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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 24/18 Godkjenning av protokoll fra møte 19.juni 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00069-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet 19.juni 2018 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 190618 

SAKSUTREDNING: 

Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader 
til protokollen. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 04.09.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 

Nesodden kontrollutvalg 

Møtetid: 19.06.2018 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Jørn Gunnar bertelsen (H) nestleder, Sidsel Tjernshaugen 
(AP), Arne Thodok Eriksen (MDG), May Lissbeth Ananiassen (R) 

Møtende varamedlemmer: 
ingen 

Forfall: 
ingen 

Fra administrasjonen møtte: 
Steinar Dahlen, fagsjef Budsjett og Styring (under sak 21/18) 

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 

Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 

Diverse merknader: 
Innkallingen ble godkjent. 

Møteprotokoll godkjent 11.09.2018 

Arne Maus/s./ Jørn Gunnar Bertelsen/s./ Sidsel Tjernshaugen/s./ 
Leder Nestleder 

Arne Thodok Eriksen/s./ May Lissbeth Ananiassen/s./ 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

20/18 18/00069-4 Godkjenning av protokoll fra møte 30.mai 2018 3 

21/18 18/00108-1 Oppsummering revisjon 2017 4 

22/18 18/00109-1 Status revisjonsordning 5 

23/18 18/00065-4 Referat og orienteringer 6 
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Nesodden KU-20/18 
Godkjenning av protokoll fra møte 30.mai 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 30.mai 2018 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.06.2018: 
Leder viste til protokollen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.06.2018: 
 
Protokoll fra møtet 30.mai 2018 godkjennes. 
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Nesodden KU-21/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.06.2018: 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte i saken og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Fagsjef Budsjett og Styring Steinar Dahlen viste til kommunens svar på revisjonens 
nummererte brev og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Nesodden KU-22/18 
Status revisjonsordning 

Sekretariatets innstilling: 

Saken tas til orientering. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.06.2018: 
Leder innledet. 

Sekretær orienterte om Oppegård og Ski kontrollutvalg sine vedtak/innstilling om 
revisjonsordning for Nordre Follo kommune. 
Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo kommune ble delt ut til utvalgets 
medlemmer. 

Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om Follo Distriktsrevisjon IKS sin strategi for å 
bli en del av en større revisjonsenhet på Østlandet, og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 

Det ble fremmet følgende endringsforslag: 

Saken tas til foreløpig orientering og settes opp på nytt i neste møte. 

Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.06.2018: 

Saken tas til foreløpig orientering og settes opp på nytt i neste møte. 
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Nesodden KU-23/18 
Referat og orienteringer 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.06.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.06.2018: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Oversending av saker til kommunestyret 
Leder tok opp saken. 
Leder viste til at forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i Nesodden 
kommune er behandlet av kontrollutvalget 30.mai 2018 og oversendt kommunestyret 
i god tid før neste kommunestyremøte. Saken er ikke er satt opp på sakskartet til 
kommunestyret 20.juni 2018. 
Leder avventer svar på årsaken til dette. 

Saken følges opp i kontrollutvalgets neste møte. 

Møtet hevet kl. 18.35. 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 25/18 Revisjonsstrategi 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00119-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsstrategi 2018 - Nesodden kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) sin overordnede revisjonsstrategi 
for 2018 for Nesodden kommune, datert 27.8.18.  

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 6:  

§ 6. Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i 
samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk 
og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner 
og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4.  

Overordnet revisjonsstrategi  
Revisjonsstrategien gjelder for revisjonsåret 2018, dvs. perioden 1.5.2018 til 
30.4.2019, jf. revisors frist til 15.4.2019 for å avgi revisjonsberetning for 
regnskapsåret 2018.  

Fokusområder  
Ut fra de erfaringer FDR har fra revisjon av Nesodden kommune, vil revisjonen ha 
særskilt fokus på bl.a. disse områdene: 

 Oppdatering av kommunens internkontrollrutiner for alle revisjonsområder.

 Videre arbeid for etterlevelse av investeringsveileder og oppfølging av
investeringsbudsjett.

 Skillet drift og investering, oppfølging av Bleksli vannverk.

 Videre arbeid for kommunens rutiner for innkjøp bl.a. offentlige anskaffelser.

 Regnskapspresentasjonen, inklusive årsregnskap, noter og årsberetning.
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 Oppfølging av kommunens rutiner for refusjonskrav vedrørende 
merverdiavgiftskompensasjon. 

  
FDR understreker at listen ikke er uttømmende og kan bli endret etter hvert som det 
dukker opp nye forhold av betydning. 
 
Ressursbruk 
Det er budsjettert med 800 timer til regnskapsrevisjon for 2018, tilsvarende 
ressursbruk budsjettert for 2017. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsstrategien samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 31.08.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 26/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00120-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Nesodden kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til
kr.1 828 100,-:

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 144 600 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 273 500 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 1 410 000 

SUM 1 828 100 

2. Forslaget følger Nesodden formannskap sin innstilling vedrørende Nesodden
kommunes budsjett for 2019.

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kommunestyre 

Vedlegg: 
Reglement for godtgjørelser til folkevalgte mv, Saksutskrift Styret i FIKS Budsjett 
2019, FIKS Budsjett 2019, FDR Rammebudsjett 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden formannskap 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 18: 

§ 18.Budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 
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Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 

KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon 
KOSTRA-funksjon 110 omfatter følgende: 

«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og 
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til 
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter 
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.» 

VURDERING 
Kontrollutvalgets drift 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, abonnementer og kurs.  
De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på 
kurs o.a.  
For 2019 legges det til grunn åtte møter, inkludert ett møte i faglig forum for 
kontrollutvalgene i Follo.  

I henhold til Nesodden kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte, mottar 
utvalgets leder en godtgjøring tilsvarende 4,5 % av ordførers godtgjøring. 
Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg. 

De øvrige utvalgsmedlemmene mottar 0,1 % av ordførers godtgjøring pr. møte. 

Satser for godtgjørelse 
Fra 1. mai 2018 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 956 463 per 
år. Ordførers godtgjørelse er fastsatt til 87 pst. av godtgjørelsen for en 
stortingsrepresentant. Ordførers godtgjørelse utgjør da kr 832 122,81. 

Årlig godtgjørelse for leder vil da utgjøre kr. 37.446,-. 
Møtegodtgjørelse vil da utgjøre kr 832.- pr. møte. 

Møtegodtgjørelse 2019 Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder 37 446 37 446 

Utvalgets medlemmer (4) 832 26 624 

SUM Godtgjørelse 64 070 

Alle får dekket kr 90 pr. møte i reiseutgifter. 

Kontrollutvalget har siden 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte. 
Medlemskontingenten for 2019 er fastsatt til kr. 8 000,-. 

Utvalgets medlemmer har også hvert år deltatt på den årlige NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse i januar/februar. Kontrollutvalget kan benytte seg av 
NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap. 

Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalget og 
det foreslås at det settes av midler for at alle medlemmene kan delta på minst én 
konferanse hver. 
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Abonnementet til medlemmene på «Kommunal rapport», kr 3.250.- pr abonnement, 
foreslås videreført. Vi forutsetter at medlemmene av kommunestyret får ukeavisen 
fra før. Vi er ikke kjent med at kommunen har rabattordninger. Utvalgets leder bør i 
tillegg ha «Kommunerevisoren» a kr 500,-. 
 
Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2019 

Beskrivelse Sum 

Godtgjørelse 64 070 

Arbeidsgiveravgift (14,1 pst.) 9 034 

Reiseutgifter 4 000 

Bevertning (ved møter ol) 6 000 

Abonnement Kommunal Rapport (4) 13 000 

Abonnement Kommunerevisoren (leder) 500 

Medlemskontingent FKT 8 000 

Kurs og opplæring 40 000 

Til sammen 144 604 

 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester 
Nesodden kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27. Alle syv Follo-kommunene 
deltar i FIKS. Sekretariatet består av 1,6 årsverk. 
 
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og 
utreder saker. 
 
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 
% av driftskostnadene. De resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter 
folketall.  
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2019 til kr 1 970 000,- i 
driftsutgifter.  
Nesodden kommunes andel av kostnadene for 2019 blir kr 273 500,-. Dette utgjør en 
endring på 5,19 % i forhold til 2018. 
 
Kjøp av revisjonstjenester 
Nesodden kommune kjøper revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR). 
FDR er et interkommunalt selskap regulert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om 
interkommunale selskap (intkomsel). Deltakerkommuner i FDR er Enebakk, 
Nesodden, Ski og Ås.  
 
Revisjonstjenestene omfatter blant annet regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
Nesodden kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjoner pr. år.  
 
FDR har for 2019 budsjettert med at Nesodden kommunes kjøp av revisjonstjenester 
vil beløpe seg til kr. 1 410 000,-. Dette utgjør en endring på 4,27 pst. i forhold til 
2018. 
 
Oppsummering  
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i 
2019: 
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Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2018 Budsjett 2017 

Kontrollutvalgets drift 144 600 146 000 145 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 273 500 260 000 253 000 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 1 410 000 1 352 200 1 309 000 

SUM 1 828 100 1 758 200 1 707 000 

 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens 
budsjett for 2019. 
 
 
Ås, 04.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Reglement for godtgjørelser til folkevalgte mv. 
 

Vedtatt av kommunestyret den 24.05.2012 

Med virkning fra 01.01.2012 

Siste endring vedtatt 19.10.2016 

 

 

Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer av faste utvalg, komiteer, styrer 

og råd. Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste er innberetningspliktig og skattepliktig.  

 

Reglementet er basert på at folkevalgte godtgjøres for hvert enkelt delverv vedkommende er 

valgt til. Godtgjørelsen for hvert enkelt verv regnes som en prosentandel av ordførerens 

godtgjørelse. Fast årlig godtgjørelse kommer enten i stedet for møtegodtgjørelse eller i tillegg 

til møtegodtgjørelse. 

 

1. Ordfører 

Ordførers godtgjørelse settes til 87 % av godtgjørelsen for en stortingsrepresentant, med 

virkning fra 01.01.12.  

Godtgjørelsen justeres én gang per år fra 1. januar basert på endring i godtgjørelsen til en 

stortingsrepresentant.  

  

Ordfører gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg til sin faste godtgjørelse.  

Dekning av reiseutgifter utbetales som for øvrige medlemmer. 

 

 

2. Varaordfører 

Varaordføreren gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 20% av ordførerens godtgjørelse, og 

betinger en dag pr uke i funksjon. Godtgjørelsen dekker eventuell deltakelse i Partssammensatt 

utvalg. I tillegg kommer fast godtgjørelse som medlem av formannskapet samt 

møtegodtgjørelse for kommunestyret og evt andre faste utvalg som varaordfører er medlem av.  

 

Varaordføreren får ordførergodtgjørelse når han/hun inntrer i ordførerfunksjonen ved permisjon 

eller sykefravær ut over en uke.  

 

Godtgjøringen avkortes ved fravær tilsvarende godtgjørelse til varamedlem, som settes lik 

møtegodtgjørelsen til kommunestyrets medlemmer. 

 

 

3. Formannskapets medlemmer  

Medlemmene får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 8 % av ordførerens godtgjørelse. 

Godtgjørelsen dekker deltagelse i formannskapets møter. For deltakelse i andre utvalg og 

kommunestyret gis vanlig møtegodtgjørelse. 

 

Godtgjøringen avkortes ved fravær tilsvarende godtgjøring til varamedlem, som settes lik 

møtegodtgjørelsen til kommunestyrets medlemmer. 
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4. Medlemmer av kommunestyret 

Medlemmene av kommunestyret gis en godtgjørelse tilsvarende 2 ‰ ordførerens godtgjørelse 

pr møte.    

 

 

5. Leder av Teknikk-, miljø- og planutvalget 

Leder av Teknikk-, miljø- og planutvalget gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 8% av ordførers 

godtgjørelse. Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg.  

Godtgjøringen avkortes ved fravær tilsvarende godtgjøring til varamedlem. 

 

 

6. Medlemmer av Teknikk-, miljø- og planutvalget 

Medlemmer av Teknikk-, miljø- og planutvalget gis en godtgjørelse tilsvarende 2 ‰ av 

ordførerens godtgjørelse pr møte.  

 

 

7. Ledere av faste utvalg  

Ledere av nedenfor nevnte utvalg gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 4,5 % av ordførerens 

godtgjørelse. Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg. 

 

 Skole- og oppvekstutvalg 

 Helse- og omsorgsutvalget 

 Kulturutvalget 

 Kontrollutvalget 

 

Godtgjøringen avkortes ved fravær tilsvarende godtgjøring til varamedlem. 

 

 

8. Medlemmer av faste utvalg 

Medlemmer av nedenfor nevnte utvalg gis en godtgjørelse tilsvarende 1 ‰ av ordførerens 

godtgjørelse pr møte.   

 

 Skole- og oppvekstutvalg 

 Helse- og omsorgsutvalget 

 Kulturutvalget 

 Kontrollutvalget 

 Partssammensatt utvalg 

 

 

9. Ad hoc-utvalg 

Ad hoc-utvalg, herunder plankomiteer ihht byggesaksreglement, nedsatt av kommunestyret.  

Ledergodtgjøring utgjør 4,5% av ordførers godtgjøring, og utbetales ut fra det antall måneder 

ad hoc-utvalget har arbeidet, forutsatt at utvalget har hatt jevnlige møter i perioden. 

Møtegodtgjørelse til medlemmene utgjør 1 ‰ av ordførers godtgjøring og utbetales pr møte ut 

fra det antall måneder ad hoc-utvalget har arbeidet.  

 

Komiteer som ikke er satt ned av kommunestyret (dvs arbeidsutvalg for kortere tid) godtgjøres 

som øvrige mindre utvalg. Disse komiteene kan settes ned av utvalgene i inntil 3 måneder, og 

meldes til kommunestyret.  
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10. Ledere av andre utvalg  

Det utbetales ikke ledergodtgjørelse til andre mindre utvalg, men leder får møtegodtgjørelse 

tilsvarende kommunestyrets medlemmer. 

 

 

11. Medlemmer av andre utvalg og nemnder  

Medlemmene av andre faste utvalg og nemnder gis en godtgjørelse tilsvarende 1 ‰ av 

ordførers godtgjørelse pr møte. Dersom en representant møter i to ulike utvalg/nemnder på 

samme dag gis det godtgjørelse for begge møter.  

 

 

12. Delt godtgjøring:  

 Dersom et medlem har forfall til del av et møte, og varamedlem møter, deles 

møtegodtgjørelsen slik at det utbetales 50 % av møtegodtgjørelsen til hver av de møtende.  

 Det gis møtegodtgjørelse tilsvarende 50 % til varamedlemmer som møter i del av møtet når 

faste medlemmer må fratre i enkeltsaker pga inhabilitet.  

 

 

13. Godtgjørelse til ansattes representanter 

Arbeidstakere som er valgt som representanter for ansatte i utvalg, godtgjøres som folkevalgte 

representanter. 

 

 

14. Ansatte som ikke hever overtid 

Det gis godtgjørelse og dekning av reiseutgifter tilsvarende medlemmene av andre utvalg. 

Rådmannen omfattes ikke av ordningen. 

 

 

15. Godtgjøring for annen deltakelse.  

For deltakelse i møter det er innkalt til i KS og i Follorådet som besluttende organ, gis det 

godtgjøring som til andre utvalg.  

Det gis ikke møtegodtgjørelse for deltakelse på seminarer, konferanser og lignende, men det 

kan gis dekning av tapt arbeidsfortjeneste etter krav ihht gjeldende satser.  

