet». Dersom den ansatte har 50%- stilling eller mer i Troms fylkeskommune, 

regnes denne som hovedarbeidsgiver. Om næringsvirksomhet står det i veilederen at «Eierandeler 

i selskap omfattes dersom eierandelen er vesentlig. Mindre eierandeler og aksjeandeler selskap 

omfattes derfor ikke. Styreverv og andre verv uten godtgjøring faller utenfor bestemmelsen. 

Tilsvarende gjelder for frivillig arbeid, styreverv i borettslag og lønnet arbeid hvor godtgjørelsen 

er innenfor grensene for skattefri inntekt».9 Videre følger det av veilederen at godkjenning kan 

nektes dersom ansattes bierverv står i konkurranseforhold til Troms fylkeskommune, er av et slikt 

omfang at det går negativt ut over ansattes stilling i fylkeskommunen, eller er egnet til å svekke tillit 

til forvaltningen.  

Det følger med andre ord av veilederen for håndtering av bierverv at det ikke i alle tilfeller må 

foreligge skriftlig godkjenning dersom biervervet skal kunne kombineres med stilling med 

fylkeskommunen som hovedarbeidsgiver. I våre fremstillinger nedenfor kommer vi tilbake til dette 

skillet som følger av veilederen; mellom bierverv som bør godkjennes skriftlig av arbeidsgiver og 

bierverv som ikke nødvendiggjør slik godkjenning.  

 

 

 

 

 

 

  

 
9 Grensen for skattefri inntekt varierer etter bestemte vilkår noe, men i alle tilfeller synes inntekter som overstiger kr 

10 000 pr. år å være skattepliktige.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

På Troms fylkeskommunes hjemmesider er det informasjon om at det er ca. 1400 som er tilsatt ved 

de videregående skolene i Troms fylkeskommune.10 I anledning denne undersøkelsen ba revisor 

Utdanningsetaten om en oversikt over samtlige ansatte, med navn, fødselsdato, informasjon om 

arbeidssted, stillingsbrøk og stillingsbenevnelse- og type for hver av de videregående skolene. På 

listen vi fikk tilsendt (excel-fil) var det til sammen 1527 ansatte. På listen var det noen personer som 

var oppført to eller flere ganger, noe som skyldes at de har ulike stillinger ved skolen/flere skoler11. 

Ved revisors gjennomgang av ansatte er det foretatt sjekk av 1481 ulike navn. For å anslå 

forekomsten av bierverv er derfor andelene regnet ut fra det reelle tallet. Med dette mener revisor 

hvor mange ansatte det i realiteten er i de videregående skolene.  

 

For samtlige ansatte på listen – 1481 ansatte – har vi gjennomført søk på søkemotorene proff.no, 

purehelp.no og bbreg.no (brønnøysundregisteret) for å avdekke eventuelle bierverv. På disse nevnte 

nettstedene er det informasjon om personers enkeltpersonforetak, engasjement og eierandeler i 

selskaper, foreninger, foretak og organisasjoner. Ved bruk av de nevnte søkemotorene fikk vi treff 

på 528 av navnene som fremgikk av Utdanningsetatens oversikt over ansatte i videregående skoler 

i Troms. Dette utgjør en andel på 35,65% av antall ansatte.  

 

At vi fant registreringer på 528 av de ansatte ved søk på de ovennevnte søkemotorene, betyr ikke i 

seg selv at disse 528 har verv som burde ha vært skriftlig godkjent ifølge Troms fylkeskommunes 

arbeidsreglement. Funnene på ansattes bierverv utgjør alle former for bierverv uavhengig av 

karakter og omfang. Av de funn revisor har gjort inngår det dermed registreringer av 

enkeltpersonforetak, virksomheter, aksjeselskaper, ansvarlig selskap, samvirkeforetak, sameier, 

forening/lag/innretning (FLI), interesseorganisasjoner, religiøse samfunn og foreninger. Med dette 

mener vi at det er funn på 528 navn uavhengig av hvilken kategori bierverv som er registrert. Våre 

funn viser at enkelte ansatte har flere bierverv. Antallet bierverv blant ansatte ved de videregående 

skole er derfor høyere enn antallet ansatte som er registrerte med bierverv. 

 

For hver videregående skole gir vi i rapportens kapittel 4.2 informasjon om antallet ansatte ved 

skolen totalt. Videre angir hvor mange av de ansatte i fulltidsstillinger vi har funnet informasjon om 

at har bierverv ved søk i proff.no, purehelp.no og/eller brreg.no. Vi gir også opplysninger om hvor 

mange ansatte i stillinger under 100% som ifølge våre søk innehar bierverv. Revisor har vurdert 

hvorvidt hvert av de bierverv vi har funnet registrert på de ansatte, synes å rammes av Troms 

fylkeskommunes arbeidsreglement sine bestemmelser om skriftlig godkjenning.  

 

Våre undersøkelser viser at det totalt er registrert 184 enkeltpersonforetak blant de ansatte i de 

videregående skolene. Det er stor variasjon i formålene til de ulike enkeltpersonforetakene. 

Enkeltpersonforetak eies av en fysisk person som driver foretaket for egen regning og risiko. 

Innehaver av enkeltpersonforetak mottar ikke lønn for arbeid gjennomført gjennom foretaket, men 

disponerer selv over overskuddet. Dette tilsier at alle 184 enkeltpersonforetakene burde foreligge 

skriftlig godkjenning fra arbeidsgiver. For ansatte registrert med enkeltpersonforetak har vi altså 

uten videre lagt til grunn at biervervet bør være skriftlig godkjent. 

 

 
10 https://tromsfylke.no/tjenester/utdanning/ 
11 Utdanningsetaten hadde i oversikten de sendte til revisor navngitt de ansatte som har to eller flere stillinger på en 

eller flere skoler. 
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Våre undersøkelser viser også at ansatte ved de videregående skolene har tilknytning til andre typer 

foretak, slik som aksjeselskaper, ansvarlige selskap og selskap med delt ansvar. Videre fant vi for 

en del ansatte at de var tilknyttet samvirkeforetak, stiftelser og interesseorganisasjoner.  

 

Hvorvidt disse vervene bør søkes godkjenning for beror på en konkret vurdering av biervervets 

karakter opp mot av fylkeskommunens reglement. Vi sett hen til blant annet selskapets formål, 

vedkommende persons eierandel i selskapet og omsetning. 

