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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 6/18 Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre i hjemmesykepleie 
  og i sykehjem - Prosjektplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00359-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem, til 
orientering. 

Vedlegg: 
Oppegård kommune - prosjektplan - ernæring til eldre 

SAKSUTREDNING: 
Oppegård kommunestyre vedtok i møte 25.9.17 i sak 59/17 Sak fra Kontrollutvalget 
18/17 - Tema for forvaltningsrevisjonen 2018 følgende:  

I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 

1. Psykososialt læringsmiljø, jf. pkt. 4 i planen.
2. Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem. Prosjektet søkes gjennomført som

fellesprosjekt med Ski.

Kontrollutvalget i Ski kommune valgte 28.11.17 i sak 43/17 Felles 
forvaltningsrevisjon med Oppegård KU å ikke delta i felles 
forvaltningsrevisjonsprosjekt med Oppegård. 

Kontrollutvalget vedtok 25.1.18 i sak 2/18 Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre i 
hjemmesykepleie og i sykehjem – Mål og problemstillinger følgende:  

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem.

2. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av mål og
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge prosjektplanen frem for
utvalget.

Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok 25.1.18 følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

Formål  
Undersøke Oppegård kommune sine rutiner, systemer, praksis og kompetanse innen 
ernæring til eldre i hjemmesykepleie og sykehjem. 

Problemstillinger 
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 Side 2 av 4 

1) Tilbys brukere/beboere et variert og helsefremmende kosthold? I så tilfelle, 
hvordan sikrer kommunen dette?  

2) Gis brukere/beboere rimelig frihet i valg av mat?  
3) Tilbys brukere/beboere valgmuligheter for tidspunkt for måltider?  
4) Får brukere/beboere tilpasset hjelp ved måltider? Hvordan sikres 

brukere/beboere rimelig tid og ro til å spise?  
5) Blir beboere vurdert for ernæringsmessig risiko, herunder veiing, ved innleggelse 

på sykehjem, og hvordan blir disse fulgt opp?  
6) Sørger hjemmesykepleie og sykehjem for god hygiene ved tilbereding og 

servering av mat?  
7) Blir ernæringsstatus vurdert ved besøk hos hjemmeboende brukere? I så tilfelle 

hvordan?  
8) Har kommunen ansatt personell med ernæringsfaglig bakgrunn? Gis de ansatte 

opplæring i temaet ernæring? I så tilfelle, hvordan?  
9) Opplever ansatte å ha nok kunnskap og informasjon om ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre?  
10) Hvordan sikrer kommunen tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende 

vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging?  
11) Er ernæring satt på dagsorden i kommunen gjennom kommunens sentrale 

styringsverktøy eller handlingsprogram? 
 
Prosjektplanen 
Deloitte AS har oversendt prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet, datert 
28.februar 2018. 
 
Formål og problemstillinger 
For å kunne svare best mulig på de temaene og problemstillingene kontrollutvalget 
ønsker undersøkt, har revisjonen foreslått tilpassing og ytterligere operasjonalisering 
av problemstillingene. Problemstillingene som vil bli undersøkt fremgår under:  
 
1. I hvilken grad er ernæring satt på dagsorden i kommunen gjennom kommunens 

sentrale styringsverktøy eller handlingsprogram?  
 

2. Er det etablert tilstrekkelige system og rutiner for å sikre at brukere/beboere får et 
variert og helsefremmende kosthold? Herunder:  
a. I hvilken grad er det etablert rutiner for å gi brukere/beboere rimelig frihet i 

valg av mat?  
b. I hvilken grad tilbys brukere/beboere valgmuligheter for tidspunkt for måltider?  

 
3. I hvilken grad sikres brukere/beboere tilpasset hjelp ved måltider, og får 

brukere/beboere rimelig tid og ro til å spise?  
 

4. Er det etablert tilstrekkelige system og rutiner i hjemmesykepleien og ved 
sykehjem for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat?  

 
5. Blir beboere vurdert for ernæringsmessig risiko, herunder veiing, ved innleggelse 

på sykehjem, og hvordan blir disse vurderingene fulgt opp?  
 

6. I hvilken grad og hvordan blir ernæringsstatus vurdert ved besøk hos 
hjemmeboende brukere?  
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 Side 3 av 4 

 
 

7. I hvilken grad har kommunen gjennom ansettelser og opplæring sikret personell 
med ernæringsfaglig bakgrunn og/eller kompetanse?  
a. Opplever ansatte å ha nok kunnskap og informasjon om ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre?  
b. Hvordan sikrer kommunen at ansatte har tilstrekkelig kompetanse om 

ernæring?  
 

8. I hvilken grad og hvordan sikrer kommunen tilbakemelding fra brukere, beboere 
og pårørende vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging?  

 
Revisjonskriterier og metode 
Revisjonskriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, 
politiske vedtak og fastsatte retningslinjer. 
 
Rettsregler og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og benyttet som 
revisjonskriterier 
 
For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder vil revisjonen intervjue utvalgte 
personer fra Oppegård kommune som er involvert i kommunens arbeid med 
ernæring i tjenester til eldre i hjemmesykepleie og ved sykehjem.  
Revisjonen mener det er formålstjenlig å gjennomføre intervjuer med ansvarlig 
ledelse i kommunen sentralt, for eksempel kommunalsjef for helse og omsorg, og 
med virksomhetsledere både i hjemmesykepleien og ved alle tre sykehjem i 
Oppegård.  
I tillegg ønsker revisjonen å gjennomføre to gruppeintervju (ett i hjemmesykepleien 
og ett ved sykehjemmene) med ansatte som gjennom sitt daglige arbeid har 
omfattende kontakt med pasienter/brukere, for eksempel avdelingssykepleiere ved 
sykehjem og områdeledere i hjemmesykepleien. Revisjonen tar sikte på å 
gjennomføre ca. 6-7 intervju. 
 
For å innhente informasjon om i hvilken grad ansatte opplever å ha nok kunnskap og 
informasjon om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre, og i hvilken grad de 
opplever at kommunen i det daglige arbeidet klarer å sikre etterlevelse av krav i 
regelverket om ernæringsarbeid overfor eldre, vil revisjonen sende ut en kortfattet, 
elektronisk spørreundersøkelse til ansatte med en fast stillingsprosent (alle med 
unntak av tilkallingsvikarer) i hjemmesykepleie og ved sykehjem. 
 
Tid og ressursbruk 
Med utgangspunkt i prosjektets karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet 
skal gjennomføres, budsjetterer revisjonen med totalt 251 timer for å gjennomføre 
prosjektet. 
 
Prosjektet vil kunne starte opp i andre halvdel av mars 2018 og rapporten vil være 
klar for oversending til kontrollutvalget innen utgangen av oktober 2018. 
 
Sekretariatets vurdering: 
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 Side 4 av 4 

Sekretariatet er av den formening at revisjonens forslag til prosjektplan ivaretar 
kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger i forhold til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Sekretariatet er av den formening at gjennom den forelagte prosjektplanen vil blant 
annet følgende fokusområder bli belyst:  
 
 Regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo-verktøy 
 Måloppnåelse 
 Kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og redegjøre for prosjektplanene samt kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 28.02.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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www.deloitte.no 

forvaltningsrevisjon@deloitte.no 
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1. Formål og problemstillinger 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget 25. januar 2018, sak 2/18, utarbeidet en 

prosjektplan for forvaltningsrevisjon av ernæringsarbeid i kommunale helsetjenester til eldre i 

hjemmesykepleie og sykehjem i Oppegård kommune.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å undersøke Oppegård kommune sine rutiner, systemer, 

praksis og kompetanse innen ernæring i kommunens tjenester til eldre i hjemmesykepleie og sykehjem. 

Med bakgrunn i formålet, vedtok kontrollutvalget problemstillinger som skal undersøkes i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonen. For å kunne svare best mulig på de temaene og problemstillingene kontrollutvalget 

ønsker undersøkt, har revisjonen foreslått tilpassing og ytterligere operasjonalisering av 

problemstillingene.  Problemstillingene som vil bli undersøkt fremgår under: 

1. I hvilken grad er ernæring satt på dagsorden i kommunen gjennom kommunens sentrale 

styringsverktøy eller handlingsprogram? 

2. Er det etablert tilstrekkelige system og rutiner for å sikre at brukere/beboere får et variert og 

helsefremmende kosthold? Herunder: 

a. I hvilken grad er det etablert rutiner for å gi brukere/beboere rimelig frihet i valg av mat? 

b. I hvilken grad tilbys brukere/beboere valgmuligheter for tidspunkt for måltider? 

3. I hvilken grad sikres brukere/beboere tilpasset hjelp ved måltider, og får brukere/beboere rimelig 

tid og ro til å spise? 

4. Er det etablert tilstrekkelige system og rutiner i hjemmesykepleien og ved sykehjem for å sikre god 

hygiene ved tilbereding og servering av mat? 

5. Blir beboere vurdert for ernæringsmessig risiko, herunder veiing, ved innleggelse på sykehjem, og 

hvordan blir disse vurderingene fulgt opp? 

6. I hvilken grad og hvordan blir ernæringsstatus vurdert ved besøk hos hjemmeboende brukere?  

7. I hvilken grad har kommunen gjennom ansettelser og opplæring sikret personell med 

ernæringsfaglig bakgrunn og/eller kompetanse?  

a. Opplever ansatte å ha nok kunnskap og informasjon om ernæring og ernæringsutfordringer hos 

eldre? 

b. Hvordan sikrer kommunen at ansatte har tilstrekkelig kompetanse om ernæring? 

8. I hvilken grad og hvordan sikrer kommunen tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende 

vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging? 
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2. Revisjonskriterier 

2.1 Innledning 

Revisjonskriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak og 

fastsatte retningslinjer. Revisjonskriteriene under er ikke uttømmende for hva som kan være relevant i 

forvaltningsrevisjonen. Andre kriterier vil kunne komme til dersom det skulle være nødvendig for å få en 

fullstendig undersøkelse og vurdering av problemstillingene. 

2.2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven.1 Om 

formålet med loven går følgende frem: 

«Lovens formål er særlig å: 

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 

funksjonsevne, 

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling 

og forebygge sosiale problemer, 

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre, 

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 

5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at 

tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.» (jf. § 1-1)» 

 

Kommunen skal i følge lovens § 3-1 sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter et ansvar for å tilby alt fra helsefremmende og 

forebyggende tjenester til plass på institusjon/ sykehjem, jf. § 3-2: 

«3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 

(…)  

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. helsetjenester i hjemmet, 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 

støttekontakt, 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem og 
d. avlastningstiltak.» 

 

Videre fremgår det av regelverket at helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter denne loven 

skal være forsvarlige. I § 4-1 om «Forsvarlighet» går det frem at: 

«Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 

omsorgstjenestetilbud, 

b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, 

                                                

1 Helse- og omsorgsdepartementet: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (helse- og 
omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. 
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c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og 

d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.» 

I kommentarer til reglene om rett til nødvendig helsehjelp fremgår det at «Nødvendige helse- og 

omsorgstjenester må ses i sammenheng med kravet om forsvarlige tjenester (…).»2 

2.3 Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene3 skal bidra til å sikre at personer som mottar tjenester 

etter helse- og omsorgstjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte 

menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, jf. § 1. Dette omfatter også kommunens arbeid 

med ernæring, mat og måltider.  

I § 3 i forskriften blir det spesifisert at kommunen skal utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer for å sikre 

at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilfredsstilt grunnleggende behov, herunder blant annet: 

- tilstrekkelig næring (mat og drikke),  

- variert og helsefremmende kosthold,  

- rimelig valgfrihet i forhold til mat,  

- tilpasset hjelp ved måltider,  

- nok tid og ro til å spise, 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene, og 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den 

enkeltes tilstand. 

2.4 Verdig eldreomsorg 

Retten til en verdig, trygg og meningsfull alderdom er nedfelt i forskrift om en verdig eldreomsorg4, også 

omtalt som verdighetsgarantien. Her går det frem av § 2 at «de kommunale pleie- og omsorgstjenestene 

skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som 

mulig meningsfylt liv, i samsvar med sine individuelle behov».  

Videre omtaler § 3 i forskriften innholdet i tjenestene til eldre. Her blir det fremhevet at tjenestetilbudet 

skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, og sikre at 

medisinske behov blir ivaretatt. Det blir videre vist til en rekke hensyn kommunen må ta hensyn til for å 

nå disse målsettingene for tjenestetilbudet, herunder blant annet: 

 

a. En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand. 

b. Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. 

c. Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp 

til personlig hygiene. 

d. Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. 

e. Lindrende behandling og en verdig død. 

f. Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og 

rehabilitering. 

g. Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i 

behandlingen. 

h. Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom. 