 

 

16. Utbetaling av møtegodtgjørelse 

Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger i året, henholdsvis for møter pr. 1. januar og for møter pr. 

1. juli. 

 

 

17. Varighet 

Godtgjørelsen starter fra det tidspunkt valg av medlemmer er foretatt og opphører når nyvalg er 

skjedd. 

 

               

18. Ettergodtgjøring 
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Etterlønn til ordfører følger anbefalingen fra KS. Det betyr 1,5 mnd etterlønn hvis man går 

tilbake til lønnet arbeid. Evt 3 mnd etterlønn hvis man i denne perioden ikke går til lønnet 

arbeid.  

   

 

19. Pensjon 

Folkevalgte i verv på halv tid eller mer meldes inn i pensjonsordning i Kommunal 

Landspensjonskasse opprettet for dette formål. 

 

 

20. Tapt arbeidsfortjeneste. 

Pr. reise- og møtedag kan det utbetales: 

inntil kr 1.000 ulegitimert  

 inntil 12 G mot legitimasjon 

Beløpet kommer i tillegg til ordinær møtegodtgjørelse. 

 

 

21. Stedfortrederlønn/utlegg til barnepass. 
Pr. møte kan det utbetales: 

inntil kr 600 ulegitimert 

inntil kr 800 mot legitimasjon 

Beløpet kommer i tillegg til ordinær møtegodtgjørelse. 

 

 

22.Reiseutgifter. 

Alle får dekket kr 90 pr. møte i reisegodtgjørelse. 

 
Det åpnes for å dekke reisekostnader på rimeligste måte innenlands i forbindelse med reise til 

og fra møter i kommunestyret, formannskap, samt for de faste utvalgene. Ordningen gjelder 

studenter som for en begrenset periode oppholder seg utenfor Nesodden kommune. Det er en 

forutsetning at man er fast medlem av utvalget, og at søknad med antatte kostnader pr. reise, er 

sendt kommunen for godkjenning i forkant av oppholdet.    

 

 

23. Godtgjørelse for ledsager. 

For nødvendig ledsager for funksjonshemmede medlemmer/varamedlemmer til møter i 

kommunestyre, formannskap og øvrige kommunale styrer, råd og utvalg dekkes utgifter etter 

vanlige satser hva angår møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, stedfortrederlønn/utlegg til 

barnepass og reiseutgifter. Forøvrig gjelder kommunens regler for dekning av utgifter ved 

reiser og opphold tilsvarende, så langt disse passer. 

 

 

Eventuell fremtidig endringer av godtgjørelse til folkevalgte fastsettes i kommunestyreperioden 

før den trår i kraft.  
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, 
ÅS 

 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  

Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  

Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

Saksutskrift 
 

FIKS Budsjett 2019 
 
Arkivsak-dok. 18/00107-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 14.06.2018 10/18 

 
Styret i FIKSs behandling 14.06.2018: 
Daglig leder redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKSs vedtak 14.06.2018: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019: 
 
Lønn og sosiale utgifter   kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre    kr    105 000 
SUM      kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner   kr 1 960 000 
Momskompensasjon   kr      10 000 
Resultat     kr               0 
   
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Enebakk kr 216 000 
Frogn  kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski  kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås  kr 279 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 20.august 2018 
 
 
Kjell Tore Wirum 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00107 

 
Side 2 av 3 

 

Kontrollsjef/daglig leder  
Saksfremlegg 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019: 
 
Lønn og sosiale utgifter   kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre    kr    105 000 
SUM      kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner   kr 1 960 000 
Momskompensasjon   kr      10 000 
Resultat     kr               0 
   
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Enebakk kr 216 000 
Frogn  kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski  kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås  kr 279 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
FIKS Budsjett 2019, FIKS Refusjon fra kommuner 2019, FIKS ØP 2019-2022 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2018-nivå. 
 
Lønn og sosiale utgifter 
Lønn og sosiale utgifter er de største postene på budsjettet. 
Det legges opp til en lønnsvekst for sekretariatets ansatte på 3 pst. 
 
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser. 
Det foreslås budsjettert kr 1.200,- pr. møte.  
Styrets leder får dobbelt godtgjøring. 
 
Kjøp av varer og tjenester 
Kjøp av varer og tjenester justeres med en gjennomsnittlig prisvekst på 2 pst. 
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Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe 
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum videreføres. 
Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere. 
Folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg utsettes til vinter/vår 2020. Kostnadene til 
dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter deltakelse. 
 
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte økes til 50.000 kroner. 
 
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2018/2019, bli 
grunnlag for justering. Posten foreslås justert i tråd med prisstigningen. 
 
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen. 
 
Refusjoner 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2019 er 
folketallet i kommunene pr 1.1. 18 lagt til grunn. 
 
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 4,8% 
sammenlignet med 2018. 
 
Økonomiplan 2019 - 2022 
Forslaget til økonomiplan 2019 – 2022 baseres på en årlig lønnsvekst på 3 pst og en 
årlig prisvekst på 2 pst. For 2020 – 2022 fordeles kostnadene på 6 kommuner 
(Oppegård og Ski blir Nordre Follo fra 1.1.2020). 
 
Avsluttende kommentar 
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at 
kontrollutvalgene får en noenlunde forsvarlig sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for 
at sekretariatet kan påta seg utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær 
sekretærbistand. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for styret til behandling. 
 
 
Ås, 08.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 27/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00065-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Tilsynsrapport Nesodden - Nesodden kommunes rolle som barnehagemyndighet, 
FIKS Årsberetning 2017, Styret FIKS Behandlede saker 2017, FIKS Årsregnskap 
2017, Refusjon fra andre kommuner 2017, Faglig forum 2018, FKT Regional 
høstkonferanse 2018 - Program, Oppdatert møteoversikt repskapsmøter IKSene - 
høsten 2018, Aktivitetsplanen 190618 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

Ås, 04.09.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 

OS 23/18 Tilsynsrapport – Nesodden kommunes rolle som barnehagemyndighet 
(vedlagt) 

OS 24/18 FIKS årsberetning 2017 og årsregnskap 2017 (vedlagt) 
OS 25/18 Faglig forum 2018 – Program (vedlagt) 
OS 26/18 FKT – Regional høstkonferanse 2018 – Program (vedlagt) 
OS 27/18 Oppdatert møteoversikt repskapsmøter IKSene – Høsten 2018 (vedlagt) 
OS 28/18 Aktivitetsplan pr 19.6.18 (vedlagt) 
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Sammendrag 

 

Tema og formål 

Tema for vårt tilsyn med Nesodden kommune er kommunens plikt til å påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. lov 21. juni 2005 om 

barnehager (barnehageloven) §§ 8 og 16. 

Regelverket er gitt for å sikre at alle barn får et godt og likeverdig barnehagetilbud av 

høy kvalitet. Det overordnede målet med våre tilsyn er å bidra til at kommunene følger 

regelverket i praksis. 

 

Regelverksbrudd 

I de tilfeller der vi konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som 

regelverksbrudd. Det gjøres uavhengig av om det er forvaltningsloven, barnehageloven 

eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. Rapporten inneholder varsel 

om pålegg om retting av regelverksbrudd som er avdekket under tilsynet. 

Det er varslet 2 pålegg og 7 korreksjonspunkter.  

 

Status på rapporten og veien videre 

Denne tilsynsrapporten inneholder frist for retting av regelverksbrudd som er avdekket 

under tilsynet, jf. kommuneloven § 60 d. Fristen er 15. august.  

Nesodden kommune skal innen denne fristen gi tilbakemelding til Fylkesmannen om at 

de ulovlige forhold som er konstatert i denne rapporten er rettet. Kommunen skal da 

erklære at regelverksbruddet er rettet og kort gjøre rede for hvordan dette er gjort. 

Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg 

om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som et enkeltvedtak og vil kunne 

klages på i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI.  
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1 Innledning 

Vi fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 første 

ledd, jf. kommuneloven kapittel 10 A. 

I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med 

forskrifter. Rapporten omhandler regelverksbrudd som gjelder tilsynets tema og som er 

avdekket under tilsynet. Rapporten er derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av 

kommunen som barnehagemyndighet. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting etter at 

kommunen har fått en frist for å rette. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre 

tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. 

1.1 Kort om kommunen 

I Nesodden kommune er Rådmannen delegert myndighet for tilsyn. Tilsynsansvaret på 

barnehageområdet er delegert videre til Kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst.  

Kommunen har 30 barnehager, jf. BASIL rapporteringen per 15.12.2017. Det er 9 

kommunale barnehager, 14 private barnehager, 2 åpne barnehager som er privateid, og 

5 private familiebarnehager. 

Fylkesmannen har tidligere gjennomført tilsyn med Nesodden kommune. Tema for 

tilsynet i 2012 var kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven §§ 10 og 

11. 

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet  

Vi åpnet tilsyn med Nesodden kommune som barnehagemyndighet i brev av 21. 

desember 2017. Kommunen leverte følgende dokumentasjon til Fylkesmannen: 

 

a) Kommunens organisasjonskart.  

b) Oversikt over organiseringen på barnehageområdet (barnehagemyndigheten). 

c) Barnehagemyndighetens årsrapport på barnehageområdet for 2016. 

d) Kommunens plan for tilsyn 2013-2016 (som ble utvidet til å gjelde også for 2017), 

plan for tilsyn 2018-2021, sluttrapporter og samlerapport etter tilsyn i alle 

barnehager i Nesodden kommune i perioden 2014-2017. 

e) Tilsynsrapporter fra de fem siste varslede tilsyn på barnehageområdet.   

f) Dokumentasjon på kommunens oppfølging av regelverksbrudd i to barnehager. 

g) Bekreftelse på at kommunen ikke har fattet enkeltvedtak om pålegg om retting etter 

barnehageloven § 16 som følge av ovennevnte tilsyn. 

h) Barnehagemyndighetens egenvurdering i RefLex. 

i) Redegjørelse for hvordan barnehagemyndigheten bruker veiledning og tilsyn som 

virkemiddel for å påse regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage. 

 

Dette utgjør dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet. 
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Etter vår gjennomgang av dokumentene har vi gjennomført intervjuer med 

barnehagemyndigheten den 20. februar 2018. Vi har intervjuet følgende personer: 

▪ Herdis Eikemo, seniorrådgiver  

▪ Solveig Lefstad, rådgiver 

▪ Tone Årbostad-Moe, barnehagefaglig rådgiver 

 

Tema for tilsynet er kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med 

gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8, jf. § 16. Fylkesmannen vil vurdere hvordan 

barnehagemyndigheten bruker risikovurderinger, veiledning og tilsyn for å påse at 

barnehageeierne oppfyller lovens krav. Tilsynet innebærer at den innsendte 

dokumentasjonen og opplysninger fra intervjuene blir gjennomgått og vurdert opp mot 

lovkravene.   

 

Fylkesmannen gjennomførte veiledningssamling for kommunene i region Follo den 12. 

februar 2018. På denne samlingen ble kontrollspørsmålene vi undersøker i forbindelse 

med dette tilsynet gjennomgått. Representanter fra Nesodden deltok på denne 

samlingen. 

 

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til Nesodden kommune 20. mars 2018. I den 

presenterte vi våre foreløpige vurderinger og konklusjoner. Kommunen har kommentert 

innholdet i den foreløpige rapporten innen fristen 20. april 2018. Vi har behandlet 

kommunens kommentarer under hvert av de aktuelle temaene. 

1.3 Om tilsynsrapporten 

Våre vurderinger i denne rapporten baserer seg i hovedsak på opplysninger som kommer 

frem i den skriftlige dokumentasjonen, opplysninger fra intervju og kommunens uttalelse 

til foreløpig tilsynsrapport.  

 

Tilsynsrapporten inneholder informasjon om hvilke pålegg som er aktuelle å vedta etter 

at rettefristen etter kommuneloven § 60 d er utløpt. 

Tilsynsrapportene er et offentlig dokument. Vi publiserer våre tilsynsrapporter på vår 

hjemmeside. 
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2 Nesodden kommune som barnehagemyndighet 

Vi har vurdert kommunens plikt til å påse regelverksetterlevelse, jf. vedlagte rettslige 

krav. Dersom vi konkluderer med at kommunen ikke oppfyller kravene som ligger i det 

enkelte spørsmål, er konklusjonen at kommunen ikke oppfyller sin forpliktelse til å påse 

at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 8 og 

16.  

2.1 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

Deltema: RISIKOVURDERINGER 

2.1.1 Har barnehagemyndigheten oversikt over barnehageeiers 

plikter etter barnehageloven?  

Oversikt over innebærer en overordnet kjennskap til eierpliktene som finnes i barnehageloven med 

forskrifter. For å oppfylle ansvaret om å påse regelverksetterlevelse i barnehagene, må 

barnehagemyndigheten ha oversikt over regelverket den veileder om og fører tilsyn med. Det er 

ikke nødvendig med detaljkunnskap om alle barnehageeierens plikter, eller at det foreligger en 

oversikt i et bestemt format.  

 

Barnehagemyndigheten i Nesodden kommune har svart ja på dette spørsmålet i RefLex 

og vist til kommunens planer for tilsyn i periodene 2013-2016 og 2018-2021.   

 

I spørreskjemaet som er utarbeidet til bruk i tilsynet, jf. kommunens plan for tilsyn 

2013-2016, gis det en oversikt over regelverket barnehagemyndigheten skal føre tilsyn 

med. Skjemaet inneholder spørsmål knyttet til barnehageloven §§ 1-4, § 7, § 13, §§ 17-

24 og tilhørende forskrifter. Etter vår vurdering tilsier dette at barnehagemyndigheten 

har god kjennskap til eierpliktene i lov og forskrifter.  

 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten har oversikt over 

barnehageeiers plikter etter barnehageloven. 

 

2.1.2 Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om 

hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter 

barnehageloven? 

Tilstrekkelig kunnskap betyr å ha nok og egnet informasjon om barnehagene til å gjøre 

risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon om 

barnehagenes praksis for å belyse om barnehageeierne ivaretar sine plikter, må den innhente det. 

Uten informasjon om regelverksetterlevelsen, kan ikke barnehagemyndigheten vurdere risikoen for 

brudd på regelverket og behovet for veiledning og tilsyn. Informasjonen skal vise om regelverket 

er kjent, forstått og overholdt av barnehageeierne. 

 

I barnehagemyndighetens samlerapport etter tilsyn fremkommer det at det har vært 

utført tilsyn ved alle barnehagene i kommunen i perioden 2014-2017. Totalt utgjorde 

dette et varslet stedlig tilsyn i 32 barnehager; 9 kommunale, 12 private og 11 

familiebarnehager. Det konkluderes i samlerapporten med at «Tilsyn i perioden har 
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bidratt til større forståelse for barnehageloven, i større grad etterlevelse av regelverk 

blant barnehageeierne og økt kvalitet på barnehagetilbudet.» 

 

I tilsynsperioden ble det avdekket 72 avvik og gitt 82 merknader. I samlerapporten 

omtales dette slik: «Tilsynet i den enkelte barnehage var omfattende, men gav oss god 

og viktig kunnskap om alle barnehagene i kommunen.» Barnehagemyndigheten har 

konkretisert hvilke plikter i barnehageloven som ikke er overholdt, og funnene er samlet i 

en egen oversikt som viser avvik og merknader for hver barnehage. Etter 

barnehagemyndighetens vurdering «fungerer dette svært godt og bør videreføres». 

Barnehagemyndigheten viser til denne dokumentasjonen når de svarer ja på dette 

kontrollspørsmålet i RefLex.  