 

Videre har vi sammenholdt resultatene fra revisors nettsøk med oversikten etter arbeidet med 

bierverv ved tre skoler gjennomført i 2017. Vi har i tillegg henvendt oss til Utdanningsetaten og til 

den enkelte skoleleder (rektor) for å innhente de skriftlige godkjenningene av bierverv hos de ansatte 

i de videregående skolene i Troms som forelå på tidspunktet for våre undersøkelser. Vi har også 

bedt rektorene ved de videregående skolene i Troms redegjøre for hvilke tiltak som gjennomføres 

ved deres skole for å informere de ansatte ved skolen om arbeidsreglementets bestemmelser om 

annet lønnet arbeid/næringsvirksomhet. 

 

 

3.2 Gyldighet, pålitelighet og avgrensninger 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingen(e).  

 

Etter vårt syn utgjør datamaterialet vi har innhentet, et relevant – og langt på vei tilstrekkelig - 

grunnlag for å kartlegge omfanget av bierverv blant ansatte ved de videregående skolene i Troms. 

Da det kan forekomme tilfeller der to enkeltpersoner har like for- og etternavn, må vi imidlertid ta 

et lite forbehold om at det kan være én og annen «falsk positiv» i våre registreringer; altså at en 

ansatt i fylkeskommunen fremstår med bierverv uten i realiteten å ha bierverv. Med andre ord kan 

vi ikke garantere at det ikke kan inngå én og annen forveksling mellom to personer – med 

likelydende navn – i datamaterialet som presenteres i denne rapporten. Det anses imidlertid 

usannsynlig at slike forvekslinger forekommer i stort omfang. Som det fremgår av kapittel 4 

nedenfor, tyder for øvrig revisors funn på at det ved flere av de videregående skolene i Troms 

foreligger søknader og skriftlige godkjennelser av bierverv som ikke inngår i de biervervene revisor 

har funnet og ansett at rammes av arbeidsreglementet ved den enkelte skole. Mulige årsaker til dette 

er at det kan være snakk om bierverv som ikke er registrert i offentlige registre, eller at søknadene 

og godkjennelsene gjelder bierverv som etter revisors syn ikke rammes av fylkeskommunens 

arbeidsreglement. Det kan også hende at vedkommende arbeidstaker har avviklet 

foretaket/biervervet som opprinnelig var godkjent. 

 

Ovenfor har vi redegjort for våre vurderinger av om bierverv synes å være omfattet av Troms 

fylkeskommunens arbeidsreglement pkt. 5 og dermed burde være skriftlig godkjent. Vi understreker 

at vurderingen av det enkelte bierverv har hatt en umiddelbar karakter – basert på offentlig 

informasjon.  

 

En begrensning i datamaterialets «rekkevidde» er at de foretatte undersøkelser ikke er egnet til å 

avdekke interessekonflikter som vil kunne oppstå dersom fylkeskommunalt ansatte har nærstående 

som gjennom eventuelle tilknytninger til foretak eller selskaper kan tenkes å stå i et mulig 

konkurranseforhold eller aspirere til ulike former for engasjement12 overfor fylkeskommunen. Slike 

 
12 Jf. avsnitt 1.3 ovenfor.  
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opplysninger er imidlertid svært vanskelig tilgjengelige og umulig å skaffe en fullstendig oversikt 

over.  

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet, og vi anser – som nevnt ovenfor – at det kan 

forekomme enkelte forvekslinger av personer med likelydende for- og etternavn i datamaterialet. Vi 

har imidlertid ingen umiddelbare grunner til å anta at dette forekommer i stort omfang eller at det 

er andre vesentlige feil eller utelatelser i opplysningene vi har innhentet verken via proff.no, 

purehelp.no, Brønnøysundregisteret eller våre kontaktpersoner i Troms fylkeskommune.  

 

Vi har sammenliknet de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i 

opplysninger som fremkommer i dem. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger 

og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres 

i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

Det faller utenfor denne kartleggingens problemstillinger å undersøke aktivitetsnivået i/omfanget 

av det enkelte bierverv nærmere. 
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4 OMFANGET AV BIERVERV 

I hvilken utstrekning forekommer bierverv blant ansatte ved de videregående skolene i 

Troms? 

4.1 Bierverv blant rektorer 

Det er 13 rektorer ved de videregående skolene i Troms. Stangnes og Rå videregående skole har en 

felles rektor. Alle rektorene er ansatt i 100 %-stilling og har altså Troms fylkeskommune som 

hovedarbeidsgiver. 

 

Resultatene fra kartleggingen indikerer at elleve av rektorene har bierverv. I disse inngår 

enkeltpersonforetak, styreverv i aksjeselskaper, verv i livssynsrelaterte forbund, lokallag, legater, 

utdanningsfond, Ungt Entreprenørskap, stiftelsen Vitensenteret, idrettslag, interesseorganisasjoner 

og borettslag. 

 

Av ovennevnte bierverv er det etter revisors syn ikke alle som nødvendiggjør skriftlig godkjenning, 

jf. fylkeskommunens arbeidsreglement m/veileder. Revisor bemerker at kartleggingen viser at flere 

av rektorenes bierverv kan tenkes knyttet til deres stilling som rektor, og at disse ikke kan anses 

søknadspliktige i henhold til fylkeskommunens reglement. Videre er det også bierverv som er innen 

kategorien interesseorganisasjoner, idrettslag, forbund og legater som ikke anses omfattet av 

søknadsplikten.  

 

To av rektorene er registrert med enkeltpersonforetak. Revisors syn er at biervervene i disse to 

tilfellene ser ut til å omfattes av Troms fylkeskommunes arbeidsreglement pkt. 5 første ledd som 

angir at næringsvirksomhet må søkes om godkjenning for.  

 

Revisors kontaktperson som er spesialrådgiver ved Utdanningsetaten, opplyser i e-post av 2. oktober 

i år at det ikke foreligger verken søknader eller godkjennelser for rektorenes bierverv. 