                                                

2 Norsk Lovkommentar til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm., note 9 ved Karl Harald Søving. Noten 
er sist revidert 27.02.2017. 
3 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. 
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester 
mv. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene). FOR-2003-06-27-792. 
4 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
(Verdighetsgarantiforskriften). FOR-2010-11-12-1426. 
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2.5 Krav om internkontroll og styringssystem i helse- og omsorgstjenestene 
Krav om internkontroll og systematisk virksomhetsstyring i kommunale helse- og omsorgstjenester går 

frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.5 Av § 3 i forskriften, 

«Ansvaret for styringssystem», går det frem at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten 

skal sørge for at det etableres og gjennomføre systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med 

forskriften, og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette arbeidet.  

I § 4 i forskriften er styringssystem for helse- og omsorgstjenesten definert som «den del av virksomhetens 

styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres 

i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen». Et viktig prinsipp for 

internkontroll og systematisk virksomhetsstyring, er at kontrollarbeidet skal tilpasses virksomhetens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig (jf. § 5, 1. ledd). 

Videre omtaler forskriften i § 6 - § 9, virksomhetens plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 

korrigere. Av § 6 går det frem at planlegging av virksomhetens aktiviteter blant annet innebærer å ha 

oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering, ha oversikt over 

områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og 

områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og 

brukersikkerheten, ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring og ha oversikt 

over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon 

og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om 

tjenestene er faglig forsvarlige. 

Av § 7 om gjennomføring går det frem at virksomheten blant annet må sørge for at virksomhetens 

oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og gjennomføres, at medarbeidere i virksomheten 

har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, 

veiledere og styringssystemet, og at det utvikles og iverksettes nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner 

eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, 

inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet.  

Når det gjelder plikt til å evaluere, går det av § 8 i forskriften frem at virksomheten blant annet skal 

kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres, vurdere om gjennomføringen 

av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve krav i helse- og omsorgslovgivningen og vurdere 

virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer. Videre går det frem av § 9 i 

forskriften at virksomheten har plikt til å korrigere og rette opp eventuell uforsvarlige og lovstridige forhold, 

og sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, samt til å 

forbedre prosedyrer og rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og 

omsorgslovgivningen. 

                                                

5 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-
10-28-1250. 
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3. Metode 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) 

og kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

3.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre vil 

informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. bli samlet 

inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon vil bli vurdert i forhold til revisjonskriteriene. 

3.2 Intervju 
For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder vil revisjonen intervjue utvalgte personer fra Oppegård 

kommune som er involvert i kommunens arbeid med ernæring i tjenester til eldre i hjemmesykepleie og 

ved sykehjem.  

Revisjonen mener det er formålstjenlig å gjennomføre intervjuer med ansvarlig ledelse i kommunen 

sentralt, for eksempel kommunalsjef for helse og omsorg, og med virksomhetsledere både i 

hjemmesykepleien og ved alle tre sykehjem i Oppegård.  

I tillegg ønsker revisjonen å gjennomføre to gruppeintervju (ett i hjemmesykepleien og ett ved 

sykehjemmene) med ansatte som gjennom sitt daglige arbeid har omfattende kontakt med 

pasienter/brukere, for eksempel avdelingssykepleiere ved sykehjem og områdeledere i hjemmesykepleien. 

Vi tar sikte på å gjennomføre ca. 6-7 intervju. 

3.3 Spørreundersøkelse 
For å innhente informasjon om i hvilken grad ansatte opplever å ha nok kunnskap og informasjon om 

ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre, og i hvilken grad de opplever at kommunen i det daglige 

arbeidet klarer å sikre etterlevelse av krav i regelverket om ernæringsarbeid overfor eldre, vil revisjonen 

sende ut en kortfattet, elektronisk spørreundersøkelse til ansatte med en fast stillingsprosent (alle med 

unntak av tilkallingsvikarer) i hjemmesykepleie og ved sykehjem.  

3.4 Verifisering og høring 
Oppsummering av intervju vil bli sendt til de som har blitt intervjuet for verifisering. Det er informasjon fra 

de verifiserte intervjureferatene som vil bli benyttet i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til 

kommunen for verifisering. Deretter vil hele rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt 

til rådmannen for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse vil bli vedlagt den endelige rapporten som blir 

sendt til kontrollutvalget.  
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4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Stein Ove Songstad er ansvarlig partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleder Iver 

Fiksdal (senior consultant) og prosjektmedarbeider Mia Caroline Bratz (senior consultant). Deloitte har satt 

sammen et team som sikrer at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldende retningslinjer, samt 

med nødvendig kompetanse og erfaring innenfor kommunal revisjon. 

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektets karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet skal gjennomføres 

vil det ta totalt 251 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forberedelse av prosjektet, 

utarbeidelse av problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring av datainnsamling, 

analyse av data og utarbeidelse og kvalitetssikring av rapport. Timetallet omfatter også presentasjon av 

ferdig rapport for kontrollutvalget. 

Timeestimatet inkluderer ikke forberedelse og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. En 

eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timer i 

tillegg til det totale timetallet som er presentert over. 

Se vedlegg for oversikt over timefordeling på ulike aktiviteter i prosjektet. 

4.3 Gjennomføringsplan 

Prosjektet vil kunne starte opp i andre halvdel av mars 2018 og rapporten vil være klar for oversending til 

kontrollutvalget ved sekretariatet innen utgangen av oktober 2018. For å kunne gjennomføre prosjektet 

innen denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen sender over etterspurt 

dokumentasjon innen de frister som blir satt, og at utvalgte personer stiller til og verifiserer intervju. 

 

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Oppegård kommune og 

Deloitte.  

 

Oslo, 28. februar 2018 

 

 
_________________________________ 

Stein Ove Songstad 

Oppdragsansvarlig partner 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 7/18 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - 
  Prosjektplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00358-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt læringsmiljø, til orientering. 

Vedlegg: 
Oppegård kommune - prosjektplan - psykososialt skolemiljø 

SAKSUTREDNING: 
Oppegård kommunestyre vedtok i møte 25.9.17 i sak 59/17 Sak fra Kontrollutvalget 
18/17 - Tema for forvaltningsrevisjonen 2018 følgende:  

I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 

1. Psykososialt læringsmiljø, jf. pkt. 4 i planen.
2. Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem. Prosjektet søkes gjennomført som

fellesprosjekt med Ski.

Kontrollutvalget vedtok 25.1.18 i sak 1/18 Forvaltningsrevisjon Psykososialt 
læringsmiljø – Mål og problemstillinger følgende:  

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt læringsmiljø.

2. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av mål og
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet, og legge prosjektplanen frem for
utvalget.

Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok 25.1.18 følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

Formål  
Undersøke måloppnåelse, regeletterlevelse og kompetanse innen psykososialt 
læringsmiljø for skolene i Oppegård kommune. 

Problemstillinger 
1) Hvilke rutiner har kommunen/den enkelte skole for hva de skal gjøre når

elever/foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljøet?
2) Hvordan sikrer kommunen/den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir

ivaretatt?
3) Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging,

avdekking og bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?
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4) Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp alle avvik på dette området og 
blir avvikene rettet opp?  

5) Har elever/foreldre og lærere fått tilstrekkelig informasjon om det er utarbeidet 
handlingsplaner mot mobbing, og hvordan blir disse håndhevet?  

6) I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 
skolemiljøarbeidet? 

7) Hvordan er kommunens ressursbruk innenfor det psykososiale læringsmiljøet i 
forhold til sammenlignbare kommuner? 

 
Prosjektplanen 
Deloitte AS har oversendt prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet, datert 
28.februar 2018. En registrerer at Deloitte opererer med arbeidstittelen «Psykososialt 
skolemiljø» for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
 
Formål og problemstillinger 
For å kunne svare best mulig på de temaene og problemstillingene kontrollutvalget 
ønsker undersøkt, har revisjonen foreslått tilpasning og ytterligere operasjonalisering 
av problemstillingene. Problemstillingene som vil bli undersøkt fremgår under:  
 
1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for 

håndtering av situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke 
har det trygt og godt på skolen?  
a. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å ivareta aktivitetsplikten, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 første til fjerde ledd (plikt til å følge med, gripe inn, 
varsle, undersøke og sette i verk tiltak)?  

b. Hvilke rutiner har kommunen og den enkelte skole for hva de skal gjøre 
dersom en elev eller elevens foreldre gir uttrykk for at eleven ikke har det trygt 
og godt på skolen?  

c. Er det etablert rutiner for å sikre at kommunen og skolene utarbeider 
aktivitetsplan i samsvar med opplæringsloven § 9 A-4, dersom en elev ikke 
har et trygt og godt skolemiljø?  
 

2. Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir 
ivaretatt?  
a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole etablert rutiner som sikrer 

at elevene blir hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og at det blir tatt hensyn 
til elevens beste?  
 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, 
avdekking og bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  
a. I hvilken grad har skolene formulert mål, utarbeidet planer og satt i verk tiltak 

for å bidra til et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing, og i 
hvilken grad blir mål, planer og tiltak jevnlig evaluert og oppdatert (systematisk 
og kontinuerlig arbeid)?  

b. Er ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale 
skolemiljøet tydelig fordelt? Under dette, er det etablert tilstrekkelige rutiner for 
å sikre at ansatte er kjent med sin aktivitetsplikt jf. opplæringsloven kap. 9 A?  

c. Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt kap. 9 A i 
opplæringsloven?  
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4. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir 
avvikene rettet opp?  
a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole lagt til rette for å registrere 

avviksmeldinger knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø?  
b. Er det etablert system og rutiner for å følge opp meldte avvik knyttet til 

psykososialt skolemiljø?  
 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 
skolemiljøarbeidet?  

a. I hvilken grad blir foresatte tilstrekkelig informert om skolenes arbeid med å 
sikre et trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge mobbing (herunder om 
det er utarbeidet handlingsplaner mot mobbing)?  

b. Er det etablert skolemiljøutvalg i samsvar med krav i regelverket?  
c. I hvilken grad blir elevene involvert i utarbeidelse og evaluering av tiltak for å 

sikre et trygt og godt skolemiljø, og for å forebygge mobbing?  
 
Forslag om bortfall av problemstilling 
I tillegg til problemstillingene over, vedtok kontrollutvalget følgende problemstilling i 
forbindelse med bestilling av prosjektplan:  
 
Hvordan er kommunens ressursbruk innenfor det psykososiale læringsmiljøet i 
forhold til sammenlignbare kommuner? 
 
Etter det revisjonen kan finne, eksisterer det ikke data om ressursbruk for arbeid med 
psykososialt læringsmiljø knyttet til verken økonomisk disponeringer, personale eller 
tidsbruk som gjør det mulig å si noe om Oppegård kommunes ressursbruk innenfor 
det psykososiale læringsmiljøet i forhold til sammenliknbare kommuner. Verken i 
KOSTRA, grunnskolens informasjonssystem (GSI) eller Skoleporten (Udirs verktøy 
for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen), finnes det opplysninger om ressursbruk 
knyttet til arbeid med psykososialt læringsmiljø. 
 
Videre inneholder heller ikke Oppegård kommunens budsjett og handlingsprogram 
for 2018-2021 opplysninger som kan brukes til å sammenlikne kommunens 
ressursbruk innenfor det psykososiale skolemiljøet med andre kommuner. 
 
På bakgrunn av mangelfulle/ikke-eksisterende data, som gjør at det i liten grad vil 
være mulig å besvare den problemstillingen på en meningsfylt måte, foreslår 
revisjonen at problemstilling nr. 7 om ressursbruk innenfor det psykososiale 
læringsmiljøet faller bort. 
 
Avgrensning 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er avgrenset til å omhandle kommunale grunnskoler i 
Oppegård kommune, samt oppfølgingen av barn i grunnskolepliktig alder. 
Voksenopplæringen i kommunen er ikke omfattet av forvaltningsrevisjonen. 
 
Revisjonskriterier og metode 
Rettsregler og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og benyttet som 
revisjonskriterier. Videre vil informasjon om kommunen, retningslinjer, rutiner og 
dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. bli samlet inn og 
analysert.  
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For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder vil Deloitte intervjue utvalgte 
personer fra Oppegård kommune som er involvert i arbeid med skolenes 
psykososiale skolemiljø. Personer som er aktuelle for intervju er kommunalsjef for 
skole, skolefaglige rådgivere og rektorer ved et utvalg skoler. Vi tar sikte på å 
gjennomføre 7-9 intervjuer.  
Når det gjelder utvalg av skoler for gjennomgang av dokumentasjon og intervju, 
ønsker revisjonen å gjøre et utvalg på fem skoler, fordelt på tre skoler på barnetrinnet 
(1. – 7. trinn) og to skoler på ungdomstrinnet (8. – 10. trinn).  
 