 

På intervju ba vi om at barnehagemyndigheten utdypet litt mer om hvordan denne 

kunnskapen opprettholdes etter den nevnte tilsynsperioden. Den viste til at de får mye 

kunnskap om barnehagene ved gjennomgang av årsmeldingene, barnehagens årsplan, 

barnehagens hjemmeside, ved tildeling av offentlige tilskudd, årsregnskap for ikke-

kommunale barnehager, årsrapporter, ved kontinuerlig oppdatering av antall barn i sitt 

datasystem og ved behandling av dispensasjon fra utdanningskravet. I tillegg får 

barnehagemyndigheten mye informasjon om hvordan eierpliktene ivaretas på 

styrermøter, via telefoner og e-post, og ved henvendelser fra barnehagenes ledere, 

ansatte og foreldre. De som ivaretar rollen som barnehagemyndighet, deler mye 

informasjon med hverandre slik at de samlet sett har tilstrekkelig kunnskap om hvordan 

eierpliktene ivaretas.  

 

Etter vår vurdering er dette relevante kilder for å påse regelverksetterlevelse hos 

barnehageeier. Vi er også av den oppfatning at tilsyn med alle barnehagene i kommunen, 

i perioden 2014-2017, ga barnehagemyndigheten bred og relevant kunnskap om 

barnehageeiers regelverksetterlevelse.  

 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig 

kunnskap om hvordan barnehageeierne oppfyller sine plikter etter 

barnehageloven. 

 

2.1.3 Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å 

gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning 

og tilsyn?  

Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen om barnehageeierne til å foreta løpende vurderinger 

av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i barnehageloven. På 

bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen, må barnehagemyndigheten vurdere behovet 

for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko for brudd 

på regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Videre må 

barnehagemyndigheten vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å påse regelverksetterlevelse. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker virkemidlene i tråd med sine funn, oppfyller den ikke 

sin plikt til å påse regelverksetterlevelse. 

 

I RefLex har barnehagemyndigheten svart ja på dette kontrollspørsmålet med følgende 

kommentar: «Vi har ikke egne skjema for risikovurdering, men evaluerer kontinuerlig 

barnehagens innhold og rammebetingelser.»  
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På vårt intervju med barnehagemyndigheten ble det vist til at de foretar tilsyn på 

bakgrunn av den kjennskap de har til den enkelte barnehage, og de utfører tilsyn på 

bakgrunn av bekymringsmeldinger. De som innehar barnehagemyndighetsrollen snakker 

sammen om kunnskapen de har, og vurderer om det er risiko for regelverksbrudd. Deres 

erfaring er at det er et stort behov for veiledning blant barnehageeierne. 

Barnehagemyndigheten oppfordrer også andre aktuelle myndigheter i kommunen til å 

gjennomføre tilsyn når den avdekker et behov for det, eksempelvis etter Forskrift om 

miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv.   

 

Etter tilsynsperioden 2014-2017 har barnehagemyndigheten utarbeidet en sluttrapport 

som gir en samlet oversikt over avvik og merknader som er gitt, og hvordan de skal 

følges opp for å sikre regelverksetterlevelse. I konklusjonen står det blant annet: 

«Gjennom veiledning og oppfølging har vi gitt et godt grunnlag for forbedringer.» 

 

I den foreløpige rapporten var det vår oppfatning at barnehagemyndigheten har fått mye 

kunnskap gjennom sitt tilsyn med alle barnehagene for å vurdere videre behov for 

veiledning og tilsyn. Vi kunne derimot ikke se at tema og tilsynsobjekt i perioden 2014-

2017 ble valgt ut på bakgrunn av en risikovurdering, men på bakgrunn av at det skulle 

foretas tilsyn med alle eierpliktene i alle barnehagene i kommunen i denne perioden. I 

kommunens varsel om tilsyn i de fem tilsynsrapportene vi har fått tilsendt, vises det kun 

til barnehageloven § 16 og at «tilsynet skal være til hjelp for barnehagene i arbeidet med 

kvalitetssikring av egen virksomhet».  

 

Nesodden kommune skriver i sin tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten at 

plan for tilsyn 2014-2017 ble utarbeidet med bakgrunn i at det var lenge siden 

barnehagemyndigheten hadde utført et grundig tilsyn etter barnehageloven. Før tema og 

omfang av tilsyn ble valgt, har de utarbeidet et spørreskjema til barnehagene med 

risikoområder for regelverksbrudd og de har gjennomgått barnehagenes årsrapporter, 

årsplaner, vedtekter og godkjenninger. Den kunnskapen barnehagemyndigheten har fått 

om barnehagene gjennom denne kartleggingen, er sett opp mot kravene i 

barnehageloven for å vurdere risiko for brudd på regelverket. Barnehagemyndigheten har 

vist til konkrete paragrafer i barnehageloven der de har vurdert at risikoen for 

regelverksbrudd er høy. I sin tilbakemelding på den foreløpige rapporten skriver 

barnehagemyndigheten at spørreskjemaet ble så omfattende at de anså det som mest 

hensiktsmessig å foreta samme tilsyn i alle barnehagene. 

   

Vi viste også til kommunens plan for tilsyn 2018-2020 i vår foreløpige tilsynsrapport. I 

årshjul for tilsyn av barnehager står det i punkt 4: «Kommunalsjef for skole, barnehage 

og oppvekst prioriterer innsatsområder/tema, tilsynsmetoder og avgjør hvilke 

barnehager det skal føres tilsyn med i dette året.» På intervju orienterte 

barnehagemyndigheten om de temaene som var prioritert av kommunalsjefen for 

kommende tilsynsperiode.  

 

I den foreløpige tilsynsrapporten kom vi frem til at den kunnskapen 

barnehagemyndigheten har om barnehagene, ikke benyttes til å gjøre risikovurderinger 

for å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. For så lenge det er kommunalsjefen som 

skal prioritere tema og tilsynsmetode for fremtidige stedlige og skriftlige tilsyn, kan vi 

ikke se at tilsyn i Nesodden kommune gjøres ut i fra en risikovurdering. Dette tilsa etter 



27/18 Referat og orienteringer - 18/00065-5 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Nesodden - Nesodden kommunes rolle som barnehagemyndighet

9 
 

vår vurdering at det er kun hendelsesbaserte tilsyn som gjennomføres på bakgrunn av 

en risikovurdering. 

 

I tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten bekrefter barnehagemyndigheten at 

det under intervjuene ikke kom klart nok frem at temaene for tilsyn ble valgt i et 

samarbeid mellom kommunalsjefen og rådgiverne på barnehageområdet. 

Barnehagemyndigheten viser til at fylkesmannen i sin vurdering har utelatt det som står 

om at rådgivere er medarbeidere i prosessen, jf. punkt 4 i plan for tilsyn 2018-2020. Det 

vises også til den årlige fremdriftsplanen for tilsyn, og at prioriteringer av innsatsområder 

skal vurderes på nytt i august. Det fremkommer at dette gjøres med bakgrunn i 

utveksling av felles kunnskap, og vurdering av risiko for regelverksbrudd.  

 

Barnehagemyndigheten viser til fem dokumenter som den har vedlagt sammen med sin 

tilbakemelding på vår foreløpige vurdering av kontrollspørsmålet i punkt 2.1.3. Alle fem 

var vedlagt den dokumentasjonen vi ba om da vi åpnet vårt tilsyn med Nesodden 

kommune. 

Selv om det ikke er fremkommet ny dokumentasjon i vedleggene, er det vår vurdering at 

den utdypende informasjonen vi fikk på sluttmøtet og som er gjengitt i den skriftlige 

tilbakemeldingen på vår foreløpige tilsynsrapport, tilsier at barnehagemyndigheten 

bruker den kunnskapen de har om barnehagene til å gjøre risikovurderinger. Det er vår 

oppfatning at det er sannsynliggjort at tema for tilsyn og valg av virkemidler er basert på 

at det foretas løpende vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på 

barnehageeiers plikter i barnehageloven. 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten bruker denne 

kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og 

tilsyn. 

 

2.1.4 Er barnehagemyndighetens risikovurderinger basert på 

oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven?  

Når barnehagemyndigheten skal vurdere risiko for brudd på regelverket, må 

barnehagemyndigheten vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige 

kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder 

og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva regelverket 

faktisk krever av barnehageeier. 

 

Barnehagemyndigheten skriver i RefLex at de til enhver tid er oppdatert i forhold til 

lovverk, rammeplan og forvaltningslovens bestemmelser. I dette kontrollspørsmålet skal 

det vurderes hvorvidt barnehagemyndighetens risikovurdering er basert på oppdatert og 

gjeldende lovforståelse. 

 

Vi har ett eksempel som belyser barnehagemyndighetens forståelse av barnehageloven 

når den vurderer risiko for regelverksbrudd i en barnehage. Risikovurderingen er knyttet 

til en klage fra foreldre på kritikkverdige forhold i Bergerkollektivet barnehage. Vi skal 

ikke gå inn i selve klagen, men vise til barnehagemyndighetens bruk av barnehageloven 

§ 9 andre ledd, og §§ 7, 13 og 19 g i denne saken.  
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Etter å ha mottatt klagen fra foreldrene, henvendte barnehagemyndigheten seg til 

Fylkesmannen. Barnehagemyndigheten definerte klagen som spesiell fordi det dreide seg 

om prinsipielle spørsmål knyttet til private barnehagers plikt for tilrettelegging etter 

barnehageloven § 19 g. Den henviste til bestemmelsene i barnehageloven § 9 andre ledd 

om at fylkesmannen har ansvar for tilsyn i helt spesielle saker, og med bakgrunn i dette 

ba den om vår vurdering av denne saken.  

 

I vårt svar til kommunen, bemerket fylkesmannen to forhold knyttet til 

barnehagemyndighetens forståelse av barnehageloven § 9 andre ledd. Det ene er at 

dette er en kan-regel. Det kommunale tilsynet er fortsatt det primære tilsynet på 

barnehageområdet og Fylkesmannens tilsyn vil være et unntak fra hovedregelen, jf. 

Prop.33 L (2015-16). Jf. nevnte Prop. må Fylkesmannen på bakgrunn av egne 

risikovurderinger vurdere i hvilke tilfeller det er nødvendig å iverksette statlige tilsyn 

overfor barnehagene. For det andre bemerket vi at bestemmelsen ikke er ment å skulle 

avklare prinsipielle spørsmål eller eventuelle rettslige problemstillinger. 

 

Etter avslaget om tilsyn fra Fylkesmannen sendte kommunen et brev til Bergerkollektivet 

barnehage. Som nevnt i henvendelsen til oss har barnehagemyndigheten vurdert at 

barnehagens praksis knyttet til opptak av barn med nedsatt funksjonsevne kan være i 

strid med barnehageloven §§ 13 og 19 g.  

 

Vedrørende § 13 skriver Nesodden kommune følgende i sitt brev til barnehagen: 

«Dersom barnehagen ikke ønsker å ta inn barn med nedsatt funksjonsevne fordi 

tilretteleggingen blir for krevende, burde dette ikke ha vært nedfelt i barnehagens 

vedtekter.»  

 

Fylkesmannen vil bemerke at barnehageeier kan ikke se bort fra bestemmelsene i § 13, 

jf. departementets merknader i rundskriv F-08/2006: «Prioritetsretten gjelder bare 

dersom barnet hører til barnehagens opptakskrets.» Vedtektene skal gi opplysninger om 

opptakskriterier og opptakskrets, jf. barnehageloven § 7. Barnehagens vedtekter er ikke 

gjenstand for godkjenning, men tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting dersom 

vedtektene er i strid med barnehageloven eller dens forskrifter. Det fremkommer av 

Ot.prp.nr.72 (2004-2005) at bestemmelsen i barnehageloven § 12 om samordnet 

opptak, ikke er ment å innskrenke barnehagens rett til å definere sin opptakskrets i 

barnehagens vedtekter og selv ta beslutningen om opptak av det enkelte barn. 

 

Vedrørende barnehageloven § 19 g mener kommunen, på bakgrunn av eiers 

redegjørelse, at barnehagen ikke ønsker å imøtekomme et barn med nedsatt 

funksjonsevne sine behov for tilrettelegging. Nesodden skriver i sitt brev til barnehagen: 

«Kommunen vurderer barnehageeiers håndtering av denne saken som både kritikkverdig 

og alvorlig.»  

 

Fylkesmannen viser til Utdanningsdirektoratet sin tolkningsuttalelse av 31. juli 2017 der 

det fremgår følgende: «Kommunen kan ikke pålegge en privat barnehage å tilrettelegge 

etter § 19 g. Kommunen må inngå en avtale med den private barnehagen om dette. 

Kommunen må, dersom den private barnehagen ikke ønsker å tilrettelegge 

barnehagetilbudet etter § 19 g, tilby barnet plass i en annen barnehage hvor 

barnehagetilbudet kan tilrettelegges.» 
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I den foreløpige tilsynsrapporten vurderte vi at den tilsendte dokumentasjonen, 

ovennevnte eksempel og intervjusamtalene viste at barnehagemyndigheten ikke alltid 

anvender barnehageloven i tråd med gjeldende rett når den vurderer risiko for brudd på 

regelverket. Vi bemerket også at en risikovurdering basert på gjeldende og oppdatert 

forståelse av barnehageloven sannsynligvis hadde medført at barnehagemyndigheten 

hadde utført tilsyn med denne barnehagen på et tidligere tidspunkt, jf. kommunens brev 

til Bergerkollektivet barnehage. I dette brevet opplyser kommunalsjefen om at 

kommunens tilsynsmyndighet vil bli anbefalt å føre tilsyn med barnehagen så snart som 

mulig.  

 

I sin tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten bekrefter barnehagemyndigheten 

at den hadde basert sin risikovurdering på feil forståelse av §§ 13 og 19 i 

barnehageloven når det gjelder Bergerkollektivet barnehage, jf. at Fylkesmannen har 

brukt dette som eksempel i sin vurdering av dette kontrollspørsmålet.  

 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndighetens risikovurderinger 

ikke er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven. 

 

2.1.5 Gjennomfører barnehagemyndigheten veiledning og tilsyn 

i tråd med sine risikovurderinger?  

For at barnehagemyndigheten skal gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine 

risikovurderinger, må den ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, og på bakgrunn av 

kunnskapen vurdere behovet for veiledning og tilsyn. På denne måten vil barnehagemyndigheten 

få et bilde av hvor regelverksetterlevelsen eventuelt er mangelfull. Det vil si at 

barnehagemyndigheten har foretatt en risikovurdering. På bakgrunn av denne informasjonen, må 

barnehagemyndigheten bruke sine virkemidler; veiledning og tilsyn. Barnehagemyndigheten må 

gjennomføre veiledning og tilsyn på en slik måte at den bidrar til økt regelverksetterlevelse i 

barnehagen. Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker virkemidlene i tråd med sine funn, 

oppfyller den ikke sin plikt til å påse regelverksetterlevelse. 

 

I samlerapporten etter barnehagemyndighetens tilsyn 2014-2017 konkluderes det med: 

«Alle barnehagene hadde avvik i utarbeiding av barnehagens årsplan. Dette resulterte i 

veiledning, kompetanseheving og utviklingsarbeid på dette området.» 

Barnehagemyndigheten viser i denne samlerapporten til at den har gitt veiledning til flere 

barnehager i telefonsamtaler, og sendt de eksempler på hvordan de kan rette avvik som 

er avdekket under tilsyn.  

 

I den foreløpige tilsynsrapporten var det vår oppfatning at barnehagemyndigheten følger 

opp med veiledning og tilsyn basert på de forhold som er avdekket i nevnte 

tilsynsperiode. Dette fremkommer av oversikten i sluttrapporten etter tilsynsperioden 

2014-2017, og det ble gitt konkrete eksempler på intervju med barnehagemyndigheten. 