 

4.2 Omfang av bierverv ved den enkelte skole 

 

Bardufoss videregående skole  

Skolen består av to opplæringssteder og har studietilbud i idrettsfag, medier og kommunikasjon, 

studiespesialisering og yrkesfaglig retning med bygg og anleggs teknikk, design og 

håndverk/medieproduksjon, elektrofag, flyfag og helse og oppvekst. Videre tilbys påbygg til generell 

studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Skolen tilbyr også voksenopplæring. 

 

Ved Bardufoss videregående skole er det 82 ansatte som arbeider i full stilling ved skolen13. Blant 

disse 82 ansatte, fant vi ved våre søk at 29 av dem var registrert med ett eller flere verv. Revisor 

vurderer at det er ti av biervervene som burde ha vært skriftlig godkjent fra arbeidsgiver, i henhold 

til fylkeskommunens arbeidsreglement. Blant de ti biervervene som etter revisors vurdering burde 

godkjennes skriftlig, er syv enkelpersonsforetak.  

 

Ved skolen er det 36 personer som er tilsatt i stilling under 100 %. Tre personer er registrert i 

permisjon uten lønn. Revisor finner at 13 av de 33 som pr. i dag jobber i mindre enn 100%-stilling 

ved skolen, har bierverv. Revisor vurderer at det i syv av disse tilfellene – herunder fem 

 
13 Ifølge Utdanningsetaten er 67 personer registrert med 100 %- stilling og 15 er registrert med mer enn 100%-stilling 
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enkeltpersonforetak og to styreverv - burde foreligge skriftlig godkjenning fra fylkeskommunen 

som arbeidsgiver.  

 

Ovennevnte innebærer altså at det ved Bardufoss videregående skole er 17 av de ansatte som har 

bierverv som ser ut til å måtte ha godkjenning, jf. Troms fylkeskommunes arbeidsreglement pkt. 

5. 

 

Rektor ved Bardufoss videregående skole har dokumentert at det foreligger søknad og godkjennelse 

for totalt 22 bierverv14. Det er ikke gitt avslag på noen av søknadene som foreligger. Revisor har 

undersøkt om de 17 personene vi fant registrert med bierverv og som revisor også har vurdert at det 

skal foreligge skriftlig godkjenning for, er blant de 22 ansatte som ifølge rektors oversikt har 

godkjennelse. Vi fant at syv av de 17 hadde godkjennelse. Videre viste vår gjennomgang at det 

på tidspunktet for revisors undersøkelse var 13 av de ansatte med godkjente bierverv, som ikke var 

registrert med bierverv i henhold til våre funn. Ni ansatte som vi fant registrert med verv som ser ut 

til å være søknadspliktige, har altså ikke søkt om godkjenning. 

 

Rektor ved Bardufoss videregående skole opplyser at det for om lag to år siden ble sendt ut flere e-

poster til samtlige ansatte med informasjon om regelverket vedrørende bierverv. Etter dette har 

temaet ikke vært tatt opp i stor grad, men det står i alle tilsettingsbrev at ansatte må søke godkjenning 

for bierverv. Rektor opplyser at han på nytt vil sende ut e-post til alle ansatte og minne om 

arbeidsreglementets bestemmelser.  

 

 

Breivang videregående skole 

Skolen ligger i Tromsø og har undervisningstilbud som omfatter VG1, VG2 og VG3 i 

Studiespesialisering med formgivingsfag og Medier og kommunikasjon. Innenfor Design og 

håndverk er det tilbud om VG1 i Design og håndverk og VG2 i Frisør. Helse og oppvekstfag har 

studietilbudene VG1 Helse og oppvekstfag, VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og VG2 

Helsearbeiderfag. Skolen gir også tilbudene Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg og 

Fagskoleutdanning psykisk helsearbeid. 

 

Ved Breivang videregående skole er 50 personer ansatt i full stilling15. Blant disse 50 ansatte finner 

revisor at ti har bierverv. Revisor vurderer at det i fem av disse tilfellene – herunder tre 

enkeltpersonforetak - burde foreligge skriftlig godkjennelse fra arbeidsgiver.  

 

Skolen har også 39 ansatte som er ansatt i mindre enn 100%-stilling. Fem av disse personer er 

registrert i permisjon uten lønn. Blant de 36 resterende ansatte, har revisor funnet at 13 av dem har 

bierverv. Revisor vurderer at ni av disse biervervene – herunder tre enkeltpersonforetak – burde ha 

vært godkjent skriftlig av arbeidsgiver.  

 

Ved Breivang videregående skole er det etter revisors undersøkelser til sammen 14 ansatte som 

har bierverv som ser ut til å måtte ha godkjenning etter Troms fylkeskommunes 

arbeidsreglement pkt. 5. 

 

Rektor ved skolen opplyser om at det er flere ansatte i deltidsstillinger som oppfyller sine poster 

som lærere ved andre skoler, og at han i disse tilfellene ikke har avkrevd ansatte søknader om 

godkjenning. Ved skolen foreligger det ellers to godkjennelser for bierverv. Begge godkjennelsene 

gjelder ansatte i 100%- stilling ved skolen. Rektor opplyser at det per dags dato er en tredje person 

 
14 Én av disse 22 personene med godkjenning er ikke oppført på Utdanningsetatens etatens oversikt over ansatte 
15 43 personer registrert med 100%-stilling og øvrige syv med mer enn 100%-stilling 
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som har søkt om godkjenning, men at den søknaden på tidspunktet for vår undersøkelse er til 

behandling. Når det gjelder de to ansatte som har godkjennelse for biervervet, er én av disse blant 

dem som revisor fant at hadde registrert verv som burde være skriftlig godkjent etter Troms 

fylkeskommunes arbeidsreglement pkt. 5. 

 

Revisor finner at det i 13 av de 14 tilfellene med bierverv ved Breivang videregående skole 

burde vært søkt om godkjennelse for.  

 

Rektor opplyser at de ansatte ved skolen informeres to ganger i året, pr. e-post, om 

arbeidsreglementets bestemmelser angående bierverv.  

 

 

Heggen videregående skole  

Skolen ligger i Harstad og har to utdanningsprogrammer; et innenfor studiespesialisering og et 

innenfor musikk, dans og drama. Videre tilbys programfag i form av språk, samfunnsfag og 

økonomi. Heggen skole tilbyr også voksenopplæring. 