Revisjonen vil sende ut en elektronisk spørreundersøkelse til rektorer ved alle 
grunnskolene i kommunen, for å få informasjon om hvordan skolene arbeider med 
elevenes psykososiale skolemiljø.  
Videre mener revisjonen det vil være formålstjenlig å sende ut en kort, elektronisk 
spørreundersøkelse til alle lærerne ved grunnskolene i kommunen. 
 
Tid og ressursbruk 
Med utgangspunkt i prosjektets karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet 
skal gjennomføres har revisjonen budsjettert med totalt 280 timer for å gjennomføre 
prosjektet. 
 
Prosjektet vil kunne starte opp i siste halvdel av mai 2018 og rapporten vil være klar 
for oversending til kontrollutvalget innen utgangen av november 2018. 
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at revisjonens forslag til prosjektplan ivaretar 
kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger i forhold til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Sekretariatet er av den formening at gjennom den forelagte prosjektplanen vil blant 
annet følgende fokusområder bli belyst: 
 
 Regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo-verktøy   
 Måloppnåelse 
 Kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester og myndighetsutøvelse 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og redegjøre for prosjektplanene samt kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 28.02.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. Formål og problemstillinger 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget 25. januar 2018, sak 1/18, utarbeidet en 

prosjektplan for forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å undersøke måloppnåelse, regeletterlevelse og kompetanse 

innen psykososialt skolemiljø for skolene i Oppegård kommune. 

Med bakgrunn i formålet, vedtok kontrollutvalget problemstillinger som skal undersøkes i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonen. For å kunne svare best mulig på de temaene og problemstillingene kontrollutvalget 

ønsker undersøkt, har revisjonen foreslått tilpassing og ytterligere operasjonalisering av 

problemstillingene. Problemstillingene som vil bli undersøkt fremgår under: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av situasjoner 

der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på skolen? 

a. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å ivareta aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 9 

A-4 første til fjerde ledd (plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette i verk 

tiltak)?  

b. Hvilke rutiner har kommunen og den enkelte skole for hva de skal gjøre dersom en elev eller 

elevens foreldre gir uttrykk for at eleven ikke har det trygt og godt på skolen? 

c. Er det etablert rutiner for å sikre at kommunen og skolene utarbeider aktivitetsplan i samsvar 

med opplæringsloven § 9 A-4, dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø? 

2. Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir ivaretatt? 

 
a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole etablert rutiner som sikrer at elevene blir 

hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og at det blir tatt hensyn til elevens beste? 

 
3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og bekjempelse 

av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen? 
 

a. I hvilken grad har skolene formulert mål, utarbeidet planer og satt i verk tiltak for å bidra til 

et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing, og i hvilken grad blir mål, planer 
og tiltak jevnlig evaluert og oppdatert (systematisk og kontinuerlig arbeid)? 

b. Er ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljøet tydelig 

fordelt? Under dette, er det etablert tilstrekkelige rutiner for å sikre at ansatte er kjent med sin 

aktivitetsplikt jf. opplæringsloven kap. 9 A? 
 

c. Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt kap. 9 A i 
opplæringsloven? 
 

4. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir avvikene rettet 
opp? 

 

a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole lagt til rette for å registrere 

avviksmeldinger knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø?  

 

b. Er det etablert system og rutiner for å følge opp meldte avvik knyttet til psykososialt 

skolemiljø? 

 
5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i skolemiljøarbeidet? 
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a. I hvilken grad blir foresatte tilstrekkelig informert om skolenes arbeid med å sikre et trygt og 

godt skolemiljø, og med å forebygge mobbing (herunder om det er utarbeidet 

handlingsplaner mot mobbing)? 

b. Er det etablert skolemiljøutvalg i samsvar med krav i regelverket? 

c. I hvilken grad blir elevene involvert i utarbeidelse og evaluering av tiltak for å sikre et trygt 

og godt skolemiljø, og for å forebygge mobbing? 

 

1.3 Forslag om bortfall av problemstilling 

I tillegg til problemstillingene over, vedtok kontrollutvalget følgende problemstilling i forbindelse med 

bestilling av prosjektplan: 

Hvordan er kommunens ressursbruk innenfor det psykososiale læringsmiljøet i forhold til sammenlignbare 
kommuner? 
 

Revisjonen har foretatt forundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplanen, for å kartlegge 

i hvilken grad det eksisterer data om ressursbruk for arbeid med psykososialt læringsmiljø som gjør det 

mulig å besvare denne problemstillingen. Etter det revisjonen kan finne, eksisterer det ikke data om 

ressursbruk for arbeid med psykososialt læringsmiljø knyttet til verken økonomisk disponeringer, personale 

eller tidsbruk som gjør det mulig å si noe om Oppegård kommunes ressursbruk innenfor det psykososiale 

læringsmiljøet i forhold til sammenliknbare kommuner. Verken i KOSTRA, grunnskolens 

informasjonssystem (GSI) eller Skoleporten (Udirs verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen), 

finnes det opplysninger om ressursbruk knyttet til arbeid med psykososialt læringsmiljø.   

Videre inneholder heller ikke Oppegård kommunens budsjett og handlingsprogram for 2018-2021 

opplysninger som kan brukes til å sammenlikne kommunens ressursbruk innenfor det psykososiale 

skolemiljøet med andre kommuner. Handlingsprogrammet for 2018-2021 omtaler riktignok enkelte tiltak 

som kan brukes som indikasjon på kommunens ressursbruk innenfor det psykososiale læringsmiljøet ved 

skolene, som fokus på kompetanseheving for lærere og ledere om skolemiljø og nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven, og styrking av sosiallærerstillinger (på barnetrinnet) og rådgiverfunksjonen (på 

ungdomstrinnet) med 0,2 årsverk per skole i kommunen. Revisjonen mener imidlertid at denne typen 

enkelttiltak kun i svært avgrenset grad kan benyttes til å si noe om ressursbruk knyttet til arbeidet med 

psykososialt læringsmiljø, og at det heller ikke umiddelbart vil være verken mulig eller hensiktsmessig å 

sammenlikne enkelttiltak i de ulike kommunene med hverandre.  

På bakgrunn av mangelfulle/ikke-eksisterende data, som gjør at det i liten grad vil være mulig å besvare 

den problemstillingen på en meningsfylt måte, foreslår revisjonen at problemstilling nr. 7 om ressursbruk 

innenfor det psykososiale læringsmiljøet faller bort. Dette vil gi et sett av problemstillinger som i sin helhet 

fokuserer på innholdet i kommunens arbeid med psykososialt læringsmiljø, og på hvordan kommunen 

jobber for å sikre et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever i Oppegård. 

 

1.4 Avgrensninger 

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å omhandle kommunale grunnskoler i Oppegård kommune, samt 

oppfølgingen av barn i grunnskolepliktig alder. Voksenopplæringen i kommunen er ikke omfattet av 

forvaltningsrevisjonen. 
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2. Revisjonskriterier 

2.1 Innledning 

Revisjonskriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak og 

fastsatte retningslinjer. Revisjonskriteriene under er ikke uttømmende for hva som kan være relevant i 

forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle være nødvendig for å få en 

fullstendig undersøkelse og vurdering av problemstillingene. 

2.2 Psykososialt skolemiljø 

2.2.1 Det psykososiale skolemiljøet til elevene 

Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler skolemiljøet til elevene. Kapittelet tar for seg både fysisk og 

psykososialt skolemiljø. Hele kapittel 9A er nytt med virkning fra 1. august 2017. Nedenfor er gjeldende 

regler presentert, samtidig som det er vist til i hvilken grad det er gjort store endringer fra det som var 

gjeldende regler før 1. august 2017. 

Av opplæringsloven § 9 A-2 går følgende overordnede krav til skolemiljøet frem: 

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»1 

Av forarbeidene til nytt kapittel 9 A2, går det fram at begrepet «skolemiljø» omfatter både det fysiske og 

det psykososiale miljøet. 

Ny § 9 A-3 omhandler nulltoleranse og systematisk arbeid, og følgende går frem: 

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 

elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir 

gjort.» 

Nulltoleranse mot mobbing er et nytt lovkrav fra 1. august 2017, mens krav til kontinuerlig og systematisk 

arbeid tidligere gikk frem av §§ 9 A-3 og 9 A-4. Av forarbeidene går følgende frem om første ledd: 

«Begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Begrepet kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk 

rettet mot eleven, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. 

Det er likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elevene er ment å omfattes.»3 

Av forarbeidene til tidligere bestemmelse4 blir det vist til følgende når det gjelder lovens pålegg om 

kontinuerlig og systematisk arbeid med å fremme et godt psykososialt miljø: «Føresegna presiserer den 

plikta skolen har etter § 9a-4 når det gjeld det psykososiale miljøet. Førebyggjande tiltak kan gjerast både 

på skole- og på klasse-eller gruppenivå, og det er viktig at elevane sjølve får delta i utforminga av dette 

arbeidet.» 

2.2.2 Systematisk og kontinuerlig arbeid for å fremme et godt skolemiljø 
Nytt krav om systematisk og kontinuerlig skolemiljøarbeid, er omtalt under forrige overskrift. Ansvaret er 

i ny lov eksplisitt lagt til rektor, mens det i tidligere lov var lagt til skoleledelsen. 

Utdanningsdirektoratet er i ferd med å utarbeide en sjekkliste til bruk i det systematiske skolemiljøarbeidet. 

Et utkast er tilgjengelig på nettsidene til direktoratet. Per 20. februar 2018 er utkastet ikke fylt med innhold. 

                                                

1 Tilsvarende krav, med noe annen ordlyd, gikk før 1.8.2017 frem av opplæringsloven § 9 A-1. 
2 Prop. 57 L (2016–2017): Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). 
3 Prop. 57 L (2016–2017): Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). 
4 Ot.prp.nr.72 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa. Side 34. 
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I et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet blir kravene til systemrettet arbeid etter tidligere kapittel 9A i 

opplæringsloven gjennomgått.5 Her blir blant annet følgende presisert: 

«Hensikten med det systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at 

skolen jobber kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages og tas 

hånd om i tide. 

En nødvendig forutsetning for det systemrettede arbeidet er at skolen omsetter kravene i kapittel 

9a til konkrete mål og handlinger. Skolen må ha planer og rutiner for hvordan elevens rett skal 

oppfylles.» 

Rundskrivet viser videre til at skolene skal kunne dokumentere skriftlig hva som skal gjøres, hvordan det 

skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som faktisk blir gjort. Dette innebærer at 

det må være skriftlige rutiner som sikrer at arbeidet er målrettet og systematisk. 

2.2.3 Brukermedvirkning 

I ny § 9 A-8 i opplæringsloven går blant annet krav til elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet frem: 

«Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø. 

Elevrådet kan oppnemne representantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og 

styresmaktene i skolemiljøsaker. Dersom det finst eit arbeidsmiljøutval eller liknande organ ved 

skolen, kan elevane møte med opp til to representantar når utvalet behandlar saker som gjeld 

skolemiljøet. Representantane skal bli kalla inn til møta med talerett og rett til å få meininga si 

protokollert. Dei skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar saker som inneheld opplysningar 

som er omfatta av lovfesta teieplikt. 

Representantane skal få den informasjonen dei treng, men ikkje opplysningar som er omfatta av 

lovfesta teieplikt. I den mon det trengst, har dei rett til opplæring for å skjøtte oppgåvene og fritak 

frå undervisninga.» 

Av forarbeidene til nytt kapittel 9A går det frem at bestemmelsene er en videreføring av tidligere § 9 A-5 

med språklige endringer. Det er ikke gjort innholdsmessige endringer i bestemmelsene.   

Ny § 9 A-9 omhandler informasjonsplikt og rett til å uttale seg. Første ledd er nytt, og stiller krav om at 

skolene skal informere elever og foreldre om rettighetene etter kapittel 9 A. Ellers er § 9 A-9 en videreføring 

av krav fra tidligere § 9 A-6, og omhandler informasjonsplikt og uttalerett til de ulike rådene og utvalgene 

ved skolene.  