Vi hadde ikke funnet dokumentasjon på at veiledning og tilsyn gjennomføres på 

bakgrunn av løpende risikovurderinger. Eneste unntak var ved hendelsesbaserte tilsyn, 

jf. punkt 2.1.3. 

 

Barnehagemyndigheten har ikke fremlagt ny dokumentasjon knyttet til punkt 2.1.5. Den 

viser i sin tilbakemelding til supplerende informasjon som er gitt til punkt 2.1.3. 

Barnehagemyndigheten bekrefter i sin tilbakemelding til punkt 2.1.5 at den 
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informasjonen som fylkesmannen fikk på intervju, ikke har vært tilstrekkelig til å få 

belyst at det gjennomføres veiledning og tilsyn basert på risikovurderinger. 

Barnehagemyndigheten ga derfor supplerende informasjon om dette i sluttmøtet.   

 

Ettersom Fylkesmannen i den foreløpige rapporten hadde kommet frem til nei i punkt 

2.1.3, kunne barnehagemyndigheten vanskelig oppfylle kravet som følger av 

kontrollspørsmålet i punkt 2.1.5 på det tidspunktet den foreløpige tilsynsrapporten ble 

utarbeidet.  

 

Som nevnt under punkt 2.1.3 har barnehagemyndigheten foretatt en risikovurdering ut 

fra blant annet den kunnskapen den har fått ut fra et spørreskjema som ble sendt til alle 

barnehagene. På sluttmøtet redegjorde barnehagemyndigheten for hvordan de ut fra 

denne kunnskapen vurderte behovet for veiledning og tilsyn, og den begrunnet hvorfor 

det ble gjennomført veiledning på noen konkrete tema, mens det ble valgt både 

veiledning og tilsyn på andre tema.  

 

Etter barnehagemyndighetens tilbakemelding på den foreløpige rapporten og informasjon 

gitt på sluttmøtet, mener vi det er sannsynliggjort at barnehagemyndigheten bruker den 

kunnskapen den har om barnehagene, til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov 

for veiledning og tilsyn. Som følge av dette har vi foretatt en ny vurdering av om 

barnehagemyndigheten gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med sine 

risikovurderinger. 

 

Det var vår oppfatning at barnehagemyndigheten følger opp med veiledning og tilsyn 

basert på de forhold som er avdekket i tilsynsperioden 2014-2017. Når det nå er 

sannsynliggjort at barnehagemyndigheten i forkant av denne tilsynsperioden har foretatt 

risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn, følger det av dette at 

gjennomføringen er i tråd med barnehagemyndighetens risikovurdering. 

 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten gjennomfører 

veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger. 

 

Deltema: VEILEDNING 

2.1.6 Er barnehagemyndighetens veiledning basert på oppdatert 

og gjeldende forståelse av barnehageloven?  

Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den gir 

informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven, jf. barnehageloven § 8 første 

ledd. Barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeieren. 

Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke 

gyldige rettskilder og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å 

klargjøre hva regelverket faktisk krever av barnehageeieren. Veiledningen skal være frivillig for 

barnehageeieren. 

 

I sin redegjørelse til oss viser barnehagemyndigheten til at de har veiledet barnehager i 

forbindelse med årsplanarbeid og tema barnehagene er opptatt av. I samlerapporten 

etter tilsyn fremkommer det at tilsynsmyndigheten har deltatt på to veiledningsmøter i 

forhold til arbeid med årsplanmal. Barnehagemyndigheten gjennomgikk lovens krav om 
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årsplanarbeid, blant annet progresjonsplan for fagområdene og vurdering av dette. Det 

foreligger ikke referat fra disse veiledningsmøtene, men vi har fått tilsendt 

presentasjonen som ble framvist. Den inneholder hovedsakelig sitat fra barnehagelov og 

rammeplan for barnehager, i tillegg til ett eksempel på hvordan en kan fylle ut en 

progresjonsplan for et fagområde.  

 

Dette er det eneste eksemplet vi har. Vi har dermed ikke en fullstendig oversikt over om 

barnehagemyndighetens veiledning er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av 

barnehageloven. Vi mener at ovennevnte eksempel tilsier at barnehagemyndighetens 

veiledning er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven § 2. 

 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndighetens veiledning er 

basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven. 

 

Deltema: TILSYN 

2.1.7 Bruker barnehagemyndigheten tilsyn som virkemiddel der 

dette er nødvendig for å påse regelverksetterlevelse etter 

barnehageloven hos barnehageeier?  

Barnehagemyndigheten kan kun føre tilsyn med forhold som er regulert i barnehageloven. Tilsyn 

innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av praksis som ikke er i samsvar med 

eierpliktene i regelverket. I motsetning til veiledning kan barnehagemyndigheten gjennomføre 

tilsyn mot barnehageeierens vilje. Vurderingen av om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på 

barnehagemyndighetens risikovurdering. 

 

Fylkesmannen har i varsel om tilsyn bedt Nesodden kommune redegjøre for hvordan de 

bruker veiledning og tilsyn som virkemiddel for å påse regelverksetterlevelse i den 

enkelte barnehage. I den innsendte dokumentasjonen viser kommunen til sin 

samlerapport etter tilsyn i barnehager 2014-2017. Her kommer det frem at i tillegg til 

stedlig tilsyn i alle barnehagene i kommunen, har barnehagemyndigheten gjennomført 

hendelsesbaserte tilsyn i tre barnehager. Rapporten konkluderer med at barnehagene i 

Nesodden «drives i stor grad iht. regelverket».  

 

Kommunens plan for tilsyn 2018-2021 inneholder et årshjul for tilsyn av barnehager. Her 

pålegges barnehagemyndigheten kontinuerlig tilsynsoppfølging på varslinger, hendelser 

og ønsker, det vil si hendelsesbaserte tilsyn. Varslet stedlig tilsyn og skriftlige tilsyn med 

barnehagene skal i Nesodden planlegges ut fra kommunalsjefens prioritering. 

 

Fylkesmannen vurderer ikke tilsynsomfanget. Tilsyn innebærer å undersøke praksis og 

pålegge endring av praksis som ikke er i samsvar med regelverket. Etter vår oppfatning 

viser den skjematiske oversikten i sluttrapporten, etter tilsynsperioden i 2014-2017, at 

barnehagemyndigheten vurderer både veiledning og tilsyn som virkemiddel for å følge 

opp at regelverksbruddene blir lukket.  

 

Barnehagemyndighetens vurdering av om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på 

en risikovurdering. For å kunne vurdere dette kontrollspørsmålet har vi sett nærmere på 

de hendelsesbaserte tilsynene som er gjennomført i perioden 2014-2017.   
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I barnehagemyndighetens redegjørelse til oss kommer det frem at de har gjennomført 

flere uanmeldte tilsyn år 2017. Et eksempel er i Sletta barnehage der det er gjennomført 

fire uanmeldte tilsyn i perioden februar til august 2017. Vi får opplyst at avvik og 

merknader er fulgt opp av eierne.  

 

Et annet eksempel er barnehagemyndighetens oppfølging av Bergerkollektivet 

barnehage, jf. punkt 2.1.4. Nesodden kommune har i brev til barnehagen datert 18. 

oktober 2017, varslet at de på bakgrunn av de funn som er gjort, har anbefalt 

kommunens tilsynsmyndighet å føre tilsyn med barnehagen så snart som mulig.  

 

Disse to eksemplene samsvarer med opplysninger vi fikk på intervju med 

barnehagemyndigheten, om at bekymringsmeldinger er en kilde som ofte fører til tilsyn. 

 

Vi mener at ovennevnte eksempler tilsier at barnehagemyndigheten bruker tilsyn som 

virkemiddel for å påse regelverksetterlevelse.  

 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten bruker tilsyn som 

virkemiddel der dette er nødvendig for å påse barnehageeiers 

regelverksetterlevelse etter barnehageloven. 

 

2.1.8 Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på oppdatert og 

gjeldende forståelse av barnehageloven?  

For å gjennomføre tilsyn, må barnehagemyndigheten vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til 

barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten 

må bruke gyldige rettskilder og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for 

å klargjøre hva regelverket faktisk krever av barnehageeieren. 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn i alle barnehagene i perioden 2014-2017. På bakgrunn 

av de fem tilsynsrapporter vi har fått tilsendt, har Fylkesmannen sett på 

barnehagemyndighetens lovforståelse av enkeltbestemmelser i barnehageloven. Vi har 

dermed ikke en fullstendig oversikt over alle sider av myndighetens forståelse av 

barnehageloven. Av de innsendte tilsynsrapportene er det barnehageloven §§ 2, 3 og 4 

som er vurdert under dette kontrollspørsmålet.  

 

Vi vil bemerke at i vår vurdering av barnehagemyndighetens forståelse av 

barnehageloven med tilhørende forskrifter, er det rammeplan gjeldende frem til 1. 

august 2017 som er grunnlaget for alle tilsyn som det nedenfor refereres til.  

 

Barnehagemyndighetens forståelse av barnehageloven § 2 

Tilsynsrapportene gir mye informasjon om barnehagemyndighetens bruk av rettskilder. 

Alle barnehagene i de fem tilsynsrapportene vi har mottatt, har fått avvik på § 2. Avvik 

er i tilsynsrapporten definert som «mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov eller 

forskrift».  

 

I tilsynsrapportene for Munkestien og Vestsiden barnehager er det gitt følgende avvik: 

«Årsplan er ikke fullt ut i tråd med barnehageloven § 2 og Rammeplan for barnehager. 

Rettelser av årsplan gjøres i tråd med anbefalinger i denne rapporten». For Munkestien 

peker barnehagemyndigheten på at barnehagen bør konkretisere danningsbegrepet. Den 
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viser til konkrete punkter i gjeldende rammeplan der det står om danning, og den skriver 

blant annet følgende i sin anbefaling til barnehagen: «Oppgavene barnehagen har i 

forhold til danning gjennom omsorg, lek og læring, kommer ikke tydelig fram i 

årsplanen.» «Det er viktig å konkretisere mål, tiltak og vurderingsarbeidet også i dette 

arbeidet.» 

 

For Vestsiden barnehage er barnehagemyndighetens vurdering av barnehagens innhold 

at årsplanen mangler god nok nedfellelse av mål og tiltak, samt evaluerings- og 

vurderingsarbeid knyttet til rammeplanens fagområder og progresjonsplan. Den viser til 

at barnehagen har redegjort for hvordan dette arbeidet gjøres under tilsynsbesøket, men 

anbefaler å konkretisere dette i årsplanen slik at målene blir enklere å vurdere. 

Barnehagemyndigheten viser til spesifikke deler av gjeldende rammeplan som den mener 

gir god veiledningsoversikt over hvordan barnehagen kan forbedre dette arbeidet.  

 

I de to ovennevnte tilsynsrapportene gir barnehagemyndigheten etter vår oppfatning en 

beskrivelse av de krav som fremkommer i barnehageloven § 2 og tilhørende Forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

 

I tillegg til de anbefalinger som er gitt vedrørende synliggjøring av barnehagens innhold i 

årsplanen, har barnehagemyndigheten stilt følgende spørsmål og krysset Ja/Nei i 

tilsynsrapporten: «Er årsplanen behandlet i samarbeidsutvalget?» For Haslerud natur- og 

familiebarnehage er det krysset nei på dette spørsmålet, men det er ikke gitt avvik. På 

intervju ble det bekreftet at avkrysningen skyldes en skrivefeil. 

 

Fylkesmannen vil her bemerke at samarbeidsutvalget skal ikke bare behandle 

barnehagens årsplan. Barnehageloven § 2 niende ledd fastslår at samarbeidsutvalget 

skal fastsette barnehagens årsplan og at denne skal fastsettes med utgangspunkt i 

rammeplanen. I departementets merknader, rundskriv F-08/2006, står det presisert at 

begrunnelsen for at samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan er at 

foreldrene skal sikres reell medvirkning. Etter vår vurdering har barnehagemyndigheten i 

Nesodden kontrollert foreldrenes muligheter for medvirkning, jf. vår vurdering av 

barnehagemyndighetens forståelse av barnehageloven § 4 nedenfor. På bakgrunn av 

dette har vi kommet frem til at tilsyn med barnehageloven § 2 er basert på oppdatert og 

gjeldende lovforståelse. 

 

Det er vår oppfatning at barnehagemyndigheten legger til grunn en riktig forståelse av 

barnehageloven § 2. 

 

Barnehagemyndighetens forståelse av barnehageloven § 3 

Tilsynsrapportene har et eget punkt med henvisning til barnehageloven § 3, barns rett til 

medvirkning. Her kommer det frem at barnehagemyndigheten har undersøkt hva 

barnehagene har skrevet om dette i sine årsplaner. Dette er fulgt opp på selve 

tilsynsbesøket, og barnehagemyndigheten har i tilsynsrapportene konkret beskrevet 

hvordan barnehagene jobber med dette.  

 

I tilsynsrapporten for Haslerud natur- og familiebarnehage står det blant annet at 

«barnehagen stimulerer barna til å tenke selv og oppmuntrer den til å gi aktivt uttrykk 

for sine tanker og meninger». For Munkestien og Oksval barnehager står det i 

vurderingen av barnehagens innhold: «Barnehagen må sørge for at årsplanen 

konkretiserer barnas rett til medvirkning etter barnehageloven § 3.» 
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Etter vår vurdering er anbefalingen som er gitt Munkestien og Oksval barnehager i 

henhold til departementets merknader, rundskriv F-08/2006, der det er presisert at 

årsplanen må konkretisere barnehagens arbeid med å sikre barnas medvirkning.  

 

Det er vår oppfatning at barnehagemyndigheten legger til grunn en riktig forståelse av 

barnehageloven § 3. 

 

Barnehagemyndighetens forståelse av barnehageloven § 4  

Tilsynsrapportene er delt i to deler; barnehagens innhold og barnehagens 

rammebetingelser. Krav gitt i barnehageloven § 4 er omtalt begge steder i 

tilsynsrapporten.  

 

Barnehagemyndigheten har under rammebetingelsene konkludert med at barnehagene 

har foreldreråd og samarbeidsutvalg i tråd med bestemmelsene i barnehageloven § 4. 

Den har blant annet sett på om sammensetningen av samarbeidsutvalgets medlemmer 

er i henhold til lovverket, om dette er hjemlet i barnehagens vedtekter og hvilke saker 

foreldrerådet og samarbeidsutvalget har behandlet.  

 

I den delen av tilsynsrapporten som omhandler barnehagens innhold har 

barnehagemyndigheten stilt følgende spørsmål og krysset Ja/Nei i tilsynsrapporten: 

- Har foreldrene deltatt i utviklingen av årsplanen? 

- Har foreldrene fått utdelt årsplanen? 

 

For barnehagene Oksval og Vestsiden, og Haslerud natur- og familiebarnehage er det 

krysset nei på det første spørsmålet. Barnehagemyndigheten har gitt avvik på at 

«foreldrene i Vestsiden barnehage ikke har hatt en reell mulighet til å delta i 

planleggingen av barnehagens innhold (årsplan)».  

 

For Oksval og Haslerud er det ikke gitt avvik på dette. På intervju ble det bekreftet at det 

var en skrivefeil da barnehagemyndigheten krysset Nei på dette spørsmålet for Haslerud. 

Vi legger til grunn at dette er korrekt siden det i tilsynsrapporten står at «innholdet i 

barnehagen diskuteres på foreldremøter og små uformelle møter i det daglige».  