 

Ved Heggen videregående skole er det 67 personer i full stilling. Revisors undersøkelser i proff og 

de øvrige søkemotorene ga treff på navnene til 28 av de ansatte i full stilling. Revisor vurderer at 

tolv av biervervene – herunder ti enkeltpersonforetak – burde ha vært skriftlig godkjent fra 

arbeidsgiver i henhold til fylkeskommunens arbeidsreglement.  

 

Blant de øvrige 29 ansatte ved skolen som ikke er ansatt i 100%- stilling – herunder to ansatte i 

permisjon uten lønn – indikerer revisors undersøkelser at 15 har bierverv. Etter revisors syn burde 

elleve av disse biervervene – herunder ni enkeltpersonforetak – ha vært skriftlig godkjent av 

arbeidsgiver.   

 

Til sammen er det altså 23 av de ansatte ved Heggen videregående som har bierverv som ser ut 

til å måtte ha godkjenning etter fylkeskommunens arbeidsreglement.  

 

Rektor ved Heggen videregående skole viser til at det foreligger to søknader med godkjennelse for 

bierverv. Begge godkjennelsene er datert 5. september 2019. Revisor finner at én av søknadene 

gjelder én av de totalt 23 biervervene ved skolen som etter revisors syn burde ha skriftlig 

godkjenning fra arbeidsgiver. Oppsummert er det altså 22 av 23 bierverv som ser ut for å være 

godkjenningspliktige, som det ikke er søkt om godkjenning for. 

 

Rektor opplyser at informasjon om arbeidsreglementets bestemmelser om bierverv m/veileder gis 

via kommunikasjonsplattformen kalt «Itslearning».  
 

  

Ishavsbyen videregående skole 

Skolen består av det som tidligere het Breivika videregående skole og Tromsø Maritime skole. 

Skolen har to skolesteder, ett i Breivika og ett på Rambergan. Ved Ishavsbyen VGS tilbys det 

yrkesfag: elektrofag, helse og oppvekst, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon, 

voksenopplæring, innføringsklasse. Begge skolesteder tilbyr TIP og EL, mens RM og HO er knyttet 

til lokalene i Breivika. Fra skoleåret 2020 vil det være bygd nye bygg i Breivika og all opplæring i 

skole vil lokaliseres der. Det er fokus på samarbeid mellom næringsliv og samfunn.  

 

Ved Ishavsbyen videregående skole er det 221 ansatte hvorav 173 personer er i 100%-stilling. 

Revisors undersøkelser indikerer at 58 av disse 173 personene har bierverv. Etter revisors vurdering 
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burde 36 av biervervene – herunder 22 enkeltpersonforetak – ha vært skriftlig godkjent fra 

arbeidsgiver i henhold til fylkeskommunens arbeidsreglement. I disse 36 tilfellene inngår også 

styreverv i aksjeselskap, daglig leder i aksjeselskap, eierinteresser i selskap og styreverv i 

interesseorganisasjon.  

 

Ved Ishavsbyen videregående skole er 48 personer ansatt i mindre enn 100% stilling, og av disse er 

12 personer registrert med ulønnet permisjon fra sin stilling. Revisors undersøkelser indikerer at 13 

av de 48 ansatte har bierverv, og etter revisors syn burde fem av disse biervervene – herunder fire 

enkeltpersonforetak – vært godkjent skriftlig av arbeidsgiver.   

 

Til sammen er det 41 ansatte som har bierverv som ser ut til å måtte ha godkjenning etter 

Troms fylkeskommunes arbeidsreglement.  

 

Rektor ved Ishavsbyen videregående skole har sendt dokumentasjon på at 19 ansatte har søkt om 

godkjenning for sine bierverv. Revisor registrerer at det i seks av de tilfellene der søknad er 

dokumentert, ikke foreligger skriftlig godkjennelse. Rektor opplyser at to av disse seks sakene er 

avklart pr. telefon, og i en tredje sak opplyses det at «søknad er tatt til etterretning». De tre øvrige 

sakene opplyses å «være avsluttet».  

 

Revisor finner at blant de skriftlige godkjenningene rektor har oversendt, gjelder elleve bierverv 

som også fremkommer i revisors søk blant ansatte ved skolen. Revisor har ikke analysert nærmere 

om disse elleve godkjenningene utelukkende gjelder bierverv der slik godkjennelse etter regelverket 

bør foreligge. Vi finner det tilstrekkelig å si at for flertallet av tilfellene av «avdekkede» bierverv 

som etter revisors syn burde ha vært godkjent skriftlig, har revisor ikke blitt forelagt noen skriftlig 

godkjenning fra skoleledelsen. Blant de 19 personene skolen sendte dokumentasjon om, var det åtte 

av dem revisor ikke fant registrert med bierverv. Av de 41 ansatte med bierverv som revisor anser 

som godkjenningspliktige, er det altså 30 ansatte som ikke har søkt om godkjennelse for 

vervet. Blant de 41 ansatte hadde 11 søkt om og fått godkjenning. 

 

Rektor ved skolen opplyser om at de ansatte ble informert om ordningen med bierverv i 2017 og at 

de ved nye ansettelser gjøres de ansatte oppmerksom på reglementet.  

 

 

Kongsbakken videregående skole 

Kongsbakken videregående skole er fylkets største videregående skole og ligger i Tromsø. Skolen 

tilbyr studiespesialisering med fordypning innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Videre 

er det egen teknologi- og forskningsklasse eller internasjonal klasse ved skolen. Det tilbys også 

musikk, dans og drama som er kunst og kulturfag i tillegg til at eleven oppnår generell 

studiekompetanse. Kongsbakken tilbyr også voksenopplæring. 

 

Ved Kongsbakken videregående skole er det 144 ansatte hvorav 71 personer er ansatt i 

fulltidsstillinger. Revisors søk indikerer at 21 av disse ansatte innehar bierverv, og etter revisors syn 

ser det ut til at ti av disse biervervene – herunder seks enkeltpersonforetak og fire styreverv i 

selskaper – burde ha vært skriftlig godkjent av arbeidsgiver. 