Kapittel 11 i opplæringsloven omhandler brukermedvirkning i skolen. Her stilles det blant annet krav om 

skolemiljøutvalg ved alle grunnskoler (§ 11-1 A), og det blir gitt nærmere føringer for sammensetningene 

av utvalget og hvilken rolle det skal ha. Blant annet går det frem at skolemiljøutvalget skal være satt 

sammen slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall. 

2.2.4 Håndtering og oppfølging av konkrete tilfeller av krenkende ord eller handlinger 

Ny § 9 A-4 handler om aktivitetspliktene til de ansatte ved skolene. Aktivitetsplikten skal sikre alle elever 

retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. § 9 A-2. Følgende går frem 

av § 9 A-4: 

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og 

gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at 

ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

                                                

5 Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv Udir-4-2014. Publisert: 
21.05.2014. Siden kravet om kontinuerlig og systematisk skolemiljøarbeid er videreført fra tidligere kapittel 9 A, legger 
vi til grunn at presiseringer som fremgår av rundskrivet med hensyn til systemrettet arbeid fremdeles kan legges til 
grunn. 
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Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen 

snarast undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak 

sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein 

elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit 

grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Rundskrivet Skolemiljø Udir-3-20176 utdyper hvordan aktivitetsplikten til skolen er delt i fem 

handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med, plikt til å gripe inn, og plikt til å 

varsle dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Videre 

har skolen plikt til å undersøke og plikt til å sette inn tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt 

skolemiljø.  

Når det gjelder dokumentasjon av håndtering og oppfølging av konkrete tilfeller av krenkende ord eller 

handlinger, går følgende frem i opplæringsloven § 9 A-4 sjette og sjuende ledd:  

«Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte 

ledd.» 

Dokumentasjonskravene til skolen er ifølge Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-3 2017 todelt; i tilfeller 

der det må settes inn tiltak i enkeltsaker skal det utarbeides en skriftlig aktivitetsplan. I tillegg er det krav 

om at skolen må dokumentere mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Kravet til 

dokumentasjon skal sørge for tydelig informasjon til elever og foreldre, samt at saken og hva som er gjort 

blir etterprøvbart. 

Plikten til å lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det blir sett inn tiltak i en enkeltsak blir utløst når 

skolen får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ 

eller etter at en elev selv sier fra. Det blir presisert i forarbeidene til nytt kapittel 9 A, at bokstav a) til e) 

kun er minimumskrav.7 

Fra 1. august 2017 er ikke skolen lenger pålagt å fatte enkeltvedtak i saker som gjelder elevens 

psykososiale skolemiljø. I ny § 9 A-6 er Fylkesmannens håndhevelse av aktivitetsplikten i enkeltsaker 

omtalt. Her går det blant annet frem at dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven 

eller foreldrene melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor. Videre skal 

Fylkesmannen avgjøre om aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt, og kan gjennom enkeltvedtak 

fastsette hva skolen skal gjøre for å sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. 

I NOU 2015:2, Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, blir utfordringer knyttet til det 

psykososiale skolemiljøet generelt og mobbing spesielt drøftet, og utvalget kommer med anbefalinger som 

i stor grad er lagt til grunn for regjeringens tiltak for å motarbeide mobbing som ble lagt frem i april 2016, 

og de lovendringer som er gjort med virkning fra 1. august 2017. I NOU 2015:2 blir blant annet skolens 

                                                

6 Utdanningsdirektoratet: Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017. 
7 Prop. 57 L (2016–2017): Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). 
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ansvar for å håndtere ulike former for krenkende ord og handlinger drøftet, og det blir pekt på viktigheten 

av god saksbehandling og det å ta subjektive opplevelser på alvor: 

«Håndtering av krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering stiller krav til 

saksbehandlingen. Håndteringen må legges opp slik at den ivaretar alle berørte parters 

rettssikkerhet på en forutsigbar måte. Den ansatte skal ikke stille spørsmål ved den krenkede elevs 

subjektive opplevelse. Det foreligger en krenkelse om en elev føler det slik.»8 

Forarbeidene til lovendringen utdyper hvert ledd i § 9 A-4, og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en 

veileder for ivaretakelse av aktivitetsplikten og oppfølgingen av enkeltsaker. I veilederen er hvert av de 

seks leddene i bestemmelsene omtalt. Det er gjennom ny § 9 A-5 innført krav om skjerpet aktivitetsplikt 

dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev: 

«Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider 

på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal 

vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved 

skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om 

eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast 

i verk straks.» 

Av forarbeidene går det frem at de fem delpliktene som gjelder for § 9 A-4, også gjelder for § 9 A-5.  

2.2.5 Ansvaret til skoleeier  
Ansvaret til skoleeier for å følge opp skolene og sikre at krav i regelverket blir oppfylt, går frem av 

opplæringsloven § 13-10: 

«Kommunen/fylkeskommunen (…) har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til 

lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava 

skal kunne oppfyllast. 

Kommunen/fylkeskommunen (…) skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i 

opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen (…) skal ha eit 

forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane (…).» 

2.3 Kommunale styringsdokumenter og vedtak 

Relevante kommunale styringsdokumenter og vedtak kan bli benyttet som revisjonskriterier. 

  

                                                

8 I NOU 2015: 2, Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Kapittel 14. 
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3. Metode 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) 

og kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

3.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre vil 

informasjon om kommunen, retningslinjer, rutiner og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, 

regelverk m.m. bli samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon vil bli vurdert i forhold til 

revisjonskriteriene. I tillegg til overordnede dokumenter fra kommunen, vil vi etterspørre utvalgte 

dokumenter fra skolene der vi intervjuer rektorer. Innsamlet dokumentasjon vil bli vurdert opp mot 

revisjonskriteriene.  

3.2 Intervju 
For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder vil Deloitte intervjue utvalgte personer fra Oppegård 

kommune som er involvert i arbeid med skolenes psykososiale skolemiljø. Personer som er aktuelle for 

intervju er kommunalsjef for skole, skolefaglige rådgivere og rektorer ved et utvalg skoler. Vi tar sikte på 

å gjennomføre 7-9 intervjuer. 

Når det gjelder utvalg av skoler for gjennomgang av dokumentasjon og intervju, ønsker revisjonen å gjøre 

et utvalg på fem skoler, fordelt på tre skoler på barnetrinnet (1. – 7. trinn) og to skoler på ungdomstrinnet 

(8. – 10. trinn). Revisjonen vil ha fokus på at utvalget er geografisk spredd i kommunen, og at både skoler 

der det har vært gjennomført tilsyn og skoler der det ikke har vært gjennomført tilsyn i løpet av de siste 

tre årene blir inkludert.  

3.3 Elektroniske spørreundersøkelser 

Revisjonen vil sende ut en elektronisk spørreundersøkelse til rektorer ved alle grunnskolene i kommunen, 

for å få informasjon om hvordan skolene arbeider med elevenes psykososiale skolemiljø.  

Videre mener revisjonen det vil være formålstjenlig å sende ut en kort, elektronisk spørreundersøkelse til 

alle lærerne ved grunnskolene i kommunen. Gjennom en slik undersøkelse kan vi blant annet få bred 

informasjon om lærernes kjennskap til relevante rutiner, og om i hvilken grad og hvordan lærere følger 

opp informasjon eller observasjoner som kan indikere at elever blir mobbet eller utsatt for krenkende 

handlinger, samt i hvilken grad lærerne har fått tilstrekkelig opplæring i lovendringene i opplæringsloven 

kap. 9 A, og hvordan endringene i loven har blitt implementert ved skolene og fulgt opp i praksis. 

For å innhente data om foresattes opplevelse av den enkelte skoles arbeid med det psykososiale 

skolemiljøet og hvordan foresatte involveres i skolenes arbeid med dette, ønsker revisjonen i tillegg å 

gjennomføre en kort, elektronisk spørreundersøkelse rettet mot lederne for foreldrene arbeidsutvalg (FAU) 

ved alle skolene i kommunene. I undersøkelsen vil FAU-lederne bli oppfordret også om å involvere andre 

FAU-representanter ved skolen når de besvarer undersøkelsen. 

Spørreundersøkelsene til rektorer, lærere og FAU-medlemmer vil bli sendt til den enkelte respondent per 

e-post. 

3.4 Verifisering og høring 

Oppsummering av intervju vil bli sendt til de som har blitt intervjuet for verifisering. Det er informasjon fra 

de verifiserte intervjureferatene som vil bli benyttet i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til 

kommunen for verifisering, mens hele rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, vil bli sendt 

til rådmannen for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse vil bli vedlagt den endelige rapporten som blir 

sendt til kontrollutvalget.  
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4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Stein Ove Songstad er ansvarlig partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleder Marit 

Brochmann (senior manager) og prosjektmedarbeider Mia Caroline Bratz (senior consultant). Deloitte har 

satt sammen et team som sikrer at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldende retningslinjer, 

samt med nødvendig kompetanse og erfaring innenfor kommunal revisjon. 

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektets karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet skal gjennomføres 

vil det ta totalt 280 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forberedelse av prosjektet, 

utarbeidelse av problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring av datainnsamling, 

analyse av data og utarbeidelse og kvalitetssikring av rapport. Timetallet omfatter også presentasjon av 

ferdig rapport for kontrollutvalget. 

Timeestimatet inkluderer ikke forberedelse og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. En 

eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timer i 

tillegg til det totale timetallet som er presentert over. 

Se vedlegg for oversikt over timefordeling på ulike aktiviteter i prosjektet. 

4.3 Gjennomføringsplan 

Prosjektet vil kunne starte opp i siste halvdel av mai 2018 og rapporten vil være klar for oversending til 

kontrollutvalget ved sekretariatet innen utgangen av november 2018. For å kunne gjennomføre prosjektet 

innen denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen sender over etterspurt 

dokumentasjon innen de frister som blir satt, og at utvalgte personer stiller til og verifiserer intervju. 

 

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Oppegård kommune og 

Deloitte.  

 

Oslo, 28. februar 2018 

 
_________________________________ 

Stein Ove Songstad 

Oppdragsansvarlig partner 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 8/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT og 
  beredskap i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00059-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten IKT og beredskap i Oppegård kommune, datert
29.1.18, til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene administrativt i forbindelse
med den pågående kommunesammenslåingsprosessen.

Vedlegg: 
Status oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om IKT og beredskap i Oppegård 
kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 10.3.16 i sak 8/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om IKT og 
beredskap følgende: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret merker seg at revisjonen i rapporten om IKT og beredskap ber kommunen 
vurdere følgende tak:  
a. Gjennomføre risikovurdering av alle systemer som håndterer personopplysninger.
b. Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner og egenkontroller om lag årlig.
c. Øke ansattes bevissthet om å melde avvik.
d. Utarbeide rutinebeskrivelse for å gjenoppta normal IKT-drift etter en driftsstans.
e. Oppdatere rutinebeskrivelse for backup.
f. Omtale IKT-beredskap i kommunens beredskapsplaner på overordnet nivå og for

virksomhetene.
g. Utarbeide rutine for innsending av melding til Datatilsynet om sensitive data.

Kommunestyret støtter revisjonens forslag og ber rådmannen følge opp revisjonens tiltak og 
melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen utgangen av 2016. 

Kommunestyret fattet 9.5.16 i sak 28/16 enstemmig vedtak i samsvar med 
kontrollutvalgets innstilling. 
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 Side 2 av 3 

Kontrollutvalget behandlet 26.1.17 sak 3/17 Rådmannens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT og beredskap og vedtok følgende: 
 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
om IKT og beredskap til orientering. 
 
Rådmannens bes gi ny rapport til kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene innen 
1.september 2017. 

 
Saken kom ikke til politisk behandling i Oppegård kommunestyre i 2017. 
 
 
Kontrollutvalget behandlet 7.12.17 sak 26/17 Rådmannens tilbakemelding om 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter om IKT og beredskap og 
internkontroll og vedtok følgende: 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om separate tilbakemeldinger om henholdsvis oppfølgingen 
av anbefalingene i forvaltningsrapporten om IKT og beredskap og rapporten om 
internkontrollen i kommunen innen 1.februar 2018.   

 
 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannen gir i brev, datert 29.1.18, en punktvis og oppdatert status i forhold til 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten: 

 
a. Gjennomføre risikovurdering av alle systemer som håndterer personopplysninger.  

Alle systemer kartlegges og gjennomgås nå på nytt med utgangspunkt i 
endringene ifm EU’s personvernforordning. Herunder risikovurdering med 
utgangspunkt i Datatilsynets veiledning. Dette er et svært omfattende arbeid og 
skal være ferdig før mai d.å.  

 
b. Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner og egenkontroller om lag årlig. 