 

Vi legger til grunn at barnehagemyndigheten også for Oksval barnehage har basert sitt 

tilsyn på oppdatert og gjeldende lovforståelse når det i tilsynsrapporten står at 

«samarbeidet med foreldrene må konkretiseres og bør nedfelles som eget punkt i 

årsplanen». 

 

Det er vår oppfatning at barnehagemyndigheten legger til grunn en riktig forståelse av 

barnehageloven § 4. 

 

Det er Fylkesmannens vurdering at tilsyn er basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven. 
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2.1.9 Innhenter barnehagemyndigheten informasjon i tilsyn som 
gjør at den kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller 

barnehageloven?  

Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagens praksis til å kunne 

vurdere og konkludere på om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med 

forskrifter. Det følger av forvaltningsloven § 17 at barnehagemyndigheten må opplyse saken så 

godt som mulig før den fatter vedtak. Aktuelle informasjonskilder for barnehagemyndigheten kan 

være intervju, befaring og dokumenter innhentet fra barnehageeieren. 

 

Nesodden kommune utarbeider plan for tilsyn som går over 3-4 år. Kommunens plan for 

tilsyn 2013-2016 inneholder et spørreskjema som barnehagene må besvare før 

tilsynsbesøket. Her innhenter barnehagemyndigheten informasjon knyttet til 

barnehageloven §§ 1-4, § 7, § 13, §§ 17-24 og tilhørende forskrifter. I kommunens 

samlerapport etter tilsyn utført i perioden 2014-2017 er det listet opp hvilket 

dokumentgrunnlag som er innhentet i tillegg til spørreskjemaet. Det er barnehagens 

godkjenning, årsplan, årsmelding og nåværende antall barn i barnehagen, 

brukerundersøkelser, barnehagens internkontrollsystem, og tidligere tilsynsrapporter fra 

ulike tilsyn gjennomført i den aktuelle barnehagen. 

 

I kommunens plan for tilsyn 2018-2021 fremkommer det at «hvilken informasjon det blir 

spurt etter, vil variere ut fra hva som er målet/tema for tilsynet». 

 

Vi har sett nærmere på hvilken informasjon barnehagemyndigheten innhenter for å ta 

stilling til om barnehagens eier ivaretar de plikter som følger av barnehageloven § 19 om 

politiattest, og de forskjellige bestemmelsene i §§ 20-23. I tilsynsrapporten for 

Startgropa barnehage kommer dette punktvis frem under den delen som heter 

«Barnehagens bemanning og rutiner».  

 

Vedrørende § 19 om politiattest beskrives hvilke rutiner og sjekklister barnehagen har for 

innhenting av politiattest. Det står at eier har levert politiattest til kommunen, og at 

barnehagen har et eget registreringssystem hvor innlevering av attester registreres med 

dato før de makuleres.  

 

Vedrørende § 20 om taushetsplikt står det at barnehagen har gode rutiner for alle 

ansatte, inkludert vikarer og at styret har underskrevet disse. 

 

Vedrørende §§ 21 og 22 står det at barnehagen har gode rutiner for avviksmeldinger, og 

det er utarbeidet gode rutiner for opplysningsplikt ved mistanke om omsorgssvikt. Videre 

står det at barnehagen har samarbeid med PPT, helsestasjon og samfunnsplanlegging og 

tjenesteutvikling. Startgropa barnehage har også utarbeidet rutiner for behandling av 

klager fra foreldre.  

 

Vedrørende § 23 står det at barnehagen har gode rutiner for TBC-attest.  

 

Vi ser det samme i øvrige tilsynsrapporter som vi har mottatt. Vedrørende §§ 21-22 ser 

vi at barnehagene opplyser at de også har samarbeid med skole, barnevern, psykisk 

helse for barn og unge, og det vises til tverrfaglige møter mellom barnehagene i 

kommunen. Dette tilsier at barnehagemyndigheten i Nesodden har innhentet informasjon 
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i sine tilsyn som gjør at de kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller kravene som 

følger av barnehageloven. 

 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten innhenter 

informasjon i tilsyn som gjør at den kan ta stilling til om barnehageeier 

oppfyller barnehageloven. 

 

2.1.10 Vurderer og konkluderer barnehagemyndigheten på om 

barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven?  

For å påse regelverksetterlevelse må barnehagemyndigheten vurdere og konkludere på om praksis 

er i tråd med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. For å kunne konkludere må 

barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis opp mot de aktuelle kravene i loven. 

 

I samlerapporten for tilsynsperioden 2014-2017 står det at alle avvik er rettet, og at 

merknader er fulgt opp. Noen av barnehagene har fått utsatt frist til 2018. Vi har mottatt 

tilsynsrapporter fra de fem siste varslede tilsynene. Det fremkommer av 

barnehagemyndighetens sluttrapport etter tilsyn at for disse fem barnehagene, er alle 

avvik som er gitt med hjemmel i barnehageloven, lukket.  

 

På intervju ba vi barnehagemyndigheten forklare oppsettet av tilsynsrapporten. Den er 

delt i to deler; barnehagens rammebetingelser og barnehagens innhold. De to delene 

inneholder barnehagemyndighetens beskrivelse av forholdene som undersøkes, og de 

avsluttes med barnehagemyndighetens vurdering av henholdsvis barnehagens 

rammebetingelser og innhold. Under innholdet beskriver barnehagemyndigheten hva 

barnehagen gjør og hvordan ting fungerer sett i forhold til det som er beskrevet i 

barnehagens årsplan.  

 

Vi ba også om mer utfyllende opplysninger knyttet til at barnehagemyndigheten i sine 

tilsynsrapporter gir både avvik og merknader. Som nevnt under punkt 2.1.8 er avvik 

definert som «mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov eller forskrift». Merknader er 

ikke definert som regelverksbrudd, men etter barnehagemyndighetens vurdering kan de 

utvikle seg til det dersom det ikke rettes opp. Barnehagemyndigheten bekrefter at den 

gir pålegg om retting på noen av merknadene, og det trekkes frem at de kanskje er for 

strenge i forhold til kravene som følger av barnehageloven.  

 

I vår foreløpige tilsynsrapport så vi nærmere på barnehagemyndighetens tilsynsrapport 

for Oksval barnehage. Her er det ikke gitt pålegg om retting av merknader. Det er kun 

gitt ett avvik etter barnehageloven: «Oksval barnehages årsplan er ikke fullt ut i tråd 

med Barnehagelovens § 2 og rammeplan for barnehager. Rettelse av årsplan gjøres i 

tråd med anbefalinger i denne rapporten.» Avviket som er gitt Oksval barnehage er 

omtalt i den delen av tilsynsrapporten som heter «barnehagens innhold». Denne delen er 

igjen delt i fire punkter; årsplan og utviklingsarbeid, brukerundersøkelser, barns rett til 

medvirkning og samarbeid med foreldrene. 

 

Barnehagemyndigheten har stilt spørsmål om foreldrene har deltatt i utviklingen av 

årsplanen. Det er krysset nei på dette i tilsynsrapporten. I den avsluttende vurderingen 

står det at barnehagen må sørge for at årsplanen konkretiserer samarbeidet med 

foreldrene. Når barnehagen bekrefter at foreldrene ikke har deltatt i utviklingen av 



27/18 Referat og orienteringer - 18/00065-5 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Nesodden - Nesodden kommunes rolle som barnehagemyndighet

19 
 

årsplanen, var vi av den oppfatning at barnehagemyndigheten plikter å undersøke om 

foreldrene er gitt reell mulighet til å medvirke. Dette er hjemlet i barnehageloven § 4, jf. 

departementets merknader i rundskriv F-08/2006. Her er det presisert at bestemmelsen 

må ses i sammenheng med §§ 1 og 2 om at aktivitetene i barnehagen skal skje i 

samarbeid med barnas hjem. Begrunnelsen for at samarbeidsutvalget skal fastsette 

barnehagens årsplan er at foreldrene skal sikres reell medvirkning. I vår foreløpige 

tilsynsrapport stod det at vi kan ikke se at barnehagemyndigheten har vurdert og 

konkludert på om barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven § 4. 

 

Barnehagemyndigheten skriver i sin tilbakemelding at den har undersøkt om Oksval 

barnehage har gitt foreldrene en reell mulighet til å medvirke, jf. barnehageloven § 4. 

Det er vedlagt et utfylt spørreskjema fra Oksval barnehage der det er beskrevet hvordan 

foreldrene trekkes med i samarbeidet om det enkelte barn, og om innholdet i 

barnehagen. Barnehagemyndigheten viser til at det i tilsynsrapporten er skrevet at 

Oksval «må» konkretisere samarbeidet med foreldrene i barnehagens årsplan, fordi det 

er lovpålagt.  

 

Vi er av den oppfatning at barnehagemyndigheten har vurdert at foreldresamarbeidet 

som barnehagen har beskrevet i spørreskjemaet til kommunen, ikke er konkretisert i 

barnehagens årsplan. Vi mener likevel at så lenge det står i tilsynsrapporten for Oksval 

barnehage at «Rettelser av årsplanen gjøres i tråd med anbefalinger i denne rapporten», 

og denne anbefalingen er knyttet til et avvik på barnehagelovens § 2, kan vi ikke se at 

barnehagemyndigheten har vurdert og konkludert på om barnehagen oppfyller kravene i 

barnehageloven § 4. 

 

Videre viste vi i den foreløpige tilsynsrapport til at barnehagemyndigheten har gitt Oksval 

følgende anbefaling for å rette opp avviket knyttet til barnehageloven § 2: «En 

konkretisering av barnas medvirkning må synliggjøres i årsplanen og tilsynsmyndigheten 

anbefaler at barns rett til medvirkning også tas med i vurderingsarbeidet.» I rammeplan 

for barnehager står det at barns erfaringer og synspunkter skal inngå i 

vurderingsgrunnlaget. I den foreløpige rapporten var det vår vurdering at når 

barnehagemyndigheten kun gir en anbefaling, har den ikke vurdert og konkludert på om 

barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven § 3. 

 

Barnehagemyndigheten viser også til dette eksemplet i sin tilbakemelding. Den skriver at 

barnehagen «må» konkretisere barnets medvirkning i årsplanen fordi det er lovpålagt, 

men at den kun kan anbefale at barns rett til medvirkning tas med i vurderingsarbeidet. 

Barnehagemyndigheten mener at det ikke er lovpålagt å «konkretisere hvordan 

barnehagen vurderer barns medvirkning». 

 

I barnehageloven § 3 andre ledd står det: «Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv 

deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet». Bestemmelsen skal 

sikre barnas rett til å uttrykke seg og bli hørt, jf. departementets merknader i F-08/2006. 

Prinsippet om barns rett til medvirkning er også slått fast i formålsbestemmelsen, jf. 

merknader fra Ot.prp. nr. 47 (2007-08) til barnehageloven § 1 og i Barnekonvensjonen.  

 

Vi kan fortsatt ikke se at barnehagemyndigheten har vurdert og konkludert på om 

barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven § 3, når det i tilsynsrapporten for Oksval 

barnehage står at «Rettelser av årsplanen gjøres i tråd med anbefalinger i denne 

rapporten», og denne anbefalingen er knyttet til et avvik på barnehagelovens § 2. 
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Vi skrev i vår foreløpige tilsynsrapport at vi hadde sett tilsvarende eksempler i de øvrige 

tilsynsrapportene vi har mottatt. Det var vår vurdering at dette tilsier at 

barnehagemyndigheten i Nesodden ikke vurderer og konkluderer på om barnehageeier 

oppfyller alle lovkravene i barnehageloven. 

 

I sin tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten bekrefter barnehagemyndigheten 

at hele vurderingen ikke har kommet klart nok frem i enkelte tilsynsrapporter. Den 

bekrefter at det er brukt ordlyden «bør» eller «anbefaler» for videre vurderingsarbeid, og 

den ser at det kan gi rom for feiltolkninger. Videre står det at «Kommunen ser at vi i 

enkelte tilsynsrapporter har valgt en ordlyd som kan tolkes feil og noen punkter som er 

limt inn feil fra malen». Barnehagemyndigheten mener likevel at den har vurdert og 

konkludert ut i fra omfattende dokumentasjon og dialog med ansatte i barnehagen, 

virksomhetsleder og barnehageeier. 

 

Vi har i vår foreløpige tilsynsrapport, under punkt 2.1.8, ivaretatt flere av de eksemplene 

som nå dokumenteres i barnehagemyndighetens tilbakemelding til punkt 2.1.10 

vedrørende Oksval barnehage.  

 

Vi er ikke uenige i at barnehagemyndigheten vurderer og konkluderer, men for å påse 

regelverksetterlevelse må barnehagemyndigheten vurdere og konkludere på om praksis 

er i tråd med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. For å kunne konkludere 

må barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis opp mot de aktuelle kravene i 

loven. I sitt varsel om tilsyn med Oksval barnehage står det at barnehagemyndigheten 

fører tilsyn etter § 16 i barnehageloven. Det er ikke angitt nærmere tema for tilsynet, 

kun at tilsynet skal være til hjelp for barnehagene i arbeidet med kvalitetssikring av egen 

virksomhet. Når det i tilsynsrapportene kun er gitt avvik på barnehageloven § 2, og 

barnehagen kun er anbefalt å endre praksis på områder som er hjemlet i andre 

paragrafer i barnehageloven, mener vi at ovennevnte eksempler tilsier at 

barnehagemyndigheten ikke har vurdert og konkludert barnehagens praksis opp mot de 

aktuelle kravene i loven.  

 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke vurderer og 

konkluderer på om barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven. 

 

2.1.11 Formidler barnehagemyndigheten sine vurderinger og 

konklusjoner skriftlig til barnehageeier?  

Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig til 

barnehageeieren, uavhengig av om den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller ikke. Der 

barnehagemyndigheten har avdekket brudd på regelverket, vil det være vanskelig for 

barnehageeieren å endre sin praksis uten at den får vurderingene og konklusjonene fra tilsynet 

skriftlig. Der barnehagemyndigheten ikke har avdekket brudd på regelverket, tilsier likevel de 

ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk at barnehageeier 

har krav på å få vite hvilke vurderinger som er gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon 

barnehagemyndigheten har falt ned på. 

 

Som nevnt i punkt 2.1.10 er tilsynsrapportene inndelt i barnehagens rammebetingelser 

og barnehagens innhold. Barnehagemyndigheten gir en detaljert beskrivelse av de 
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funnene som er gjort. Tilsynsrapporten avsluttes med barnehagemyndighetens vurdering 

av henholdsvis barnehagens rammebetingelser og innhold.    

 

I den foreløpige rapporten var vi av den oppfatning at barnehagemyndigheten formidler 

sine vurderinger fra tilsynet skriftlig til barnehageeieren, uavhengig av om den har 

avdekket brudd på regelverket eller ikke. Et eksempel på dette er fra vurderingen av 

innholdet i Startgropa barnehage: «Det arbeides godt med ulike overganger for barna og 

det er utarbeidet egen plan for overgangen mellom barnehage og skole.» Vi mener at 

dette viser at barnehagens praksis er i henhold til barnehageloven § 2 og Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver, som sier at planer for barns overgang fra barnehage 

til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan. Dette er følgelig et eksempel på at 

vurderingen formidles skriftlig selv om det ikke er regelverksbrudd.  