 

Ved Kongsbakken videregående skole er det i tillegg ansatt 73 personer i deltidsstillinger. Åtte av 

disse er på tidspunktet for revisors undersøkelser i permisjon uten lønn. Revisor finner indikasjoner 

på at det blant de deltidsansatte ved skolen er 34 personer som har bierverv. Med henvisning til 

fylkeskommunens arbeidsreglement anser revisor at 28 av disse – herunder 19 enkeltpersonforetak 

– burde ha skriftlig godkjenning av arbeidsgiver.  
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Revisor har altså lagt til grunn at 38 ansatte ved Kongsbakken skole har bierverv som ser ut 

til å skulle ha godkjenning, jf. Troms fylkeskommunes arbeidsreglement pkt. 5. 

 

Rektor ved Kongsbakken videregående skole opplyser pr. e-post av oktober i år at det ikke foreligger 

noen skriftlige godkjenninger av bierverv blant de ansatte ved skolen – og at det ikke er noen ansatte 

med bierverv ved skolen. Han legger til at de ansatte er engasjert i organisasjonsarbeid som inngår 

som en del av deres (fulltids)stilling. Revisor registrerer at det er en del organisasjonsarbeid blant 

de ansatte ved skolen som kan knyttes til deres stilling, men denne type engasjement inngår ikke i 

de til sammen 38 biervervene som etter revisors syn burde ha vært skriftlig godkjent av arbeidsgiver.  

 

Av de 38 ansatte som revisor har funnet å ha verv som virker å nødvendiggjøre skriftlig 

godkjenning, er det altså ingen som har slik skriftlig godkjennelse. 

 

 

Kvaløya videregående skole 

Skolen ligger på Kvaløya i Tromsø og tilbyr utdanning innen bygg og anleggsteknikk, 

studiespesialisering og påbygg til studiekompetanse. Skolen har også avdeling for tilrettelagt 

opplæring- hverdagslivstrening. 

 

Ved Kvaløya videregående skole er det 123 ansatte hvorav 58 personer er ansatt i fulltidsstillinger. 

Revisors undersøkelser indikerer at 17 av disse 58 personene har bierverv. Etter revisors syn burde 

ti av disse biervervene – herunder syv enkeltpersonforetak – ha vært godkjent skriftlig av 

arbeidsgiver.  

 

Kvaløya videregående skole har 65 personer ansatt i mindre enn 100% stilling. Fem av disse er på 

tidspunktet for revisors undersøkelse i permisjon uten lønn. Revisors undersøkelser indikerer at 19 

av de deltidsansatte ved skolen har bierverv. Ti av disse biervervene – herunder syv 

enkeltpersonforetak – burde etter revisors syn ha vært godkjent skriftlig av arbeidsgiver.  

 

Til sammen er det altså 20 ansatte ved Kvaløya videregående skole som har bierverv som ser 

ut til å burde være skriftlig godkjent etter fylkeskommunens arbeidsreglement.  

 

Rektor ved Kvaløya videregående skole opplyser at det etter hans kjennskap ikke er ansatte ved 

skolen som har bierverv. Videre skal det ved ansettelse avklares hvorvidt den aktuelle jobbsøkeren 

har bierverv. Det foreligger ingen søknader eller godkjennelser angående bierverv blant ansatte ved 

Kvaløya videregående skole. 

 

Det er altså ingen av de 20 ansatte som har bierverv som ser ut til å være godkjenningspliktig, 

som har slik godkjenning. 
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Nordkjosbotn videregående skole  

Skolen tilbyr studiespesialisering og yrkesfag. Av yrkesfag er det elektrofag, helse- og oppvekstfag 

og teknikk og industriell produksjon, elektrofag og automatisering. Det tilbys også voksenopplæring 

ved skolen. 

 

Ved Nordkjosbotn videregående skole er det 55 ansatte hvorav 30 personer er ansatt i full stilling 

ved skolen. Blant disse 30 indikerer revisors undersøkelser at 14 har bierverv, og revisor vurderer 

at seks av disse biervervene burde ha vært skriftlig godkjent av arbeidsgiver, jf. fylkeskommunens 

arbeidsreglement. I de seks tilfellene inngår to enkeltpersonforetak, stilling som daglig leder i bedrift 

samt styreverv og eierinteresser i selskaper. 

 

Blant de 25 deltidsansatte ved skolen indikerer revisors funn at ti personer har bierverv, hvorav seks 

bierverv – herunder fem enkeltpersonforetak – etter revisors syn burde ha vært skriftlig godkjent av 

arbeidsgiver.   

 

For Nordkjosbotn videregående skole har revisor altså lagt til grunn at til sammen 12 av de 

ansatte har bierverv som ser ut til å måtte ha godkjenning etter fylkeskommunens 

arbeidsreglement.  

 

Rektor ved skolen opplyser pr. oktober d.å. at han ikke finner noen skriftlige godkjenninger av 

bierverv blant de ansatte. Videre opplyser rektor at det er igangsatt en kartlegging av bierverv ved 

skolen, hvor de ansatte vil kunne søke og søknadene vil behandles fortløpende. Samtidig vil de 

ansatte bli informert om reglementets bestemmelser. 

 

Våre undersøkelser viser altså at det ikke er godkjenninger for bierverv som ansatte ved 

Nordkjosbotn videregående skole har.  

 

 

Nord- Troms videregående skole  

Nord-Troms videregående skole har to skolesteder, Skjervøy og Storslett i Nordreisa. Skolen 

rekrutterer de fleste elevene fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommuner. På 

Skjervøy gir skolen tilbud om VG1 kurs i studiespesialisering, idrettsfag, helse- og sosial, restaurant 

og matfag og naturbruk. På dette nivået gir også skolen i Nordreisa tilbud om studiespesialisering, 

i tillegg til idrett, helse- og sosialfag, elektro, bygg og anlegg, design og handverk, teknikk og 

industriell produksjon og praktisk yrkeskvalifisering. 

 

På VG2-nivå gir skolen på Skjervøy tilbud om akvakultur, fiske og fangst, samt helsefagarbeider, 

mens skolen i Nordreisa tilbyr studiespesialisering, barne- og ungdomsarbeider, IKT, elektrofag og 

kjøretøy. VG3-nivået består av studiespesialisering og påbygning til studiespesialisering. I tillegg 

har Nordreisa landslinje i langrenn som både gir studiekompetanse og mulighet til å drive aktiv 

idrett. Skolen på Skjervøy har to fagskoletilbud, kreftomsorg og næringsmiddelteknikk.  