Årlig revisjon og gjennomgang av rutinene er beskrevet i kommunens 
sikkerhetsreglement. Denne revisjonen utføres vanligvis i tilknytning til den årlige 
sikkerhetskampanjen i oktober. Siste gjennomgang er utsatt og tas i forbindelse 
med tilpassingen til GDPR (innen mai d.å).  

 
c. Øke ansattes bevissthet om å melde avvik. 

Kommunen har i dag flere ulike rutiner for å melde avvik avhengig av fag og 
område. Avvik på IT-sikkerhet meldes i tråd med sikkerhetsrutinene. Dette kan 
gjøres i tjenestelinjen, direkte til sikkerhetsansvarlig, eller igjennom IT-
avdelingens helpdesksystem. Alle avvik som omhandler personopplysninger skal 
vurderes med tanke på videre melding til Datatilsynet. Fra og med mai settes det 
en streng tidsfrist på denne vurderingen (72 timer). Derfor implementeres det nå 
strengere avviksrutiner samt et felles gjennomgående avviksmeldingssystem for 
hele organisasjonen (Compilio). Dette skal være på plass innen mai d.å.  
 

d. Utarbeide rutinebeskrivelse for å gjenoppta normal IKT-drift etter en driftsstans.  
e. Oppdatere rutinebeskrivelse for backup.  



8/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT og beredskap i Oppegård kommune - 18/00059-1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT og beredskap i Oppegård kommune : Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT og beredskap i Oppegård kommune

 Side 3 av 3 

Rutiner for gjenopptagelse av normal IT-drift etter driftsstans og rutinebeskrivelse 
for backup er utarbeidet i tråd med anbefalingene, og i bruk. 

 
f. Omtale IKT-beredskap i kommunens beredskapsplaner på overordnet nivå og for  

virksomhetene.  
IKT-beredskap er omtalt i kommunens gjeldende overordnede risiko- og 
sårbarhetsanalyse, og fulgt opp i kommunens beredskapsplan (bl.a. i forhold til 
energibortfall). Ulike risikoer i tilknytning til IT-systemer er analysert på nytt i 
forbindelse med revisjon av den overordnede analysen og utarbeidelse av 
overordnet ROS for Nordre Follo (ferdigstilles i februar). Identifisert risiko vil 
følges opp i ulike rutiner og systemer, herunder beredskapsanalyser og 
beredskapsplan.  

 
g. Utarbeide rutine for innsending av melding til Datatilsynet om sensitive data.  

Ansvar for å melde inn systemer med sensitive personopplysninger er beskrevet i 
Sikkerhetsreglementet (systemeiers ansvar). Sikkerhetsansvarlig kontrollerer at 
dette er gjort igjennom kontrollsøk i datatilsynets register. Dette gjøres i 
forbindelse med årlig gjennomgang av sikkerhetsreglementet. 

 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at Oppegård kommune arbeider med å etterleve 
revisors anbefalinger.  
 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget overfor kommunestyret anbefaler at 
rådmannen følger opp revisjonens anbefalinger i forbindelse med 
kommunesammenslåingen med Ski kommune. 
  
Avslutning: 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
 
Ås, 26.02.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Status oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om IKT og beredskap i Oppegård 
kommune 
 
Det vises til forvaltningsrevisjonsrapport om IKT og beredskap av 2.2.2016, samt tidligere 
redegjørelser i saken. Kontrollutvalget ba i møtet 7.12.17 om en ny redegjørelse innen 
1.2.18.  
 
Anbefalingene i IKT og beredskapsrapporten har fått en ny dimensjon i forhold til innføring 
av nye personvernforordninger i mai 2018. Kravene i tråd med EUs personvernforordning 
inkluderer og forsterker de tidligere anbefalingene. Særlig gjelder dette krav til detaljnivå 
på risikoanalysene av hvert enkelt system inneholdende personopplysninger, og tilpassing 
av disse systemene til nye og strengere standarder.  
 
Nedenfor følger en punktvis og oppdatert status ift anbefalingene i revisjonsrapporten.  
 

a. Gjennomføre risikovurdering av alle systemer som håndterer personopplysninger.  
 
Alle systemer kartlegges og gjennomgås nå på nytt med utgangspunkt i endringene ifm 
EU’s personvernforordning. Herunder risikovurdering med utgangspunkt i Datatilsynets 
veiledning. Dette er et svært omfattende arbeid og skal være ferdig før mai d.å. 
 
b. Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner og egenkontroller om lag årlig.  
 
Årlig revisjon og gjennomgang av rutinene er beskrevet i kommunens sikkerhetsreglement. 
Denne revisjonen utføres vanligvis i tilknytning til den årlige sikkerhetskampanjen i 
oktober. Siste gjennomgang er utsatt og tas i forbindelse med tilpassingen til GDPR (innen 
mai d.å). 
 
c. Øke ansattes bevissthet om å melde avvik.  
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Kommunen har i dag flere ulike rutiner for å melde avvik avhengig av fag og område. Avvik 
på IT-sikkerhet meldes i tråd med sikkerhetsrutinene. Dette kan gjøres i tjenestelinjen, 
direkte til sikkerhetsansvarlig, eller igjennom IT-avdelingens helpdesksystem. Alle avvik 
som omhandler personopplysninger skal vurderes med tanke på videre melding til 
Datatilsynet. Fra og med mai settes det en streng tidsfrist på denne vurderingen (72 timer). 
Derfor implementeres det nå strengere avviksrutiner samt et felles gjennomgående 
avviksmeldingssystem for hele organisasjonen (Compilio). Dette skal være på plass innen 
mai d.å. 
 
d. Utarbeide rutinebeskrivelse for å gjenoppta normal IKT-drift etter en driftsstans.  
e. Oppdatere rutinebeskrivelse for backup.  
Rutiner for gjenopptagelse av normal IT-drift etter driftsstans og rutinebeskrivelse for 
backup er utarbeidet i tråd med anbefalingene, og i bruk. 
 
f. Omtale IKT-beredskap i kommunens beredskapsplaner på overordnet nivå og for  
virksomhetene.  
IKT-beredskap er omtalt i kommunens gjeldende overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse, 
og fulgt opp i kommunens beredskapsplan (bl.a. i forhold til energibortfall). Ulike risikoer i 
tilknytning til IT-systemer er analysert på nytt i forbindelse med revisjon av den 
overordnede analysen og utarbeidelse av overordnet ROS for Nordre Follo (ferdigstilles i 
februar). Identifisert risiko vil følges opp i ulike rutiner og systemer, herunder 
beredskapsanalyser og beredskapsplan. 
 
g. Utarbeide rutine for innsending av melding til Datatilsynet om sensitive data. 
Ansvar for å melde inn systemer med sensitive personopplysninger er beskrevet i 
Sikkerhetsreglementet (systemeiers ansvar). Sikkerhetsansvarlig kontrollerer at dette er 
gjort igjennom kontrollsøk i datatilsynets register. Dette gjøres i forbindelse med årlig 
gjennomgang av sikkerhetsreglementet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
Rådmann 
Oppegård kommune 
       
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 9/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Internkontroll i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00058-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Oppegård kommune, datert
29.1.18, til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene administrativt i forbindelse
med den pågående kommunesammenslåingsprosessen.

Vedlegg: 
Status for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll i Oppegård 
kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 8.12.16 i sak 34/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om 
internkontrollen i Oppegård kommune følgende: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen 12 måneder, men med en foreløpig rapport etter seks måneder. 

Kommunestyret behandlet 13.2.17 sak 5/17 og fattet enstemmig vedtak i samsvar 
med kontrollutvalgets innstilling. 

Kontrollutvalget behandlet 7.12.17 sak 26/17 Rådmannens tilbakemelding om 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter om IKT og beredskap og 
internkontroll og vedtok følgende: 

Kontrollutvalget ber rådmannen om separate tilbakemeldinger om henholdsvis oppfølgingen 
av anbefalingene i forvaltningsrapporten om IKT og beredskap og rapporten om 
internkontrollen i kommunen innen 1.februar 2018.   



9/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Oppegård kommune - 18/00058-1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Oppegård kommune : Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Oppegård kommune

 Side 2 av 4 

 
Rådmannens tilbakemelding 
I rådmannens tilbakemelding, datert 29.1.18, er det gitt en punktvis og oppdatert 
status i forhold til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.  
 
1. Etablerer felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal 

utøves i de enkelte virksomhetene og i kommunen som helhet, og under dette:  
a. Etablerer skriftlige retningslinjer som tydeliggjør ansvar for oppdatering av 

kommunens styrende dokumenter, rutiner og prosedyrer  
b. Etablerer rutiner for ledelsens gjennomgang og oppfølging av kommunens 

internkontroll  
 
Et godt innarbeidet og formalisert styrings- og rapporteringssystem er det beste 
utgangspunktet for betryggende kontroll. I Oppegård kommune har dette systemet 
vært i utvikling i 15 år, og rådmannen har i dette systemet innarbeidet mekanismer 
for å kunne følge opp og styre virksomhetenes fokus på samsvarsarbeid og periodisk 
gjennomgang for ledelsen (ref anbefalinger i pkt 1 og 3). 
 
Alle virksomheter må redegjøre for både oversikt over krav, og hvordan de skal 
forholde seg til dem, i hver enkelt virksomhetsplan. Alle virksomheter reviderer denne 
planen årlig i en felles prosedyre. Virksomhetene rapporterer på en rekke sentrale 
faktorer, både gjennom verktøy som er tilpasset tjenestene, f.eks. Moava 
(Kvalitetsledelsesverktøy skole), og overordnede systemer, som Corporator 
(rapporteringsverktøy for kommunens plan- og styringssystem).  
Kommunens intranett vil fram mot etablering av Nordre Follo kommune 1.1.2020, 
fortsatt være den viktigste plattformen for informasjon, herunder ulike rutiner og 
prosedyrer. Stab og støtte har ansvar for å oppdatere en rekke overordnede og 
styrende dokumenter på intranettet, og eierskap/revisjonsrutiner fremgår av hvert 
enkelt dokument. De tjenesteområder/virksomheter som har hatt ønske og behov, 
benytter Compilio (Kvalitetsledelsesverktøy) som dedikert IK-verktøy. Dette verktøyet 
gjøres nå enklere tilgjengelig for hele organisasjonen og vil bl.a bli utgangspunktet for 
kommunens gjennomgående avviksmeldingssystem (ref anbefalingen i pkt 5).  
 
 
2. Etablerer rutiner for å sikre at ansatte som har ansvar og oppgaver innen 

internkontroll/ kommunens styringssystem har tilstrekkelig kompetanse og 
kjennskap til systemene  

 
Kommunen har flere rutiner for å sikre at våre ansatte innehar nødvendig 
kompetanse i utførelsen av sitt arbeid. Bl.a gjennom en sentral kompetanseplan som 
periodisk revideres etter hvilke behov som identifiseres. Det gjennomføres interne 
opplæringer både som tradisjonelle kurs, og som e-læring. Flere av disse er relaterte 
til internkontrollarbeid. Samtidig er det en klar oppfatning om at dette er områder som 
raskt øker i omfang og kompleksitet, og kommunen må vurdere å etablere tydeligere 
sentrale funksjoner i samsvarsarbeidet. Dette er under vurdering og ses i 
sammenheng med etableringen av Nordre Follo. Det er etablert et eget prosjekt, 
«Overordnet styring», i prosjektorganisasjonen til Nordre Follo for å ivareta dette.  
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3. Sørger for at internkontroll og kontrollaktiviteter i større grad inngår som en del av 
den ordinære rapporteringen og styringsdialogen i kommunen  

 
Se under pkt 1.  
 
 
4. Etablerer systemer å sikre at det gjennomføres formaliserte og dokumenterte 

risikovurderinger i kommunen, og at disse brukes systematisk i kommunens 
internkontroll og forbedringsarbeid  

 
Risikovurderinger har det siste året blitt gitt sterkt fokus. Særlig i forhold til 
kommunens investeringsprogram, ny overordnet og helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse som utgangspunkt for samfunnssikkerhet for både Oppegård og 
Ski, og risikostyring av sammenslåingsprosjektet. Samtidig gjøres det noen tiltak for 
å forenkle og forbedre analysearbeidet på virksomhetsnivå ved å gjøre tilgjengelig et 
ROS-verktøy i tidligere nevnte Compilio.  
 
 
5. Etablerer et system for melding og håndtering av tjenesterelaterte avvik  
 
Ref pkt 1 – dette er under implementering og skal være på plass innen mai d.å.  
 