 

I de fem tilsynsrapportene vi har mottatt, er det for samtlige barnehager avdekket 

regelverksbrudd på barnehageloven § 2 og gitt avvik på dette. Vestsiden barnehage har 

også fått et avvik på at foreldrene «har ikke hatt en reell mulighet til å delta i 

planleggingen av barnehagens innhold (årsplan)». I tilsynsrapporten konkluderes det 

ikke med hvilken paragraf i barnehageloven dette avviket er et regelverksbrudd på. I 

beskrivelsen står det: «Det gode samarbeidet med foresatte må også utvikles til å gjelde 

årsplanarbeid. Deltakelse i dette arbeidet er lovpålagt og er med på å kvalitetssikre 

innholdet i barnehagen. Barnehagen vil sette fokus på dette i framtiden; noe som er 

meget bra!» I barnehagemyndighetens vurdering står det om dette: «Barnehagen må 

sørge for at alle foreldrene får en reell mulighet til å delta aktivt i planlegging og 

vurdering av barnehagens innhold og da særlig årsplanarbeid. Dokumentasjon av det 

pedagogiske arbeidet i barnehagen må synliggjøres på en bedre måte enn i dag. Dette 

danner et godt grunnlag for vurderingsarbeid i barnehagen og for foreldrenes 

medvirkning.» 

 

Hensikten med å formidle vurderingene og konklusjonene fra tilsynet skriftlig, er at 

barnehageeieren får vite hvordan barnehagens praksis må endres for å være i tråd med 

barnehageloven. Når det i tilsynsrapporten for Vestsiden står at «det er meget bra at 

barnehagen i framtiden vil sette fokus på foreldrenes deltakelse i årsplanarbeidet», er det 

etter vår oppfatning vanskelig å vite om dette er godt nok for å lukke avviket eller om 

praksis må endres innen en gitt frist.  

 

Det samme gjelder for regelverksbruddet som er gitt samtlige barnehager på 

barnehageloven § 2. Barnehagemyndigheten skriver at for å lukke avviket, må rettelser 

av barnehagenes årsplaner gjøres i tråd med de anbefalinger som er gitt i 

tilsynsrapporten. Selv om de ulike funnene spesifiseres i vurderingen, mener vi at det 

ikke kommer klart nok frem hva som er anbefalinger og hva som etter lovkravene skal til 

for at barnehagemyndigheten skal lukke dette avviket.  

 

Som nevnt innledningsvis under dette punktet, sa vi i den foreløpige rapporten at det var 

vår oppfatning at barnehagemyndigheten formidler sine vurderinger fra tilsynet skriftlig 

til barnehageeieren, uavhengig av om den har avdekket brudd på regelverket eller ikke. 

Vi har derfor ikke vurdert dette på nytt, selv om barnehagemyndigheten har omtalt 

hvordan de formidler både sine vurderinger og sine konklusjoner skriftlig til 

barnehageeier. For å kunne konkludere må barnehagemyndigheten vurdere barnehagens 

praksis opp mot de aktuelle kravene i loven.  
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Barnehagemyndigheten bekrefter i sin tilbakemelding på den foreløpige rapporten at de 

«ser at det er noen variasjoner og avvik hvor lovkrav ikke er presisert tilstrekkelig». Den 

bemerker at det i de fleste tilfeller er konkludert opp mot lovkravene, og det vises til 

eksempler der barnehagemyndigheten har vurdert og konkludert skriftlig til 

barnehageeier. Videre opplyser barnehagemyndigheten om at i de tilfellene den ser at 

tilsynsrapportene kunne vært tydeligere, har de gjort barnehagen kjent med hva som 

måtte til for å lukke avvik under tilsynet og gjennom veiledning på telefon.  

 

Som nevnt under punkt 2.1.10 er vi enige i at barnehagemyndigheten vurderer og 

konkluderer. Selv om barnehagemyndigheten i sin tilbakemelding skriver at «fremover 

skal kommunen tydeliggjøre vurderingene slik at en som er ukjent med det enkelte 

tilsynet og innholdet i rapporten kan forstå hva som må utføres for å lukke avvik», 

endrer det ikke vår konklusjon gjeldende for kontrollspørsmålet i punkt 2.1.11. I denne 

tilsynsrapporten vurderer vi barnehagemyndighetens praksis bare ut fra det konkrete 

kildematerialet vi har tilgjengelig på nåværende tidspunkt.  

 

Når vi i punkt 2.1.10 har vurdert at barnehagemyndigheten i Nesodden ikke konkluderer 

opp mot lovkravene, vil den heller ikke ha noen konklusjoner å formidle skriftlig til 

barnehageeier. 

 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke formidler sine 

vurderinger og konklusjoner skriftlig til barnehageeier. 

 

2.1.12 Sender barnehagemyndigheten forhåndsvarsel til 
barnehageeier i tilfeller hvor den skal vedta pålegg om 

retting eller stenging av barnehagen?  

Forhåndsvarsel (varsel før enkeltvedtak) skal som hovedregel være skriftlig. Er det særlig 

byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan det gis muntlig.  

 

Fylkesmannen ikke kan se at barnehagemyndigheten i de oversendte tilsynsrapportene 

har sendt forhåndsvarsel til barnehageeier før det ble fattet enkeltvedtak. Det er vår 

oppfatning at det ikke har vært særlig byrdefullt for barnehagemyndigheten å gi skriftlig 

forhåndsvarsel. Dermed har det heller ikke vært grunnlag for å gjøre unntak fra 

hovedregelen om at forhåndsvarsel skal være skriftlig. 

 

I sin tilbakemelding på den foreløpige rapporten sier barnehagemyndigheten at den har 

vurdert at forhåndsvarselet kunne gjøres muntlig dersom det var byrdefylt. Den vurderte 

at det var grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen fordi det var et omfattende 

arbeid med så mange tilsyn. Barnehagemyndigheten vurderte at det var bedre å veilede 

på hvordan barnehagen kunne rette avvik under selve tilsynsbesøket, enn å sende 

forhåndsvarsel.  

 

Barnehagemyndigheten viser til vårt sluttmøte der vi redegjorde for lovens krav, og på 

bakgrunn av dette sier den at «Nesodden kommune vil rette seg etter Fylkesmannen, og 

vil ved fremtidige tilsyn sende forhåndsvarsel der loven krever dette». 

 

Som tidligere nevnt bygger våre konklusjoner i denne tilsynsrapporten på det konkrete 

kildematerialet som viser barnehagemyndighetens praksis ut fra dagens status. 



27/18 Referat og orienteringer - 18/00065-5 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Nesodden - Nesodden kommunes rolle som barnehagemyndighet

23 
 

Tilsynsrapporten for Oksval barnehage er datert 6. april 2017. Selv om 

barnehagemyndigheten har hatt muntlig dialog med barnehagen på tilsynsbesøket som 

var 4. april 2017, kan vi ikke se at eier har hatt rimelig foranledning til å uttale seg før 

endelig tilsynsrapport og pålegg om retting ble oversendt. Når det gjelder hvilke krav 

forvaltningsloven stiller til hva et forhåndsvarsel skal inneholde, er dette omtalt under 

punkt 2.1.13. 

  

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke sender 

forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor den skal vedta pålegg om retting 

eller stenging av barnehagen. 

 

2.1.13 Inneholder forhåndsvarselet opplysninger om det rettslige 

og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket, en 
beskrivelse av hva vedtaket innebærer for barnehageeier, 

og en frist for uttalelse? 

I forhåndsvarselet må barnehagemyndigheten vise til aktuelle bestemmelser i barnehageloven med 

forskrifter. Videre må forhåndsvarselet inneholde opplysninger om hvilke forhold som er lagt til 

grunn. Her må barnehagemyndigheten beskrive hva dere har sett på i tilsynet. Dette omfatter både 

de faktiske forholdene og hvilke vurderinger dere har gjort. Forhåndsvarselet må vise hva vedtaket 

vil innebære for barnehageeier, for eksempel pålegg om å rette ulovlige eller uforsvarlige forhold. 

Forhåndsvarselet må gi barnehageeieren en frist for å uttale seg. Vanligvis er fristen to uker. 

 

Barnehagemyndigheten skriver i sin tilbakemelding på den foreløpige rapporten at 

Nesodden kommune skal utarbeide en mal for tilsynsrapporter som inneholder 

opplysninger om det rettslige og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket, en 

beskrivelse av hva vedtaket innebærer for barnehageeier og en frist for uttalelse. 

 

Dette endrer likevel ikke vår konklusjon, fordi vi i denne tilsynsrapporten vurderer 

barnehagemyndighetens praksis bare ut fra det konkrete kildematerialet vi har 

tilgjengelig på nåværende tidspunkt.  

 

På bakgrunn av at det ikke er sendt ut forhåndsvarsel, kan vi ikke ta stilling til dette 

kontrollspørsmålet.  

 

2.1.14 Gir barnehagemyndigheten pålegg om retting bare i 

tilfeller der den har konkludert med at et forhold er ulovlig 

eller uforsvarlig? 

Barnehagemyndigheten kan ikke gi pålegg om retting i andre tilfeller enn der dere har funnet at et 

forhold er i strid med barnehageloven med forskrifter, eller er uforsvarlig. 

I tilsynsrapporten fra Vestsiden barnehage, datert 1. juni 2017 ble det gitt pålegg om 

retting av følgende tre forhold: 

1. Vestsiden barnehages årsplan er ikke fullt ut i tråd med Barnehageloven § 2 og 

rammeplan for barnehager. Rettelser av årsplan gjøres i tråd med anbefalinger i 

denne rapporten. 
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2. Foreldrene i Vestsiden barnehage har ikke hatt en reell mulighet til å delta i 

planleggingen av barnehagens innhold. (årsplan) 

3. Rutiner for kontroll av lekeutstyr og lekeplass er ikke utarbeidet. 

De to førstnevnte forholdene gjelder brudd på barnehageloven. Når det gjelder det tredje 

forholdet er det ikke spesifisert hvilken bestemmelse i barnehageloven som er brutt.  

Fylkesmannen kan ikke se at denne omstendigheten utgjør brudd på noen av 

bestemmelsene i barnehageloven.  

I rapport fra tilsynet med Munkestien barnehage, datert 4. mai 2017, ble det gitt pålegg 

om retting av følgende tre forhold: 

1. Munkestien barnehages årsplan er ikke fullt ut i tråd med Barnehagelovens § 2 

og rammeplan for barnehager. Rettelser av årsplan gjøres i tråd med anbefalinger 

i denne rapporten.  

2. Sluttrapport fra helse-miljø og sikkerhet i Frogn er ikke mottatt. Sendes 

tilsynet.  

3. Korrigert godkjenning fra barnehagemyndighetene i forbindelse med vedtak om 

antall m2 må rettes opp snarest.  

Det førstnevnte forholdet gjelder brudd på barnehageloven. Når det gjelder det andre og 

det tredje avviket er det ikke spesifisert hvilke bestemmelser i barnehageloven som er 

brutt.  

Fylkesmannen kan ikke se at noen av disse omstendighetene utgjør brudd på noen av 

bestemmelsene i barnehageloven.  

I rapport fra tilsynet med Oksval barnehage, datert 6. april 2017, ble det gitt pålegg om 

retting av følgende tre forhold: 

1. Oksval barnehages årsplan er ikke fullt ut i tråd med Barnehagelovens § 2 og 

rammeplan for barnehager. Rettelser av årsplan gjøres i tråd med anbefalinger i 

denne rapporten. 

2. Endelig godkjenning fra kontoret for Helse-Miljø avventer utarbeidelse av 

vedlikeholdsplan av avdeling Eiendom.  

3. Solskjermer må settes opp to steder for barna + utenfor styrers kontor. 

Det førstnevnte forholdet gjelder brudd på barnehageloven. Når det gjelder det andre og 

det tredje avviket er det ikke spesifisert hvilke bestemmelser i barnehageloven som er 

brutt.  

Vi kan ikke se at manglende godkjenning fra helse- og miljø innebærer brudd på noen av 

bestemmelsene i barnehageloven. Det samme gjelder for manglende solskjermer.  

I sin tilbakemelding på den foreløpige rapporten bekrefter barnehagemyndigheten at den 

har gitt avvik på områder innen helse, miljø og sikkerhet. Barnehagemyndigheten skriver 

at den vil rette seg etter fylkesmannens pålegg, og heretter ta kontakt med andre 

instanser dersom den får kjennskap til regelverksbrudd etter annen lovgivning. 
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Vi kan ikke se at barnehagemyndighetens tilbakemelding endrer vår konklusjon ettersom 

det i de innsendte tilsynsrapportene, er fattet vedtak om pålegg om retting av forhold 

som ikke fremgår av barnehageloven.  

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke gir pålegg om 

retting bare i tilfeller der den har konkludert med at et forhold er ulovlig eller 

uforsvarlig. 

 

2.1.15 Gir barnehagemyndigheten en frist for retting i sine pålegg 

om retting til barnehageeier? 

Frist for retting betyr at barnehagemyndigheten må gi barnehageeier en frist for å rette opp brudd 

på regelverket som ble avdekket i tilsynet. Fristen må tilpasses bruddets type og omfang. Fristen 

skal ikke være lengre enn det som er nødvendig for at barnehageeieren skal kunne rette 

regelverksbruddet. 

I rapporten fra tilsynet med Haslerud barnehage datert 7. april 2017 ble barnehagen gitt 

frist for å rette regelverksbrudd som angikk årsplan innen oktober 2017.  

I rapporten fra tilsynet med Vestsiden barnehage datert 1. juni 2017 ble barnehagen gitt 

frist for å rette regelverksbrudd som angikk årsplan satt til 1. oktober 2017. 

I rapporten fra tilsynet med Startgropa barnehage datert 27. november 2014, ble fristen 

for å rette regelverksbrudd som angikk årsplan satt til barnehageåret 2014/2015.  

I rapporten fra tilsynet med Munkestien barnehage datert 4. mai 2017 ble fristen for å 

rette regelverksbrudd som angikk årsplan satt til 1. september 2017.  

I rapporten fra tilsynet med Oksval barnehage datert 6. april 2017, skrev vi i den 

foreløpige rapporten at fristen for å rette regelverksbrudd som angikk årsplan ble satt til 

1. juni 2017. Barnehagemyndigheten har korrigert dette i sin tilbakemelding på den 

foreløpige rapporten. Vi er enige i at 1. juni var fristen for to av avvikene, mens fristen 

for regelverksbruddet som angikk årsplanen var satt til 15. august 2017. 

Barnehagemyndighetens frister for å rette regelverksbrudd som angår årsplanen, 

varierer fra ca tre til åtte måneder. Vi skrev i den foreløpige rapporten at vi dermed ikke 

kan se at fristen er tilpasset bruddets type og omfang. Vi er av den oppfatning at det 

som utgangspunkt ikke er nødvendig at fristen er lengre enn to måneder for at 

barnehageeieren skal kunne rette regelverksbruddet.  

Barnehagemyndigheten sier i sin tilbakemelding på den foreløpige rapporten at den i sin 

vurdering og fastsettelse av frist, har sett på bruddets alvorlighetsgrad og den enkelte 

barnehages mulighet til å rette avvik. Når det gjelder årsplanarbeid er det tatt hensyn til 

når årsplanen gis ut, at årsplanarbeid er noe barnehagene gjennomfører grundig en gang 

i året, at vurderingene gjelder kun deler av årsplanen, at arbeidet krever mye samarbeid 

og at barnehagene har lite tid til planlegging og etterarbeid utenom det daglige 

pedagogiske arbeidet i barnehagen.  

 

Barnehagemyndigheten har begrunnet sine varierende frister. Dette endrer likevel ikke 

vår konklusjon, fordi fristen skal ikke være lengre enn det som er nødvendig for at 

barnehageeieren skal kunne rette regelverksbruddet. 
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Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndigheten ikke gir en frist for 

retting i sine pålegg om retting til barnehageeier. 