 

Ved Nord-Troms videregående skole har 64 personer 100%-stilling. Blant disse synes 27 å ha 

bierverv, og revisor vurderer at 15 av disse biervervene krever skriftlig godkjennelse fra 

arbeidsgiver, jf. fylkeskommunens arbeidsreglement. Blant de 15 biervervene som etter revisors 

vurdering burde godkjennes skriftlig, inngår åtte enkeltpersonforetak. 

 

Nord-Troms videregående skole har til sammen 41 ansatte i mindre enn 100%-stilling. Blant disse 

har revisor funnet at seks har enkeltpersonforetak. Ytterligere syv av disse deltidsansatte har 

styreverv eller medlemskap i ulike lag og foreninger. 
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Det er 21 ansatte ved Nord-Troms videregående skole som har bierverv som ser ut til å være 

godkjenningspliktige etter Troms fylkeskommunes arbeidsreglement pkt. 5. 

 

Rektor ved skolen opplyser pr. oktober d.å. at det ikke foreligger noen skriftlige godkjenninger av 

bierverv blant de ansatte. En av de ansatte ved skolen har søkt om slik godkjenning, men har ikke 

fått svar i form av skriftlig godkjenning. Rektor viser til at adgangen til bierverv alltid 

tematiseres/diskuteres ved nyansettelser, men at «formalitetene» rundt dette temaet er mangelfulle. 

 

Våre undersøkelser viser altså at det ikke er godkjenninger for bierverv som ansatte ved 

Nord-Troms videregående skole har.  

 

 

Rå videregående skole  

Skolen ligger på Borkenes i Kvæfjord kommune. Skolen har studietilbud innen idrettsfag, helse- og 

sosialfag, naturbruk, restaurant- og matfag og spesialopplæring. Det er internat ved skolen. 

 

Da Rå og Stangnes skole er ledet av samme rektor, er innsendt dokumentasjon kommet samlet. 

Informasjonen som er gjeldene for Rå, vil behandles her.  

 

Ved Rå videregående skole er det 86 ansatte. Det er 39 personer som jobber i 100% stilling. Revisors 

undersøkelser indikerer at 13 av disse 39 ansatte har bierverv, og revisor anser at syv av disse 

biervervene – herunder tre enkeltmannsforetak og ulike former for tilknytning til private selskaper 

– burde det foreligge skriftlig godkjennelse av fra arbeidsgiver.  

 

Ved skolen er det 47 personer i stillinger under 100%, og revisors undersøkelser indikerer at syv av 

disse har bierverv. Fire av disse syv biervervene – herunder tre enkeltpersonforetak - burde etter 

revisors syn ha vært godkjent skriftlig av arbeidsgiver.   

 

Revisor har kommet til at 11 av de ansatte har bierverv som ser ut til å måtte ha godkjenning 

etter Troms fylkeskommunes arbeidsreglement.  

 

Rektor opplyser at det ved skolen er 15 ansatte som har søkt om godkjennelse for sine bierverv. 

Rektor ved skolen opplyser at alle som har søkt også har fått godkjennelse for sine bierverv. Revisor 

finner ved sin gjennomgang at det er seks av de 11 personene vi gjorde treff på, som har søkt og fått 

godkjent sine bierverv. Det er altså fem personer som inngår i revisors oversikt over ansatte 

med bierverv som nødvendiggjør skriftlig godkjennelse, som ikke har slik godkjennelse for 

sine bierverv. Av skolens oversikt over ansatte med godkjente bierverv, er det ni personer som har 

søkt om godkjennelse for sine bierverv, men hvor revisor ikke har funnet treff på bierverv ved søk 

i søkemotorene.  

 

Når det gjelder hvilke tiltak som gjennomføres ved skolen for å informere de ansatte ved skolen om 

arbeidsreglementets bestemmelser jf. pkt. 5, opplyser rektor at teksten «Før arbeidsavtale kan inngås 

skal det orienteres om, og godkjennes skriftlig dersom du har annet lønnet arbeid eller 

næringsvirksomhet, iht. arbeidsreglementet i Troms fylkeskommune.» er tatt inn i mal for 

tilsettingsbrev. Rektor opplyser videre at de ansatte ble informert via «skolens informasjonskanaler» 

når arbeidsreglementets bestemmelser om bierverv ble innført.  
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Senja videregående skole  

Skolen ligger på Senja og har tilholdssted to steder i Lenvik kommune, Finnfjordbotn og Gibostad. 

Finnfjordbotn tilbyr Studiespesialisering, Påbygging generell studiekompetanse, International 

baccalaureate(IB), Transport og logistikk, Teknikk- og industriell produksjon, Bilskade, lakk og 

karosseri, Arbeidsmaskiner, Kjøretøy, Ambulansefag, Restaurant og matfag, Kokk- og servitørfag, 

Matfag, Service og samferdsel, Innføringsår for minoritetsspråklige og Hverdagslivstrening. I 

tillegg tilbys Voksenopplæring over lyd- og bilde. Gibostad ligger ca. 25 km nord for Finnsnes og 

har linjene: Naturbruk grønn- 3-årig, Naturbruk blå med Fiske og fangst og Akvakultur. 

 

Ved Senja videregående skole er det 153 ansatte, hvorav 97 personer arbeider i fulltidsstillinger. 

Revisors undersøkelser indikerer at 38 av disse ansatte har bierverv, og vi anser at for 19 av disse 

biervervene – herunder 15 enkeltpersonforetak – burde det foreligge skriftlig godkjenning av 

arbeidsgiver.  

 

Senja videregående skole har 56 personer som er ansatt i mindre enn 100% stilling, og revisor finner 

at 20 av disse synes å ha bierverv. Etter revisors syn burde 14 av disse biervervene, deriblant elleve 

enkeltpersonforetak, ha vært skriftlig godkjent av arbeidsgiver.    

 

Revisor legger altså til grunn at til sammen 33 av de ansatte som har bierverv som ser ut til å 

måtte ha godkjenning etter Troms fylkeskommunes arbeidsreglement.  

 

Rektor har sendt dokumentasjon som viser at 22 personer16 har søkt og fått godkjent sine bierverv. 