 
6. Vurderer om det er hensiktsmessig å tydeliggjøre ansvar innenfor internkontroll 

gjennom å innføre rollebeskrivelser for funksjoner utover ledere ned til 
virksomhetsnivå  

 
Ansvaret for oppfølging av internkontroll er tydelig plassert i linjen. I de virksomheter 
som har et særlig behov, f.eks innen pleie og omsorg, er det etablert egne funksjoner 
i tilknytning til kvalitetsoppfølging. Stab og støtte både utfører, gir støtte til og 
koordinerer oppgaver i tilknytning til dette arbeidet. Eventuelle nødvendige endringer 
i roller og ansvar er naturlig å vurdere i etableringen av ny organisasjon i Nordre 
Follo, hvor bl.a ny stab og støtte struktur planlegges å være klar i løpet av 2018.  
 
 
7. Sørger for at barneverntjenesten i kommunen:  

a. Etablerer rutiner for å sikre systematiske risikovurderinger for å skaffe 
oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller 
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav  

b. Sikrer at prosedyrer og ruiner oppdateres jevnlig og innen fastlagte frister  
c. Sikrer at rutiner for gjennomgang av internkontroll også omfatter 

internkontroll i barnevern-tjenesten som helhet  
d. Etablerer rutiner for å sikre at medarbeiderne medvirker i forbedringsarbeid 

for å sikre at samlet kunnskap og erfaring utnyttes hensiktsmessig  
 
Barnevernstjenesten har jobbet med, og endret sine rutiner, i tråd med 
anbefalingene. Dette er plassert i virksomhetens eget IK-system, og ligger på 
Compilio plattformen.  
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8. Sørger for at skolene i kommunen:  
a. Etablerer skriftlige rutiner for å sikre at det føres systematisk kontroll med 

at den enkelte skoleleder etterlever systemet for forsvarlig kontroll  
b. Utarbeider skriftlige rutiner for å systematisere kompetanseheving og 

opplæring, slik at alle ansatte settes i stand til å vurdere regelverket og 
ivareta oppgaver de er gitt i skolens forsvarlige system  

c. Etablerer overordnede retningslinjer for melding og oppfølging av avvik for 
å avdekke, følge opp og forebygge svikt i tjenestetilbud og 
regeletterlevelse  

 
Skolene i Oppegård har en oppdatert overordnet oversikt over dokumenter som 
beskriver kommunens system for styring og kvalitetskontroll i grunnskolen etter 
opplæringsloven. Hver enkelt skole følges opp og rapporterer i et eget tilpasset 
verktøy (Moava) og det er lagt inn månedlige sjekkpunkter i dette systemet. 
Compilios avviksmeldingsfunksjon vil bli et viktig supplement til dette. 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at Oppegård kommune arbeider med å etterleve 
revisors anbefalinger.  
 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget overfor kommunestyret anbefaler at 
rådmannen følger opp revisjonens anbefalinger i forbindelse med 
kommunesammenslåingen med Ski kommune. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
 
 
Ås, 26.02.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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_ 
Status oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll i Oppegård kommune 
 
Det vises til forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll samt tidligere redegjørelser i saken. 
Kontrollutvalget ba i møtet 7.12.17 om en ny redegjørelse innen 1.2.18.  
 
Det er høy aktivitet i organisasjonen på en rekke områder av viktighet for kommunens 
egenkontroll. Utgangspunktene for disse aktivitetene er både forbedring og utvikling av 
eksisterende systemer, og håndtering av risiko i arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune. 
 

Nedenfor følger en punktvis og oppdatert status ift anbefalingene i revisjonsrapporten.  
 
Revisjonen anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak: 
1. 
Etablerer felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal utøves i de enkelte 
virksomhetene og i kommunen som helhet, og under dette: 
a. 
Etablerer skriftlige retningslinjer som tydeliggjør ansvar for oppdatering av kommunens styrende 
dokumenter, rutiner og prosedyrer 
b. 
Etablerer rutiner for ledelsens gjennomgang og oppfølging av kommunens internkontroll 
 
Et godt innarbeidet og formalisert styrings- og rapporteringssystem er det beste utgangspunktet 
for betryggende kontroll. I Oppegård kommune har dette systemet vært i utvikling i 15 år, og 
rådmannen har i dette systemet innarbeidet mekanismer for å kunne følge opp og styre 
virksomhetenes fokus på samsvarsarbeid og periodisk gjennomgang for ledelsen (ref anbefalinger i 
pkt 1 og 3).  
 
Alle virksomheter må redegjøre for både oversikt over krav, og hvordan de skal forholde seg til 
dem, i hver enkelt virksomhetsplan. Alle virksomheter reviderer denne planen årlig i en felles 
prosedyre. Virksomhetene rapporterer på en rekke sentrale faktorer, både gjennom verktøy som er 
tilpasset tjenestene, f.eks.  Moava (Kvalitetsledelsesverktøy skole), og overordnede systemer, som 
Corporator (rapporteringsverktøy for kommunens plan- og styringssystem).  
 
Kommunens intranett vil fram mot etablering av Nordre Follo kommune 1.1.2020, fortsatt være 
den viktigste plattformen for informasjon, herunder ulike rutiner og prosedyrer. Stab og støtte har 
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ansvar for å oppdatere en rekke overordnede og styrende dokumenter på intranettet, og 
eierskap/revisjonsrutiner fremgår av hvert enkelt dokument. De tjenesteområder/virksomheter 
som har hatt ønske og behov, benytter Compilio (Kvalitetsledelsesverktøy) som dedikert IK-
verktøy. Dette verktøyet gjøres nå enklere tilgjengelig for hele organisasjonen og vil bl.a bli 
utgangspunktet for kommunens gjennomgående avviksmeldingssystem (ref anbefalingen i pkt 5).  
 
2. 
Etablerer rutiner for å sikre at ansatte som har ansvar og oppgaver innen internkontroll/ 
kommunens styringssystem har tilstrekkelig kompetanse og kjennskap til systemene 
 
Kommunen har flere rutiner for å sikre at våre ansatte innehar nødvendig kompetanse i utførelsen 
av sitt arbeid. Bl.a gjennom en sentral kompetanseplan som periodisk revideres etter hvilke behov 
som identifiseres. Det gjennomføres interne opplæringer både som tradisjonelle kurs, og som e-
læring. Flere av disse er relaterte til internkontrollarbeid. Samtidig er det en klar oppfatning om at 
dette er områder som raskt øker i omfang og kompleksitet, og kommunen må vurdere å etablere 
tydeligere sentrale funksjoner i samsvarsarbeidet. Dette er under vurdering og ses i sammenheng 
med etableringen av Nordre Follo. Det er etablert et eget prosjekt, «Overordnet styring», i 
prosjektorganisasjonen til Nordre Follo for å ivareta dette. 
 
3. 
Sørger for at internkontroll og kontrollaktiviteter i større grad inngår som en del av den ordinære 
rapporteringen og styringsdialogen i kommunen 
 
Se under pkt 1. 
 
4. 
Etablerer systemer å sikre at det gjennomføres formaliserte og dokumenterte risikovurderinger i 
kommunen, og at disse brukes systematisk i kommunens internkontroll og forbedringsarbeid 
 
Risikovurderinger har det siste året blitt gitt sterkt fokus. Særlig i forhold til kommunens 
investeringsprogram, ny overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som utgangspunkt for 
samfunnssikkerhet for både Oppegård og Ski, og risikostyring av sammenslåingsprosjektet. 
Samtidig gjøres det noen tiltak for å forenkle og forbedre analysearbeidet på virksomhetsnivå ved å 
gjøre tilgjengelig et ROS-verktøy i tidligere nevnte Compilio.  
 
5. 
Etablerer et system for melding og håndtering av tjenesterelaterte avvik 
Ref pkt 1 – dette er under implementering og skal være på plass innen mai d.å. 
 
6. 
Vurderer om det er hensiktsmessig å tydeliggjøre ansvar innenfor internkontroll gjennom å innføre 
rollebeskrivelser for funksjoner utover ledere ned til virksomhetsnivå 
 
Ansvaret for oppfølging av internkontroll er tydelig plassert i linjen. I de virksomheter som har et 
særlig behov, f.eks innen pleie og omsorg, er det etablert egne funksjoner i tilknytning til 
kvalitetsoppfølging. Stab og støtte både utfører, gir støtte til og koordinerer oppgaver i tilknytning 
til dette arbeidet. Eventuelle nødvendige endringer i roller og ansvar er naturlig å vurdere i 
etableringen av ny organisasjon i Nordre Follo, hvor bl.a ny stab og støtte struktur planlegges å 
være klar i løpet av 2018. 
 
7. 
Sørger for at barneverntjenesten i kommunen: 
a. 
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Etablerer rutiner for å sikre systematiske risikovurderinger for å skaffe oversikt over områder i 
barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav 
b. 
Sikrer at prosedyrer og ruiner oppdateres jevnlig og innen fastlagte frister 
c. 
Sikrer at rutiner for gjennomgang av internkontroll også omfatter internkontroll i barnevern-
tjenesten som helhet 
d. 
Etablerer rutiner for å sikre at medarbeiderne medvirker i forbedringsarbeid for å sikre at samlet 
kunnskap og erfaring utnyttes hensiktsmessig 
 
Barnevernstjenesten har jobbet med, og endret sine rutiner, i tråd med anbefalingene. Dette er 
plassert i virksomhetens eget IK-system, og ligger på Compilio plattformen. 
 
8. 
Sørger for at skolene i kommunen: 
a. 
Etablerer skriftlige rutiner for å sikre at det føres systematisk kontroll med at den enkelte skoleleder 
etterlever systemet for forsvarlig kontroll 
b. 
Utarbeider skriftlige rutiner for å systematisere kompetanseheving og opplæring, slik at alle ansatte 
settes i stand til å vurdere regelverket og ivareta oppgaver de er gitt i skolens forsvarlige system 
c. 
Etablerer overordnede retningslinjer for melding og oppfølging av avvik for å avdekke, følge opp og 
forebygge svikt i tjenestetilbud og regeletterlevelse 
 
Skolene i Oppegård har en oppdatert overordnet oversikt over dokumenter som beskriver 
kommunens system for styring og kvalitetskontroll i grunnskolen etter opplæringsloven. Hver 
enkelt skole følges opp og rapporterer i et eget tilpasset verktøy (Moava) og det er lagt inn 
månedlige sjekkpunkter i dette systemet. Compilios avviksmeldingsfunksjon vil bli et viktig 
supplement til dette. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
Rådmann 
Oppegård kommune 
 
       
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 10/18 Henvendelse til kontrollutvalget -  
  Støykartlegging for Kurud lerduebane  

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00066-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig redegjørelse for de påstander som

fremkommer i henvendelsen.

Vedlegg: 
epost Henvendelse vedrørende støysonekart for Ole Haug leirduebane, Rapport 
Kurud lerduebane - Støykartlegging 

SAKSUTREDNING: 
Privatperson Espen Holm har rettet en henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 
støykartlegging og støysone for Ole Haug leirduebane på Kurud. 

I henvendelsen fremkommer blant annet følgende påstander: 

1) Støysonen er tegnet med bakgrunn i utdaterte (gale) opplysninger
2) Støysonekartet er beheftet med mangler
3) Det er feil og/eller mangler ved beregninger av støy og støynivå

Avgrensning: 
Kontrollutvalgets roller er i hovedsak å se på Oppegård kommunes forvaltning og 
myndighetsutøvelse, herunder Oppegård kommunes rolle ved utarbeidelse av 
støysonekart. 

Fakta i saken: 
«Naboene til skytebanen i Kurudskogen har vært støyplaget siden midt på 80-tallet, 
da lerduebanen ble etablert. Oppegård Skytterklubb er pålagt av Fylkesmannen å 
sørge for redusert støy fra banen. Fristen er for lengst ute, men støyen er den 
samme. 
På begynnelsen av 90-tallet fikk Oppegård skytterklubb også tillatelse til å starte opp 
med pistolskyting fra samme område. Naboer, og spesielt de som har innsyn til 
skyteområdet, har fra dag én vært kritisk til skytestøyen. 

     Både Oppegård kommune, Fylkesmannen og Miljødirektoratet har satt krav til 
skytterklubben. Det gjelder i stor grad støydemping.»1 

Regelverk2 

1 Hentet fra http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Skytestoey-i-Oppegaard 
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«Forskrift om miljørettet helsevern» stiller miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter 
og eiendommer: 
 Det er et overordnet krav at virksomheter og eiendommer skal planlegges,

bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at de ikke medfører fare for
helseskade eller helsemessig ulempe, jf. § 7.

 Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå, jf. §
9a.

 Virksomheter og eiendommer der allmennheten/mange har adgang, eller hvor
mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal ha lydforhold som ikke
medfører helsemessig ulempe, sett i forhold til bruksområdet., jf. § 10a.

 Ansvarlig for en virksomhet har opplysningsplikt i følge § 13, og skal av eget tiltak
gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan gi negative
støykonsekvenser.

Kommunens ansvar 
Miljørettet helsevern har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt 
helseskadelig støy etter folkehelseloven og etter forskrift om miljørettet helsevern. I 
mange situasjoner er det andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte. 

Oppegård kommune har fastsatt støygrenser i Kommuneplan 2011-2022, vedtatt av 
kommunestyret 25.mai 2011, her (støybestemmelser side 65). Utbygger har ansvar 
for å følge grensene. Kommunens byggesak er nærmeste myndighet i bygge- og 
anleggsfasen. 

Hjemmelsgrunnlag: 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.7:  

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som 
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 4 annet ledd:  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer. 

Kontrollutvalgets kompetanse: 
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold: 

 Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for støykartlegging og støysonekart
 Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc.
 Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang og saksbehandlingstid

2 Hentet fra https://www.oppegard.kommune.no/stacy.441552.no.html 

https://www.oppegard.kommune.no/getfile.php/3979056.2560.mmjmawj7iauiw7/kommuneplan_2011-22.pdf
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Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget i første omgang bør foreta en 
vurdering om dette er en sak for kontrollutvalget. 
 
Hvis så, vil sekretariatet anbefale at kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig 
redegjørelse for de påstander som fremkommer i henvendelsen. 
 
Avslutning: 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 1.3.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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R AP P O R T
Kurud lerduebane
Støykartlegging

Kunde : Oppegård kommune

Sammendrag :

Det er beregnet støyutbredelse fra Kurud lerduebane . Resulta t kan sammenfattes som følgende

Retn i ngslinjen T - 1442/2016 :

• Rød og gul støysone etter retningslinje omfatter henholdsvis et område over cirka
300 x 1000 meter, hove d sak e lig i nord - sydlig retning.

• K un én fritids bolig, Gamle Mossevei 68, ligger innenfor gul sone .
• Boliger på Myrvolltoppen og i Vassbonn - området har beregnete støynivåer opp mot

henholdsvis LAFmax= 62 og LAFmax= 52 dB .

Kommuneplanen:

• Støygrenser for nyetablering av boliger gitt i kommuneplanen , LAImax= 60 dB, overskrides for
noen boliger langs Gamle Mossevei samt et stort antall boliger på østre siden av Gjersjøen ,
på Myrvoll toppen og Flåtestad .

• Boliger på Myrvolltoppen og i Vassbonn - området har beregnete støynivåer opp mot
henholdsvis LAImax= 68 og LAImax= 50 dB.

Oppdragsnr: 2 6227 - 00 Dato: 7 .1 1 .201 7

Rapportnr: AKU0 1 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 7 .1 1 .2017

Oppdragsansvarlig: Lars R Nordin

Utført av: Kontrollert av:

Lars R. Nordin Atle Stensland
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1 Bakgrunn
Brekke & Strand akustikk as har fått oppdrag fra Oppegård kommune å kartlegge støyutbredelse fra
Kurud lerduebane . Oppdraget har omfattet beregning av støy utbredelse for eksisterende situasjon.
Resultat et er presentert i form av støykotekart for maksimalt lydnivå i henhold til retningslinje
T - 1442/2016 og støygrenser gitt i kommuneplanen.

2 Underlagsdokumentasjon
Underlagsdokumentasjon benyttet i utarbeidelsen av rapporten er gitt nedenfor.

Tabell 1 . Underl agsdokumentasjon

Grunnlags dokumentasjon Kilde

Digitalt kart over skytebanen og berørt område Oppegård kommune

Informasjon om skytebanen (aktivitet,
skuddmengde etc.)

Jan Marka og Karoline Høver - Hansen , Oppegård
Jeger og Fiskerforening

3 Situasjons - /aktivitets beskrivelse
Oppegård lerduebane ligger på vestre siden av Gje rsjøen s søndre del , cirka 2 - 3 kilometer nordvest
for tettbebyggelsen rundt Oppegård jernbanestasjon , se Figur 1 nedenfor.

Nærmeste b oliger ligger 75 0 meter nord , langs Gamle Mossevei og på andre siden av Gje rsjøen , cirka
1 km øst for banen , på Myrvoll toppen og Flåtestad .

Det skytes med hagle , såkalt trap , fra en standplass med et åpent skytehus (vegger i tre retninger) .
B anen har skuddretning mot ø st/nord ø st . Skuddmengden er cirka 5 0 .000 skudd per år. Skyting
foregår 2 - 3 ukedager kl. 17 - 21 (tirsdager og torsdager pluss onsdager om høsten) samt i
gjennomsnitt én lørdag pr. måned (kl. 12 - 16) .

Figur 1 . Kurud lerduebane , ca. 2 - 3 kilometer nordvest for tettbebyggelsen rundt Oppegård jernbanestasjon .
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4 Grenseverdier

4.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging , T - 1442 /2016
Grenseverdiene gitt i T - 1442 /2016 [1] kommer til anvendelse ved nyetablering av virksomhet eller
ved vesentlig endring av eksisterende virksomhet. For eksisterende virksomheter plikter anleggseier
å synlig gjø re konsekvensene mht. støy fra skytebane slik at dette kan legges til grunn i kommunenes
overordnede arealplanlegging. T - 1442 omhandler i tillegg til skytebaner også støy kilder som vei,
jernbane, fly, industri osv.

”Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene og berørte statlige etater ved planlegging og
behandling av enkeltsaker etter plan - og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner
to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom
bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom
det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gi r tilfredsstillende støyforhold.”

Tabell 2 gjengir grenseverdiene for skytebaner fra tabell 1 i retningslinjen.

Tabell 2 . Kriterier for inndeling av støysoner rundt skytebaner og skytefelt. Alle verdier er gi tt i dBA, frittfeltverdier. (Utdrag
fra tabell 1, T - 1442).

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i
natteperioden kl
23 – 07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i
natteperioden kl
23 – 07

Skytebaner
3 5 Lden6 5 LA F max Aktivitet bør ikke

forekomme
4 5 Lden7 5 LA F max Aktivitet bør ikke

forekomme

I tillegg til tabellen gir følgende punkter i retningslinjen [1] og veileder til retningslinjen [2] føringer
om krav til beregninger og grenseverdier:

• Anbefalinger for beregninger når skuddmengden er begrenset:

” I praksis vil ikke kravet til årsmidlet ekvivalentnivå være relevant for de m inste banene.
Skuddmengden og antall dager med aktivitet er her så lavt at støynivået alltid vil være under de angitte
grensene. For baner med under 150 000 skudd pr år kan man derfor alltid se bort fra ekvivalentnivå, og
begrense soneberegningene til maks imalnivå.”
” Dersom andelen aktivitet på kveldstid (kl 19 – 23) er mer enn 50 %, bør ekvivalentnivå beregnes ved
skuddmengder fra 150 000 skudd pr år og oppover. Med aktivitet bare på dagtid, bør ekvivalentnivå
beregnes ved skuddmengder fra 500 000 skudd pr år og oppover.”

Konklusjon: Oppgitt årlig skuddmengde er 5 0 . 000. Det er vurdert ikke å være nødvendig

med beregning av både maksimalt og årsmidlet ekvivalentnivå.
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• For skytebaner med begrenset aktivitet kan grenseverdiene for maksimalstøy i gul og rød sone heves
som følgende:

o For aktiviteter inntil 2 dager eller kvelder pr uke og mindre enn 20 000 skudd pr år kan
grenseverdien for maksimalstøy heves med 5 dB, til h hv 70 dB LA F max og 80 dB LA F max

Konklusjon: Oppgitt årlig skuddmengde er 5 0 . 000. Det er vurdert ikke å være aktuelt med
heving av grenseverdi for maksimalstøy.

• For sjeldne våpentyper står det i veilederen til T - 1442 at det kun skal beregnes ekvivalent nivå:

”Beregning av maksimalnivå skal ta utgangspunkt i de våpentypene som er vanlig brukt på banen.
Våpentyper som samlet blir brukt mindre enn 2 uker på dagtid eller 1 uke på kveldstid i løpet av et år
skal det ikke tas hensyn til i beregning av maksimal nivå, men skal in ngå i beregnet ekvivalentnivå.”

Konklusjon: Ved Kurud lerduebane skytes det kun med h agle – oppgitt skuddmengde betyr
at våpentypen ikke omfattes av formuleringen i veilederen.

4.2 Oppegård kommuneplan 2011 - 2022
I kommuneplanen $12 er følgende støygrenser angitt for ny bebyggelse og virksomhet:

” For etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal følgende grenseverdier
til utendørs støy ikke overskrides, med mindre annet bestemt for støysoner (jf. $ 18) eller fast satt i
reguleringsplan …”

Tabell 3 . Angitte støygrenser i Oppegård kommuneplan.

Støykilde Støynivå på
uteoppholdsareal og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom,
natt (kl. 23 - 07)

Maks. støynivå
uteoppholdsareal og
utenfor rom med
støyfølsom bruk,
dag/kveld (kl. 7 - 23)

Skytebaner 30 dB Lden Aktivitet forbudt 60 dB LAImax
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5 Beregning

5.1 Generelt
Beregninger er basert på gjeldende nordisk beregningsmetode for skytestøy [3] . Metoden er i sin tur
basert på nordisk beregningsmetode for industristøy [4] komplettert med databaser for kildeeffekt
for våpen/ammunisjon og såkalt innskuddsdemping fra skytehus/standplassoverbygg. Beregninger er
utført i programmet Soundplan 7.1. Forsvarsbygg har vært behjelpelig med ovennevnte data for
våpen/ammunisjon og skyt ehus.

Øvrige beregningsforutsetninger:

• Det er beregnet maksimalt lydnivå 4 meter over terreng.

• Terreng er betraktet som akustisk myk mark i beregningene, unntatt vannflater som er modellert som
akustisk hard mark.

• Det er ikke tatt hensyn til reflektert ly d fra fjellsider. Basert på topologien i området er vår erfaring at
slike refleksjoner ikke vil ha vesentlig betydning for maksimalt lydnivå.

• Det er ikke tatt hensyn til lyddemping av skog. Dette er i tråd med gjeldende praksis og basert på at
lyddemping vari erer med årstiden og ved eventuell tre hugging.

• Det er beregnet støy fra munningssmell. Kulesmell fra overlydsprosjektil er vurdert ikke å være
relevant for hagle og er derfor ikke inkludert.

• Kildehøyde er 1,5 meter over bakken. Når effekt av skytehus e r inkludert i beregningene, er
kildehøyden definert av høyden på skytehuset [3] .
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5.2 V åpen type /ammu nisjon – støykildedata
I beskrivelsen av aktiviteten på skytebanene er det oppgitt at det kun skytes med Hagle, fortrinnsvis
kaliber 12 . Lyddata for dette våpenet er innhente t fra Forsvarsbygg . Tabell 4 viser de n brukte
ammunisjons - /våpentypen med tilhørende lydimpulsnivå . Til beregninger er det også innhentet
frekvensfordeling av lydnivået over oktav - eller 1/3 - oktavbånd samt direktivitet, dvs. våpenets
variasjon i lydnivå for ulike vinkler relativt til skyteretning. Lengst ned vises skyteretning for hver
bane (null grader tilsvarer retning nord).

Tabell 4 . Antall skudd per år for de aktuelle våpen - /ammun i sjonstypene ved Bekkhus s kytebane r .

Brukt våpen -
/ammunisjonstype

Våpentype og kildenivå, Limp,
hentet fra databaser til
beregningsprogrammet Milstøy

Antall skudd/år

Hagle nr.12 Hagle12 24g (118,7 dB) 50.000

Skyteretning (grader rel Nord) 5 - 9 5

5.3 Skytehus - innskuddsdemping
Beregningsprogrammet Milstøy (Forsvar s bygg/Sintef) og den nordiske beregningsmetoden for
skytestøy [3] inkluderer forhåndsdefinert såkalt innskuddsdemping for en rekke vanlig benytte d e
skytehus/standplassoverbygg. Innskuddsdempingen ut gjøres av (målt) lydreduksjon fordelt over
frekvens og ulike vinkler rundt skytehuset/ standplass overbygget. Basert på beskrivelse fra
Oppegårds Jeger og Fiskerforening for de t eksisterende skytehuse t , er skytehus av typen " HallZ " i
Milstøy , med takoverbygg og tette vegger i tre retninger, vurdert å være mest relevant.