 

2.1.16 Følger barnehagemyndigheten opp at bruddene på 

barnehageloven har blitt rettet? 

Følge opp betyr at barnehagemyndigheten må forsikre seg om at barnehageeieren korrigerer 

ulovlig praksis. Barnehagemyndigheten kan ikke avslutte tilsynet før barnehageeieren har 

sannsynliggjort at brudd på regelverket er rettet. Barnehageloven legger opp til at 

barnehagemyndigheten har en valgfrihet knyttet til bruk av pålegg når den har avdekket ulovlige 

forhold i barnehagen. Barnehagemyndigheten har derimot ikke en valgfrihet knyttet til at 

barnehageeier faktisk må rette det ulovlige forholdet. For å oppnå dette må 

barnehagemyndigheten benytte pålegg eller veiledning. 

Under dette kontrollspørsmålet har vi kun vurdert de forholdene barnehagemyndigheten 

har konstatert at utgjør brudd på barnehageloven.  

Det er utarbeidet sluttrapporter for samtlige av de innsendte tilsynene. I de innsendte 

sluttrapportene fremgår det at barnehagemyndigheten konkluderer med at de forhold 

som utgjør brudd på barnehageloven er tilfredsstillende rettet.  

Barnehagemyndigheten følger opp at bruddene på barnehageloven har blitt 

rettet. 

 

2.1.17 Vedtar barnehagemyndigheten stenging som reaksjon kun 
der barnehageeier ikke overholder fristen for å 

etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar seg 

rette? 

Barnehagemyndigheten kan ikke bruke stenging som reaksjon i andre tilfeller enn der 

barnehageeieren ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar seg 

rette. 

Vi har ikke mottatt eksempler på dette i forbindelse med dette tilsynet, og kan følgelig 

ikke ta stilling til dette spørsmålet.  

 

2.1.18 Sender barnehagemyndigheten stengingsvedtak til 

fylkesmannen til orientering? 

Barnehagemyndigheten skal sende kopi av vedtaket til fylkesmannen. Der barnehagemyndigheten 

har fattet vedtak om stenging, bør det derfor fremkomme i stengingsvedtaket at kopi er sendt til 

fylkesmannen. 

Vi har ikke mottatt eksempler på dette i forbindelse med dette tilsynet, og kan følgelig 

ikke ta stilling til dette spørsmålet.  
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2.1.19 Er pålegg om retting eller vedtak om stenging skriftlig? 

Pålegg om retting og vedtak om stenging skal være skriftlig.  

Vedtakene er skriftlige. 

 

2.1.20 Inneholder pålegg om retting eller vedtak om stenging 

informasjon om: 

a) De reglene vedtaket bygger på? 

b) De faktiske forholdene vedtaket bygger på? 

c) De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av 

forvaltningsmessig skjønn? 

d) Klageadgang? 

e) Klagefrist? 

f) Klageinstans? 

g) Fremgangsmåten ved klage? 

h) Informasjon om retten til å se sakens dokumenter? 

i) Informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse? 

Barnehagemyndigheten har i enkeltvedtakene vist til hvilken bestemmelse som ligger til 

grunn for avgjørelsen (hva gjelder brudd på barnehageloven). I tillegg har 

barnehagemyndigheten beskrevet hvilke faktiske forhold som er brukt i vurderingene, og 

hvilke hensyn som har vært utslagsgivende for skjønnet. I vedtakene er det også 

informert om at barnehageeieren har klageadgang på enkeltvedtaket. 

Ingen av vedtakene inneholder informasjon om barnehageeiers rett til å se sakens 

dokumenter eller rett til å be om at vedtaket ikke blir iverksatt før klagefristen er ute, 

eller klagen er avgjort. 

Ett av vedtakene (Haslerud) inneholder heller ikke informasjon om klagefrist, 

klageinstans eller fremgangsmåten ved klage. Dette inneholder imidlertid de øvrige 

vedtakene informasjon om. 

Barnehagemyndigheten bekrefter i sin tilbakemelding på den foreløpige rapporten at den 

ikke har fulgt forvaltningslovens regler på dette punkt. 

Det er Fylkesmannens vurdering at barnehagemyndighetens 

pålegg om retting ikke inneholder informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter, be om utsatt iverksettelse, klagefrist, klageinstans, eller 

fremgangsmåten ved klage.  
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3 Frist for retting av regelverksbrudd 

Vi har i punktene ovenfor konstatert at Nesodden kommune ikke oppfyller regelverket på 

alle områder. Vi gir dere en frist til å rette regelverksbruddene, jf. kommuneloven § 60 d. 

Frist for retting er 15. august. Før fristen må dere sende oss en erklæring om at 

forholdene er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddene er rettet. 

Hvis dere ikke har rettet regelverksbruddene før rettefristen, vil vi vedta pålegg om 

retting. Et pålegg om retting er et vedtak som dere kan klage på, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen: 

Barnehagemyndigheten i Nesodden kommune skal påse og sikre at 

barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. 

barnehageloven §§ 8 og 16.  

Pålegget innebærer at:  

a) Barnehagemyndigheten skal baserer sine risikovurderinger på oppdatert og 

gjeldende forståelse av barnehageloven. 

b) Barnehagemyndigheten skal vurdere og konkludere på om barnehageeier 

oppfyller lovkravene i barnehageloven. 

c) Barnehagemyndigheten skal formidle sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til 

barnehageeier. 

d) Barnehagemyndigheten skal sende forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor 

den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen. 

e) Barnehagemyndigheten skal gi pålegg om retting bare i tilfeller der den har 

konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig. 

f) Barnehagemyndigheten skal gi en frist for retting i sine pålegg om retting til 

barnehageeier. 

Barnehagemyndigheten i Nesodden kommune skal behandle alle vedtak etter 

barnehageloven § 16 i samsvar med reglene om enkeltvedtak i 

forvaltningsloven. 

a) Barnehagemyndighetens pålegg om retting skal inneholde informasjon om retten 

til å se sakens dokumenter, be om utsatt iverksettelse, klagefrist, klageinstans, 

og fremgangsmåten ved klage.  

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

Oslo, 2. mai 2018 

 

Monica Hermansen  Wenche H. Høglund  Gunn-Heidi Saltnes 
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1 Grunnlaget for FIKS  
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at  

 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  

 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner § 20, tredje ledd:  

 
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som 

utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. 

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.  

Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 

   
 Enebakk 

 Frogn 

 Nesodden 

 Oppegård  

 Ski  

 Vestby 

 Ås  

 

FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 

Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom 

deltakende kommuner.  

 

Vedtektenes Kap. 3 gir formålet:  

 
FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid 

gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 

Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene. 

 

2 Styret 

2.1 Sammensetning  
Styret for FIKS består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 

personlige varamedlemmer:   

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem 

Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen 

Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad 

Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli 

Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Bertelsen 

Medlem Odd Harald Røst Oppegård Henriette B. Christiansen 

Medlem Lars Chr. Bilet Ski Roar Thun 
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Medlem Håkon L. Henriksen Ås Einride Berg 

 

I 2017 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 32 saker. Møtene ble som hovedregel holdt 

i lokalene til FIKS, med unntak av desember-møtet som var kombinert styremøte og 

avslutning for kontrollsjef Jan T. Løkken som gikk av med pensjon.   

Pga. forfall har følgende varamedlemmer møtt i ett eller flere møter i 2017: Lars Johan 

Rustad, Jørn Bertelsen og Roar Thun. 

 

Styremøtene har også vært benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom utvalgene.  

 

2.2 Styrets oppgaver 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 

gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  

Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 

sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 

øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

3 Sekretariatet 

3.1 Bemanning 
Sekretariatet har i 2017 hatt følgende ansatte: 

 

 Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling 

 Kjell Tore Wirum, nyansatt kontrollsjef/daglig leder (fra og med 1.november 2017) 

 Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60 % stilling  

 

Lilleheier sa opp sin stilling 7.desember og vil fratre 7.mars 2018. Stillingen som rådgiver 60 

% ble utlyst før jul med søknadsfrist 12.januar 2018. En ser for seg tilsetting i stillingen 

vinter/vår 2018. 

 

3.2 Likestilling 
I perioden 1.1.17-31.10.17 besto sekretariatet av en mann og en kvinne. I forbindelse med 

tiltredelse av ny kontrollsjef/daglig leder var sekretariatet i perioden 1.11.17-31.12.17 

bemannet med 2 menn og en kvinne.  

3.3 Arbeidsfordeling  
Etter det første møtet i henholdsvis Ski og Ås byttet de to ansatte sekretæransvaret for de to 

utvalgene. Etter dette hadde Jan T. Løkken ansvaret for fire av kontrollutvalgene: 

Nesodden, Oppegård, Vestby og Ski. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde 

ansvaret for arbeidet med selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: 

Enebakk, Frogn og Ås. Hun hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og 

spisskompetanse på saksbehandlingssystemet Public 3600.   
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3.4 Kurs og opplæring 
Begge ansatte deltok på NKRF kontrollutvalgskonferansen 2017 på Gardermoen i februar.  

Lene H. Lilleheier deltok på FKT årsmøte og fagkonferanse 2017 i Tromsø i juni.  Lilleheier 

deltok på FKT Sekretariatskonferansen 2017 i Oslo i mars og på ett NKRF kurs om spesiell 

forvaltningsrett i desember.   

 

Lilleheier deltok på Oslofjord-samlingen for erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslofjorden våren 2017.  Løkken, Lilleheier og nyansatt 

kontrollsjef Kjell Tore Wirum deltok på Oslofjord-samlingen høsten 2017. 

 

3.5 Sekretariatets oppgaver 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 

utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer 

og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av 

informasjon fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og 

kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir 

formidlet til rette instans og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og 

protokoller fra utvalgene på kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine 

hjemmesider, er en viktig del av informasjonsarbeidet.    

 

FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 

arkivansvaret for kontrollutvalgene. 

 

3.5.1 Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  

I 2017 har alle kontrollutvalgene og styret praktisert en ordning med papirløse møter.  

Innkallingene sendes ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på internettsidene 

til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som, med ett unntak, legger 

dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett. Oppegård 

kommune har isteden en link til FIKS på sine nettsider.   Når varamedlemmer innkalles til 

møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 

 

FIKS har fullelektronisk saksbehandling, journalføring og arkiv basert på systemet i Ås 

kommune «Public 3600».  Ordningene fungerer godt. I 2017 fullførte FIKS klargjøring og 

bortsetting på fjernarkiv av papirutgaver av innkallinger, protokoller og annet arkivverdig 

materiale til og med 2013.   

 

3.5.2 Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS og avtale om husleie.  

Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 

bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 

IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 

journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 3600».   
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Kommunen stiller kontorlokaler etc. til disposisjon for FIKS. Husleien reguleres i en egen 

avtale og selvkostprinsippet skal leges til grunn for beregningen av husleien.  FIKS fikk 

høsten 2017 varsel om at det kan bli nødvendig for kommunen å tilby andre lokaler i løpet 

av 2018.  

 

3.5.3 Selskapskontrollen 

Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 

kommunalt heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om 

interkommunale selskaper.  Arbeidet baseres på de planene for selskapskontroll for periode 

2017 – 2020 som kommunene har vedtatt.  

 

3.5.4 Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 

Kommunene i Follo hadde i 2017 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 

har medlemskap i Follo distriktsrevisjon IKS.  Frogn har KPMG AS som regnskapsrevisor. 

Vestby byttet fra 1. mai fra KPMG AS til Deloitte AS som regnskapsrevisor.  Både Vestby og 

Frogn setter forvaltningsrevisjonen ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte AS som 

revisor, og avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Ved 

konkurranseutsetting forbereder FIKS sakene for kontrollutvalgene.  

 

FIKS opplever sitt samarbeid med revisjonsselskapene som godt. 

 

3.5.5 Informasjon om FIKS 

Nettsidene til FIKS (www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og det respektive 

kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. 

Egne ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og 

forskrifter. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut 

på sidene.  

 

3.5.6 Fortsatt drift 

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) vurderes som solid og fremdeles 

godt i stand til å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene. 

 

Resultatet av kommunesammenslåingsprosessen mellom Oppegård kommune og Ski 

kommune til Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020, vil kunne gi utfordringer for 

sekretariatets arbeid. Dette er en problemstilling det vil være nødvendig å arbeide med de 

neste årene. 

 

4 Virksomhet i 2017   

4.1 Møteaktivitet i utvalgene 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i 

2017. Utvalgene har behandlet til sammen 256 saker.  
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2017 2016 2015 

Utvalg Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker 

Enebakk 6 34 6 48 7 57 

Frogn 7 38 6 43 7 51 

Nesodden 7 41 7 59 7 47 

Oppegård 6 29 7 43 7 40 

Ski 8 49 7 59 7 46 

Vestby 7 31 6 42 8 38 

Ås 7 34 7 48 8 43 

       SUM 48 256 46 342 51 322 

 

I tillegg har det vært avholdt ett fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 

hvor det ble behandlet 6 saker. Hovedfokus her har vært kommunesammenslåings-

prosessen frem til Nordre Follo formelt er egen kommune fra 1.1.2020. 
 

4.2 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen 
Sekretariatet har i løpet av 2017 lagt frem dokumenter fra eller om revisjonen overfor 

kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen sak:   
  2017 2016 

Sak Beskrivelse Antall Antall 

Kommunale årsregnskap Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat  

7 7 

Årsregnskap fra kommunale foretak (KF) Revisjonsberetning  
m/-evt. revisjonsnotat 

- - 

Årsregnskap fra foretak (Vestby havn) Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat 

1 1 

Erklæring fra revisor Vurdering av uavhengighet 6 5 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2016   7 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2017  7 - 

Revisjonens rapport pr 31.12.15   2 

Revisjonens rapport pr 30.4.16   6 

Revisjonens rapport pr 31.10.16  2 6 

Revisjonens rapport pr 30.4.17  6  

Revisjonens rapport pr 31.10.17  4  

Prosjektplan – Overordnet analyse  - 7 

Overordnet analyse 2017-2020  - 7 

Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt  17 12 

Forvaltningsrevisjonsrapporter   12 13 

Forvaltningsrevisjonens årsmelding  - 3 

Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter  - - 

Utredninger/undersøkelser  - 2 

Kundebrev  - - 

Nummerert brev  3 3 

Sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS med  

Østfold kommunerevisjon IKS 

  4 

Valg av regnskapsrevisor 2016: Frogn og Vestby 

2017: Vestby 

1 2 

Valg av forvaltningsrevisor  2 2 

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 

revisor 

2017: Oppegård 1 - 

Forlengelse av avtale med regnskapsrevisor 2017: Frogn 1 - 

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor  6 - 

SUM  76 89 
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4.3 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
Årets faglige forum fant sted 26. oktober i kommunestyresalen i Ås. Møtet samlet 29 

medlemmer av kontrollutvalgene og fem deltakere fra revisjonsselskapene. Hovedtema i år 

var en presentasjon av en rapport om det kommunale risikobildet ved Gjertrud Strand 

Sanderød fra KS. Odd Harald Røst orienterte om kommunesammenslåingen mellom Ski og 

Oppegård. Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.  

 

4.4 Fusjon med andre sekretariat  
Med bakgrunn i ønsket om å lage et mer robust selskap kom styrene i Romerike 

kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og FIKS fram til enighet om å fusjonere de to 

selskapene. 

ROKUS informerte den 14. februar om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk 

imot fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.  