Revisor registrerer at 15 av disse personene er blant de 33 som i revisors undersøkelse fremstår med 

bierverv registrert på proff.no, purehelp.no eller i Brønnøysundregistrene. For de øvrige 18 

tilfellene der revisor har funnet at bierverv som burde ha vært skriftlig godkjent foreligger 

det ingen dokumentasjon som tilsier at dette har blitt gjort.  

 

Rektor opplyser at skolen som arbeidsgiver informerer de som ansettes om at arbeidsgiver skal ha 

informasjon om arbeidstakers eventuelle bierverv. Ved opplæring av nyansatte deles det ut skjema 

for søknad om godkjenning av bierverv.  

 

 

Sjøvegan videregående skole  

Ved Sjøvegan videregående skole tilbys undervisning i helse og oppvekstfag, grunnskoleopplæring 

(norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere), service og samferdsel, studiespesialisering 

og teknikk og industriell produksjon. Helse- og oppvekstfag omfatter Helse- og sosialfag, 

helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag. Videre tilbys også studiespesialisering.  

 

Ved Sjøvegan videregående skole er det 77 ansatte hvorav 46 personer er ansatt i 100%-stillinger. 

Blant disse 46 ansatte indikerer revisors undersøkelse at 21 har bierverv, og etter revisors syn burde 

seks av disse biervervene – herunder fem enkeltpersonforetak – ha vært godkjent skriftlig av 

arbeidsgiver.   

 

Ved Sjøvegan videregående skole er det også 31 personer som er ansatt i stillinger mindre enn 

100%. Av disse synes 15 personer å ha bierverv, og revisor anser at seks av disse biervervene, 

herunder tre enkeltpersonforetak, burde ha vært godkjent skriftlig av arbeidsgiver.  

 

 
16 En av disse 22 personene ser ikke lenger ut til å være ansatt ved skolen.  
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Totalt er det 12 ansatte med bierverv som synes å være omfattet av plikten til å få godkjenning, 

jf. Troms fylkeskommunes arbeidsreglement pkt. 5. 

 

Rektor ved Sjøvegan videregående skole, opplyser pr. oktober d.å. at det ikke foreligger noen 

skriftlige godkjenninger av bierverv blant de ansatte ved skolen. Rektor viser til at ledelsen har god 

kontroll og oversikt over ansattes eventuelle bierverv da det er et lite lokalsamfunn. Det er ikke 

ansatte med bierverv hvor det er konkurrerende virksomhet med skolen, men rektor viser til at det 

er ansatte som har engasjement utenfor skolens virksomhet. Videre vises det til at det ikke er kjente 

tilfeller hvor det kan reises tvil om ansattes habilitet eller at arbeidsavtalen ikke vil kunne oppfylles. 

Rektor opplyser at ansatte ikke har anledning til å disponere skolens lokaler eller utstyr i forbindelse 

med bierverv. Fra skoleledelsen opplyses det at informasjon om arbeidsreglementets bestemmelser 

angående bierverv er distribuert til alle ansatte.   

 

For Sjøvegan videregående skole har altså ikke noen av de 12 ansatte med bierverv som synes 

godkjenningspliktige søkt om – og fått skriftlig godkjennelse – for sitt bierverv. 

 

 

SMI skolen  

SMI-skolen ligger i Tromsø og gir skoletilbud til elever som er tilknyttet alle avdelinger på 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN); både innlagte, dagpasienter og pårørende. Det gis 

skoletilbud og tilrettelegging for alle skoletrinn; fra grunnskole til og med videregående opplæring.  

 

Ved SMI- skolen er det 27 ansatte, og av disse er 20 personer ansatt i 100%-stilling. Revisors 

undersøkelse indikerer at elleve av disse heltidsansatte har bierverv, og etter revisors syn gjelder det 

to av disse biervervene – som begge tar form av eierinteresser og styreverv i aksjeselskap - at de 

burde ha vært skriftlig godkjent av arbeidsgiver. Revisors undersøkelse indikerer at elleve av de 

heltidsansatte ved skolen har bierverv. Etter revisors syn er det to av biervervene som er 

søknadspliktige/krever skriftlig godkjenning av arbeidsgiver, da begge tar form av å være 

eierinteresser og styreverv i aksjeselskap. Blant de syv deltidsansatte ved skolen har revisor ikke 

funnet noen bierverv som anses relevante for bestemmelsene i fylkeskommunens arbeidsreglement.  

 

Rektor har fremlagt dokumentasjon på at tre ansatte har søkt om og fått skriftlig godkjenning for 

sine bierverv. Revisor registrerer at én av disse fremkommer med bierverv i revisors søk ved hjelp 

av tidligere nevnte søkemotorer på internett.  
 

Rektor ved skolen har opplyst at det ble sendt ut e-post til alle ansatte angående presiseringen av 

regelverket den 13. desember 2017. Ellers skal alle nyansatte ved skolene gjennomføre e-

læringskurs hvor arbeidsreglementet er en del.  

 

Ved SMI-skolen fant revisor altså at det foreligger søknad med godkjenning for ett av to 

søknadspliktige bierverv.  

 

 

Stangnes videregående skole  

Skolen ligger i Harstad og har åtte utdanningsprogram innenfor henholdsvis bygg- og 

anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, medier og kommunikasjon, 

service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon samt studiespesialisering med 

formgivingsfag. I tillegg har skolen påbygging og teknisk fagskole. Stangnes videregående skole 

har også et tilbud kalt Praksisnær opplæring. Dette er et tilbud der størst mulig del av opplæringen 

skal foregå gjennom praktisk arbeid i en bedrift. Fra 2012 har skolen vært en FOKUS-skole for 
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flerspråklige elever i videregående opplæring i Troms, og har dermed et nært samarbeid med 

“Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring” (NAFO) ved Høgskolen i Oslo. 

 

Det er 112 ansatte ved Stangnes videregående skole hvorav 87 personer er i fulltidsstillinger. 

Revisors undersøkelser tyder på at 38 av disse 87 ansatte har bierverv, og etter revisors syn burde 

13 av disse biervervene – herunder blant annet åtte enkeltpersonforetak - ha skriftlig godkjennelse 

fra arbeidsgiver.  

 

Det er 25 personer ansatt i stilling som er mindre enn 100% ved Stangnes videregående skole. Ti av 

disse synes å ha bierverv, og revisor vurderer at fem av disse burde ha vært skriftlig godkjent av 

arbeidsgiver. Tre av de fem biervervene tar form av enkeltpersonforetak.  