 

Etter dette vedtok styret i FIKS den 2. mars å rette en forespørsel til Østfold 

kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) om å innlede drøftinger for å avklare om en 

sammenslåing kunne være hensiktsmessig.  Styret understreket at av hensyn til at FIKS sin 

daglige leder går av med pensjon fra førstkommende årsskifte, ville det være en fordel med 

en rask avklaring i begge selskap. FIKS opplevde at ØKUS var positive til en fusjon, men 

selskapet hadde et lengre tidsperspektiv på en eventuell fusjon og ønsket også å trekke et 

annet selskap inn i diskusjonen.  Styret i FIKS konkluderte i møtet 20. april med at FIKS 

videreføres som eget selskap og stillingen som kontrollsjef i FIKS utlyses.    

 

4.5 Ny kontrollsjef/daglig leder 
Jan Løkken sa opp sin stilling som kontrollsjef/daglig leder for å bli pensjonist fra 1.1 2018.   

Styret besluttet 20. april utlysning av stillingen med ønsket tiltredelse fra 1. november.  

Thorbjørn Nerland og Håkon L. Henriksen ble valgt til å intervjue søkere og innstille 

overfor styret om tilsetting. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ås, Eli Stokkebø, ble 

invitert og tiltrådte utvalget. Sekretariatets ansatte tiltrådte utvalget uten stemmerett.  

Styret vedtok tilsetting av ny kontrollsjef 15. juni.  

 

Kjell Tore Wirum begynte i FIKS 1. november og overtar det formelle ansvaret som 

kontrollsjef/daglig leder fra 1. januar 2018.  

5 Økonomi 

5.1 Sekretariatets drift i 2017 
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at  
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ÅRSBERETNING 2017 

   

 7 

Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av 

driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.  

 

Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen 1 823 000 kroner i 2017 (1 813 000 i 

2016). Lønn- og sosiale utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  

 

Styret vedtok i møte den 15. juni budsjettet for 2018. Budsjettet ble senere vedtatt av 

kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 

 

5.2 Revisjon  
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer FIKS sitt regnskap og avlegger egen revisjonsberetning. 

6 Sammendrag 
Selv med endringer i bemanningen i sekretariatet, må 2017 kunne anses for å ha vært et 

normalt driftsår for sekretariatet. 

 

Aktiviteten i kontrollutvalgene i 2017 har vært god og kompleksiteten i sakene øker. 

Det er fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet 

har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for 

at kontrollutvalgene skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte.  

 

Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, FKT og NKRF, og det jobbes med 

å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. 

 

Det er en kjensgjerning at kommunesammenslåingen Nordre Follo også vil kunne få 

konsekvenser for sekretariatet. Dette er noe som en vil måtte bruke tid for å avklare, frem til 

kommunesammenslåingen skal trå i kraft. 

  

Ås, 14.juni 2018 

 

 

Thorbjørn Nerland/s./  Jeanette Hoel/s./ 

Styreleder  Nestleder 

   

   

   

Knut Erik Robertsen/s./ Arne Maus/s./ Odd Harald Røst/s./ 

   

   

   

Lars Chr. Bilet/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
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STYRET 

 

BEHANDLEDE SAKER 2017 
Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

2.3.17    

 1/17 Årsberetning for 2016 A 

 2/17 Regnskapsrapport per 31.12.2016 A 

 3/17 Status for fusjonsprosessen med ROKUS A 

 4/17 Regnskapsrapport per 15.februar 2017 A 

 5/17 Rapport fra sekretariatet A 

 6/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

 7/17 Tema for faglig forum 2017 A 

 8/17 Orienteringssaker A 

20.4.17    

 9/17 Fusjonsprosessen og framtidig organisering av FIKS A 

 10/17 Tilsetting av ny kontrollsjef A 

15.6.17    

 11/17 Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder A 

 12/17 Regnskapet for FIKS 2016 A 

 13/17 Regnskapsrapport per juni 2017 A 

 14/17 Rapport fra sekretariatet A 

 15/17 Budsjett 2018 A 

 16/17 Fastsetting av tema for faglig forum 2017 A 

 17/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

 18/17 Orienteringssaker A 

14.9.17    

 19/17 Presentasjon av ny kontrollsjef i FIKS A 

 20/17 Rapport fra sekretariatet A 

 21/17 Regnskapsrapport per september 2017 A 

 22/17 Budsjettendringer 2017 A 

 23/17 Lønnsoppgjøret i FIKS A 

 24/17 Faglig forum 26.oktober  A 

 25/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

 26/17 Orienteringssaker  A 

14.12.17    

 27/17 Regnskapsrapport per desember 2017 A 

 28/17 Rapport fra sekretariatet O 

 29/17 Evaluering av faglig forum 2017 A 

 30/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

 31/17 Møteplan 2018 A 

 32/17 Orienteringssaker A 

 
 
 
Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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FIKS ÅRSREGNSKAP 2017 31.12.17/
19.2.18

Konto Konto (T) Regnskap Rev.budsjett Forbruk i % Avvik i kr Bud.reguleringer Oppr.budsjett  
101000 Lønn faste stillinger 979 405,93 1 014 000,00 96,59 34 594,07 136 000,00 878 000,00

101090 Feriepengeavsetning faste stillinger 130 450,25 122 000,00 106,93 -8 450,25 17 000,00 105 000,00

108020 Godtgjørelse folkevalgte 49 634,00 40 000,00 124,09 -9 634,00 0,00 40 000,00

109000 Pensjon fellesordning 195 855,60 204 000,00 96,01 8 144,40 27 000,00 177 000,00

109900 Arbeidsgiveravgift 192 445,28 195 000,00 98,69 2 554,72 26 000,00 169 000,00

0 0 Lønn og sosiale utgifter 1 547 791,06 1 575 000,00 522,30 27 208,94 206 000,00 1 369 000,00

110000 Kontorrekvisita 9 924,40 5 000,00 198,49 -4 924,40 -3 000,00 8 000,00

110010 Abonnementer 9 487,39 10 000,00 94,87 512,61 3 000,00 7 000,00

110040 Kopieringsmateriell 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 12 000,00 3 000,00

111500 Matvarer 1 397,50 0,00 0,00 -1 397,50 0,00 0,00

111510 Bevertning ved møter/utvalg 13 300,75 10 000,00 133,01 -3 300,75 5 000,00 5 000,00

112020 Diverse utgiftsdekning 1 143,00 17 000,00 6,72 15 857,00 -3 000,00 20 000,00

112040 Velferdstiltak/gaver ansatte 2 000,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00

113000 Portoutgifter 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 -8 000,00 10 000,00

113010 Telefonutgifter 3 873,18 5 000,00 77,46 1 126,82 0,00 5 000,00

113030 Linje- og sambandsutgifter 547,00 1 000,00 54,70 453,00 0,00 1 000,00

114000 Stillingsannonser 36 824,80 28 000,00 131,52 -8 824,80 28 000,00 0,00

115000 Kurs og opplæring 43 923,50 40 000,00 109,81 -3 923,50 0,00 40 000,00

115030 Kompetanseutviklingstiltak 3 359,00 7 000,00 47,99 3 641,00 -34 000,00 41 000,00

116000 Kjøregodtgjørelse 24 858,00 24 000,00 103,58 -858,00 0,00 24 000,00

116001 Kjøregodtgjørelse skattepl. 3 571,80 0,00 0,00 -3 571,80 0,00 0,00

117040 Utlegg i følge bilag til reise 5 609,09 2 000,00 280,45 -3 609,09 -2 000,00 4 000,00

118500 Personforsikringer 2 345,88 2 000,00 117,29 -345,88 -3 000,00 5 000,00

119000 Husleie 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 -2 000,00 105 000,00

119090 Andre leieutgifter 9 024,75 17 000,00 53,09 7 975,25 1 000,00 16 000,00

119510 Kontigenter 22 897,00 23 000,00 99,55 103,00 0,00 23 000,00

119530 Kopieringsavtale 7 617,85 10 000,00 76,18 2 382,15 -12 000,00 22 000,00

120000 Inventar 3 456,80 30 000,00 11,52 26 543,20 15 000,00 15 000,00

120010 Utstyr 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00

142900 Moms 18 638,59 10 000,00 186,39 -8 638,59 0,00 10 000,00

1-2 1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 326 800,28 370 000,00 1 882,62 43 199,72 6 000,00 364 000,00

135000 Kjøp fra kommuner 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00
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3 3 Kjøp fra andre 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00

154000 Avsetning til generelt disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155000 Avsetninger til bundne driftsfond 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00

5 5 Finansutgifter 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00

175000 Refusjon fra andre kommuner -1 823 000,00 -1 823 000,00 100,00 0,00 0,00 -1 823 000,00

177000 Refusjon fra andre 0,00 -82 000,00 0,00 -82 000,00 -82 000,00 0,00

7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -1 823 000,00 -1 905 000,00 100,00 -82 000,00 -82 000,00 -1 823 000,00

172900 Momskompensasjon -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00

72 72 Moms.komp.inntekter -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00

195000 Bruk av bundet driftsfond -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00

9 9 Finansinntekter -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00

4400 FIKS 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

440 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

4 Andre 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00
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Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  
Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  
Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon: 64 96 20 59 
Mobil: 92 88 33 92 
Mobil: 98 01 38 04 

 

 

FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO 

Dato: 25.oktober 2018 
Tid: kl. 18:00 – kl. 20:30 
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus 
 

Tidsrom Tema Foredragsholder Ansvar 
    
17.30-18.00 Registrering  FIKS 
    
18.00-18.05 Åpning FIKS 

v/styreleder 
 

    
18.10-18.55 Ny kommunelov 

-betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær 

 

    
18.55-19.15 Pause   
    
19.15-19.35 Ny kommunelov (forts.) 

-betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær 

 

    
19.35-20.15 GDPR / Ny personopplysningslov 

-betydning for kommunen, kontrollutvalg 
og sekretariat 

Opplysninger om foredragsholder 
kommer senere 

 

    
20.15-20.30 Oppsummering og avslutning FIKS 

v/styreleder 
 

 

 

 

Påmeldingsfrist: 
 
Fredag 12.oktober 2018 
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09.00 – 10.00 Registrering & kaffe

10.00 – 10.10 Åpning – Når vil vi si  «Vi i Viken»? | Tage Pettersen

10.10 – 11.00 Fra «E-18 kommunene» til en ny Østfold-perle  -

er god internkontroll underveis en fartsbrems eller 

olje i maskineriet? | Georg N Smedhus, 

11.00 – 12.00 Kommunesammenslåing – Hva med 

kontrollutvalget? Spiller det noen rolle? |
Gudrun Haabeth Grindaker

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 13.45 Kommunereformen sett med et (kritisk) 

forskerblikk | Geir Vinsand

13.45 – 14.00 Pause

14:00 – 14:45 Kommunesammenslåinger i region Viken – Er 

forutsetningene for å lykkes tilstede? | Geir Vinsand

14.45 – 15.00 Oppsummering og avslutning | Dag Robertsen

Regional høstkonferanse                      

Sarpsborg, 23. oktober 2018 | #fkt2018
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Tage Pettersen Tage er stortingsrepresentant  og tidl. ordfører i 

sammenslåingskommunen Moss. Han er også leder i 

kontrollutvalget i Moss. 

Georg N 

Smedhus

Georg kommer fra rådmannsstillingen i Buskerud og 

han er nå prosjektleder for nye Indre Østfold kommune 

og rådmann der fra 2020. 

Gudrun Haabeth 

Grindaker

Gudrun er  tidligere rådmann i nye Sandefjord 

kommune. Nå driver hun sitt eget konsulentbyrå 

«Gudrun H Grindaker AS»

Geir Vinsand Geir driver NIVI-analyse som har omstillinger og 

reformer i kommunesektoren som sitt kjerneområde. 

Geir har jobbet mye med kommunereformen. 

Quality Hotel Sarpsborg

Forelesere | 23. oktober 2018

Dag Robertsen      Dag er nestleder i kontrollutvalget i Moss og nestleder 

i Forum for Kontroll og tilsyn
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Tidspunkt 23. oktober 2018

Kl. 10.00 – 15.00 (registrering fra kl. 09.00)

Hotell Quality Hotel Sarpsborg

Deltakeravgift • medlemmer: kr 1 150

• ikke-medlemmer: kr 1 350

Påmeldingsfrist 10. september 2018

Bindende påmelding via FKTs nettside 

Ev. avbud Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det 

belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 + FKTs 

eventuelle kostnader til hotellet. Avbud siste 14 dager før 

konferansen gir full deltakeravgift.

www.fkt.no |   www.twitter.com/fkt_no

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Timeplanen er veiledende.

Praktisk informasjon

Regional høstkonferanse 2018
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Møteoversikt  2018 – representantskapsmøter  

 
 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 

Onsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 1000 - 1100 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1110 – 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

   

   

   

   

Torsdag 11. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0815 – 1015 Follo Ren IKS 

 1015 – 1115 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 1115 – 1145 LUNSJ 

 1145 – 1230 Follo Brannvesen IKS 

 1230 – 1315  Follo Barnevernvakt 

 1315 – 1400 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1400 – 1415 Pause 

 1415 – 1500 Kemneren i Follo 

 1500 – 1545 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

 1545 -  Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 

 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 
   

   

   

Onsdag 19. desember Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 1230 – 1330 Follo Futura AS 

 1330 – 1500  Selskaper som har behov for møte 

   

   

   

 

 

 

 

Oppdatert 04.09.2018 

KMSW 
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KONTROLLUTVALGET I  

NESODDEN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 19.06.18 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST= Kommunestyret  

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 Januar  FIKS KU 30.1.18 KST 25.4.18 

2. Aktivitetsplan  rullerende  FIKS Ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategi/handlingsplan  FIKS Rulleres årlig  

4. Utvalgets reglement  FIKS Gjennomgang våren 2018  

5. Møteplan     

 (Som hovedregel på tirsdager fra kl. 17:15)  FIKS 1.halvår 2018: 

30.1 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

13.3 – Møterom Krange, Tangenten 

15.5 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

30.5 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

19.6 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 

2.halvår 2018: 

11.9 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

23.10 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

4.12 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

7. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap for 2017  Rådmann KU 30.5.18 KST 20.6.18 

 Revisjonsberetning for 2017 15.4.18 FDR KU 30.5.18 KST 20.6.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  FIKS KU 30.5.18 KST 20.6.18 

8. Årlig rapport fra rådmannen om kommunens 

antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  

Årlig  Rådmann Jfr. KU-vedtak 30/16  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

9. Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17 – 30.04.18) Mai  FDR KU 21.6.18  

 2. Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18- 31.10.18) November  FDR   

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2018 August FDR   

 4. Erklæringer fra revisor  Høst  FDR KU 30.1.18  

10. Forvaltningsrevisjon 2017      

 Barn og ungdoms psykiske helse  FDR KU 30.1.18 – FR-rapport KST 25.4.18 

 Kvalitet i sykehjemstilbudet   KU 20.6.17 KST 6.9.17 

11. Forvaltningsrevisjon 2018      

 Integrering av flyktninger  FDR KU 5.12.17 – Prosjektplan  

KU 30.5.18 – FR rapport 

 

 Rus og psykiatri  FDR KU 13.3.18 – Prosjektplan   

12. Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:     

 Vedlikehold av kommunale bygg 1.2.18 Rådmann   

 Kvalitet i sykehjemstilbudet 6.3.18 Rådmann   

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17 Rådmann KU 13.3.18 KST 25.4.18 

13. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020  

 FIKS  KST 28.9.16 

14. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

 

 

FIKS  KST 28.9.16 

15. Andre oppgaver     

 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger  Rådmann KU 15.5.18 – Følges opp høsten 2018  
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