 

Til sammen er det derfor etter revisors oppfatning 18 ansatte ved Stangnes skole som har 

bierverv som det ser ut til å måtte foreligge godkjenning for.   

 

Rektor har dokumentert at det foreligger søknader og godkjennelser for 14 bierverv ved skolen. Åtte 

av de dokumenterte godkjennelsene gjelder bierverv som også har fremkommet ved revisors 

undersøkelser. For de ti øvrige biervervene revisor anser at det burde foreligge skriftlig 

godkjennelse for, har skolen ikke dokumentert at slike godkjennelser foreligger.  

 

Når det gjelder hvilke tiltak som gjennomføres ved skolen for å informere de ansatte ved skolen om 

arbeidsreglementets bestemmelser jf. pkt. 5, opplyser rektor om at teksten «Før arbeidsavtale kan 

inngås skal det orienteres om, og godkjennes skriftlig dersom du har annet lønnet arbeid eller 

næringsvirksomhet, iht. arbeidsreglementet i Troms fylkeskommune» er tatt inn i mal for 

tilsettingsbrev. Rektor opplyser videre at de ansatte ble informert via «skolens informasjonskanaler» 

når arbeidsreglementets bestemmelser om bierverv ble innført.  

  

 

Tromsdalen videregående skole  

Skolen ligger på Tomasjord på fastlandssiden i Tromsø. Skolen tilbyr studiespesialisering og 

idrettsfag.  

 

Det er 92 ansatte ved Tromsdalen videregående skole, hvorav 63 personer arbeider i full stilling. 

Revisors undersøkelser indikerer at 17 av disse 63 ansatte har bierverv. Etter revisors syn burde seks 

av biervervene, herunder tre enkeltpersonforetak, ha vært skriftlig godkjent av arbeidsgiver.  

 

Tromsdalen videregående skole har 29 personer som er ansatt i mindre enn 100% stilling. Fire av 

disse synes å ha bierverv – alle i form av enkeltpersonforetak. Etter revisors vurdering burde disse 

fire biervervene ha vært skriftlig godkjent av arbeidsgiver.   

 

Ved Tromsdalen skole er det således 10 ansatte som har bierverv som ser ut til å måtte ha 

godkjenning etter Troms fylkeskommunes arbeidsreglement.   

 

Fra rektor har revisor fått tilsendt dokumentasjon på at to ansatte har søkt om og fått godkjenning 

for sine bierverv. Ett av disse to tilfellene inngår også i revisors funn etter søk på søkemotorer. Altså 

foreligger det skriftlig godkjenning for ett av de totalt ti biervervene som etter revisors syn 

omfattes av arbeidsreglementets bestemmelser om skriftlig godkjennelse. 

 

Det foreligger ikke opplysninger om tiltak som gjennomføres for å informere de ansatte ved skolen 

om arbeidsreglementets bestemmelser om annet lønnet arbeid/næringsvirksomhet.  
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5 OPPSUMMERING 

Som det fremgår av våre fremstillinger i kapittel 4.1 tyder våre undersøkelser på at de fleste av 

rektorene ved de videregående skolene i Troms har bierverv. Etter revisors oppfatning skulle det i 

henhold til fylkeskommunens arbeidsreglement med veileder ha foreligget skriftlig godkjennelse 

for to av biervervene. 

 

Som det fremgår av våre fremstillinger i kapittel 4.2 som gjelder omfanget av bierverv blant de 

øvrige ansatte i videregående skoler i Troms, indikerer revisors undersøkelser at om lag 528 ansatte, 

altså nært en tredjedel, har bierverv i tillegg til sin stilling i Troms fylkeskommune. Revisor anser 

at totalt 272 av de ansatte har bierverv som det burde foreligge skriftlig godkjennelse for.   

 

Fra flere av de videregående skolene i Troms har revisor blitt forelagt et fåtall eller ingen skriftlige 

godkjenninger av bierverv blant de ansatte.   

 

I tabellen nedenfor er våre funn oppsummert pr. videregående skole. 

 

Skole Antall 

stillinger 

Antallet ansatte 

registrert 

med bierverv 

Søknadspliktige 

bierverv 

Skriftlig 

godkjennelse 

Bardufoss 118 42 17 7 

Breivang 89 23 14 1 

Heggen 96 43 23 1 

Ishavsbyen 221 71 41 11 

Kongsbakken 144 55 38 0 

Kvaløya 123 36 20 0 

Nordkjosbotn 55 24 12 0 

Nord-Troms 105 40 21 0 

Rå 86 20 11 6 

Senja 153 58 33 15 

Sjøvegan 77 36 12 0 

SMI-skolen 27 11 2 1 

Stangnes 112 48 18 8 

Tromsdalen 92 21 10 1 

Totalt 149817 528 272 51 

 

5.1 Høring 

Revisors rapport ble den 5.11 i år oversendt Troms fylkeskommune v/ Utdanningsetaten for 

eventuell høringsuttalelse, og det ble avtalt et møte mellom revisor og Utdanningsetaten i anledning 

høringsrunden. Møtet ble avholdt den 11.11 samme år, og det ble fra etatens ledelse ikke fremsatt 

innspill eller merknader til det foreliggende rapportutkastet.  

 

  

 
17 17 personer jobber delt (har flere arbeidssteder) 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og 

kartlegginger i Troms fylkeskommune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid 

Eierskapskontroll i VIGO IKS 

Forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale 

bygg  

Barentssekretariatet IKS  

2019 

2018 

2018 

 

2017 

FilmCamp  2016 

Iverksetting av politiske vedtak 2016 

Fylkesvegene  2016 

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole 2015 

Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter 2014 

Offentlige anskaffelser 2013 

Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten 2012 

Miljørevisjon – inneklima i fylkeskommunens bygg 2010 

Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger 2010 

Ungt entreprenørskap i Troms 2008 

Bruken av RDA-midler 2008 

Offentlige anskaffelser 2007 

Økonomistyring 2006 

Bevertning og representasjon Troms fylkeskommune 2006 

Tilpasset opplæring i Troms fylke 2005 

Trygg skolevei i Troms 2005 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
 



KomRev NORD IKS Bierverv blant ansatte i videregående skoler i Troms 

 

26 

 

 