5.4 Usikkerheter
Med norsk topologi, hvor skjermingseffekter fra terrengformasjoner er aktuell, kan usikkerheten til
beregningsmetoden forventes å være mindre enn 5 - 6 dB.

Usikkerhet til inndata er i hovedsak knyttet til vurdering av in n skuddsdemping for s kytehus samt
"oversettelse" av brukte våpentyper opp mot våpen - /ammunisjonsdatabaser.
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6 Resultat
Resultat er presentert s tøykart som det høyeste lydnivået i hvert punkt fra skyting i ulike retninger
innenfor gitt skyte - sektor (+/ - 45 grader) , dvs. som et omriss a v resultatene for de enkelte
skyteretningene . Det framgår av resultat i vedlegg 1 - 3 at topografien og standplasshuset styrer
støyutbredelsen.

Resultatene er kommentert i forhold til anbefalte grenser i retningslinje T - 1442/2016 og til
støygrenser i Oppegår d kommuneplan.

6.1 Kommentar til resultat i forhold til T - 1442/2016
R ød og gul støysone etter retningslinje T - 1442 omfatter henholdsvis et cirka 1 km bredt og 300 meter
langt samt 1,5 km bredt og 500 meter langt område relativ t til skyteretningen . Det er kun én bolig,
Gamle Mossevei 68, som ligger innenfor gul sone , dvs. med støynivåer LAFmax> 65 dB . Boliger på
Myrvolltoppen og i Vassbonn - området har beregnete støynivåer opp mot henholdsvis LAFmax= 62 og
LAFmax= 52 dB .

6.2 Kommentar til resultat i forhold til s tøygrenser gitt i kommuneplanen
Det fremgår av resultatene, plassert i vedlegg 3, at støysonene iht. grense r gitt i kommuneplanen er
betydelig større enn for grenser gitt i den gjeldende retningslinjen . I tillegg til noen boliger langs
Gamle Mossevei omfatter støygrensen gitt i kommuneplanen et stort antall boliger på østre siden av
Gje rsjøen , på Myrvoll toppen og Flåtestad . Boliger på Myrvolltoppen og i Vassbonn - området har
beregnete støynivåer opp mot henholdsvis LAIm ax = 68 og LAImax= 5 0 dB.
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Vedlegg 1 . Maksimalt lydnivå iht T - 1442 .
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Vedlegg 2 . Maksimalt l ydnivå iht T - 1442, med høydekoter .
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Vedlegg 3 . LAImax iht. grenser i kommuneplan, med høydekoter
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OS 03/18 KOFA, Klagenemndas avgjørelse sak 2017/74 (vedlagt) 
OS 04/18 KOFA, Rådgivende sak 2018/87 (vedlagt) 
OS 05/18 Notat NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 7.-8.februar 2018 (vedlagt) 
OS 06/18 FKT Fagkonferanse 2018 program (vedlagt) 
OS 07/18 e-post fra Nasjonale Varslingsgruppe, datert 19.2.18 (vedlagt)
OS 08/18 Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus, e-post datert 9.2.18

(vedlagt)
OS 09/18 Felles rep skapsmøter IKSene – Møteoversikt 2018 (vedlagt)
OS 10/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Oppegård

kommune (vedlagt)
OS 11/18 Aktuelle orienteringer (vedlagt)
OS 12/18 Aktivitetsplan, pr 25.1.18 (vedlagt)
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kontrollsekretær 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 17/5643   

 

Sak fra Kontrollutvalget 22/17 - Forvaltningsrevisjonsrapport om vedtaksoppfølging i 
Oppegård kommune 

 

 

Saksbehandler:  Kari Raknes Arkiv: 033  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/18 Kommunestyret 12.02.2018 

 

Vedlegg:  
1. Saksutskrift fra Kontrollutvalgets behandling av saken 
2. Deloitte 2017 – Rapport fra forvaltningsrevisjon - vedtaksoppfølging 

 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.02.2018 sak 15/18 

Behandling: 

Kontrollutvalgets leder, Odd Harald Røst, deltok under behandlingen av saken. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vedtaksoppfølging i Oppegård kommune 
til orientering. 

 
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen vurdere å: 

 
a. utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det går frem 

hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.  
b. etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra administrativt til 

politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder også på eventuelle avvik i 
vedtaksoppfølgingen.  

c. legge frem samlede oversikter over alle politiske vedtak og oppfølgingen av disse, som er 
tilgjengelig for både politikere og innbyggere.  

3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging av 
kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vedtaksoppfølging i Oppegård kommune 

til orientering. 
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2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen vurdere å: 
 
a. utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det går frem 

hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.  
b. etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra administrativt til 

politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder også på eventuelle avvik i 
vedtaksoppfølgingen.  

c. legge frem samlede oversikter over alle politiske vedtak og oppfølgingen av disse, som er 
tilgjengelig for både politikere og innbyggere.  
 

3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging av 
kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018. 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk. 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 17/5647   

 

Sak fra Kontrollutvalget 23/17 - Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i 
Oppegård kommu 

 

 

Saksbehandler:  Kari Raknes Arkiv: 033  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/18 Kommunestyret 12.02.2018 

 

Vedlegg: 
1. Saksutskrift fra Kontrollutvalgets behandling av saken 
2. Deloitte 2017 rapport – Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager – Oppegård 

kommune 
 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.02.2018 sak 16/18 
Behandling: 

Kontrollutvalgets leder, Odd Harald Røst, deltok under behandlingen av saken. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen følge opp anbefalingene 
og melde tilbake om resultatet av oppfølgingen til kontrollutvalget innen tolv måneder. 

 

 
Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
 
Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen følge opp anbefalingene 
og melde tilbake om resultatet av oppfølgingen til kontrollutvalget innen tolv måneder. 

 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk. 
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Klagenemnda  

for offentlige anskaffelser 

 

 

 
Postadresse 

Postboks 511 Sentrum 
5805 Bergen   

Besøksadresse 

Zander Kaaes gate 7 
5015 Bergen  

 
Tlf.:    55 19 30 00           

 
E-post: post@knse.no 
Nettside: www.kofa.no 

 

Saken gjelder:  Krav til ytelsen. Avvisning av tilbud. 

Innklagede gjennomførte en konkurranse for kjøp av 2 stk. strømaggregater på hjul. I 

konkurransegrunnlaget ble det stilt krav om at aggregatene hadde teknologi tilsvarende Euro 

klasse 6 med hensyn til utslipp, som seinere ble endret til Euro Stage III A. Valgte leverandørs 

aggregat oppfylte ikke dette kravet. Klagenemnda fant på denne bakgrunn at valgte leverandørs 

tilbud skulle ha vært avvist. 

Klagenemndas avgjørelse 14. februar 2018 i sak 2017/74 

  
Klager:  Satema Moelv AS 

Innklaget: Oppegård kommune 

Klagenemndas 

medlemmer:  Marianne Dragsten, Karin Fløistad og Tone Kleven  

Bakgrunn: 

(1) Oppegård kommune (heretter innklagede) publiserte 8. mars 2017 en frivillig 

kunngjøring i Doffin for kjøp av 2 stk. strømaggregater på hjul. Om anskaffelsens anslåtte 

verdi, og hvilken prosedyre innklagede ville følge, ble det i konkurransegrunnlaget 

punkt 4 sagt følgende: 

"Konkurransen reguleres av lov og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene 

(forsyningsforskriften). Denne anskaffelsens anslåtte verdi er mellom kr 100 000 ekskl. 

mva. og kr 3 500 000 ekskl. mva. og er fritatt fra kunngjøringsplikt. Konkurransen 

gjennomføres etter forskriftens alminnelige bestemmelser (del I) og 

tilbudsbestemmelsene som følger nedenfor. 

I utgangspunktet vil konkurransen avgjøres på grunnlag av de innleverte tilbudene. 

Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å gjennomføre forhandlinger. Dersom 

det gjennomføres forhandlinger vil samtlige tilbydere bli invitert og få anledning til å 

inngi revidert tilbud." 

(2) Tilbudsfrist ble i konkurransegrunnlaget punkt 7 angitt til 7. april 2017. 

(3) I konkurransegrunnlaget punkt 3 ble det sagt at strømaggregatene "hovedsakelig [vil] 

brukes for nødstrøm til avløpspumpestasjoner og pumpestasjon for drikkevann". 

(4) Krav til strømaggregatene ble oppstilt i konkurransegrunnlaget vedlegg 1 

("Kravspesifikasjon"). Det gikk frem at innklagede stilte følgende miljø-/utslippskrav: 

"Det kreves at tilbudt utstyr innehar teknologi tilsvarende euro-klasse Euro-6 med hensyn 

til utslipp. For øvrig vises det til miljøkrav ihht. FOR 2009-05-20- 544; Forskrift om 

maskiner". 

(5) Via innkjøpsportalen Mercell ble miljø-/utslippskravet endret til Euro Stage III A: 



11/18 Referat og orienteringer - 18/00024-3 Referat og orienteringer : KOFA Klagenemndas avgjørelse sak 2017 74

 

 
2 

"Beskrivelse tilleggsinformasjon: 

I spesifikasjonen står følgende: 'Det kreves at tilbudt utstyr innehar teknologi tilsvarende 

euroklasse Euro-6 med hensyn til utslipp'. 

Dette er ett krav vi ikke kan oppfylle ved bruk av vanlig aggregat, Stage 3A er det høyeste 

som kan tilbys. 

Det kan lages ett spesial-aggregat ved bruk av Tier4 Final industrimotor som tilsvarer 

Euro-6 krav, dette er ikke vanlig og er noe vi aldri har gjort før. 

Euro 6 er et krav som brukes ifm kjøretøy. 

Er dette virkelig ett krav? 

Svar: 

Oppdragsgiver erstatter kravet utslipp "euro-klasse Euro-6" med "Stage 3A". 

(6) Kontrakt ville ifølge konkurransegrunnlaget punkt 13 bli tildelt tilbudet med det beste 

forholdet mellom pris og kvalitet, med vekt på pris og kvalitet. Kvalitetskriteriet var 

videre inndelt i underkriteriene "Responstid (bedre enn minimumskrav" og "Støynivå 

(bedre enn minimumskrav)". 

(7) Innenfor tilbudsfristen mottok innklagede seks tilbud, herunder fra Satema Moelv AS 

(heretter klager) og Generator Solutions AS (heretter valgte leverandør).  

(8) Valgte leverandør besvarte miljø-/utslippskravet på følgende måte: 

"Maskiner i denne størrelsen fra Cummins har ikke Euro 6, men er Ce godkjent og 

opprettholder utslippskravene for Dieselgeneratorer". 

(9) Skriftlige forhandlinger ble gjennomført med alle tilbyderne, som deretter leverte 

reviderte tilbud. Kontrakten ble tildelt valgte leverandør. Fra anskaffelsesprotokollen 

gjengis følgende: 

"Totalt mottok Oppegård kommune 6 tilbud og alle ble kvalifisert. I henhold til 

beskrivelsen i konkurransen benyttet kommunen seg av retten til å gjennomføre 

forhandlinger med alle 6 leverandørene. 

Tilbudet fra Generator Solutions AS ble valgt fordi det hadde det beste forholdet mellom 

pris og kvalitet." 

(10) Ved e-post datert 28. april 2017 ba klager om innsyn i valgte leverandørs tilbud: 

"[…] Ser at det har kommet informasjon om tildeling av kontrakt for nødstrømsaggregat 

på hjul/henger via Mercell. 

Vi ber om innsyn i Generator Solutions sitt tilbud i dette anbudet. 

Vi tenker spesielt på de tekniske opplysningene angående miljøkrav motortype stage 3A." 

(11) Innklagede svarte på henvendelsen 4. mai 2017: 
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"[…] Viser til forespørsel om innsyn i Generator Solutions (GS). 

Dokumentene som etterspørres er i sin helhet offentlig (vedlagt). 

Som du vet gjennomførte vi forhandlinger, derfor ble tilbudet revidert. 

Når det gjelder dokument på miljøkrav har vi en dialog med GS om dette." 

(12) Kontrakt med valgte leverandør ble i mellomtiden inngått. Dato for kontraktsinngåelse 

var 5. mai 2017. 

(13) Klager skrev tilbake 8. mai 2017 og anførte at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært 

avvist dersom det ikke oppfylte kravet om utslippsklasse Euro III A: 

"[…] Konkurransen innholdet et krav om EURO 6 godkjenning som etter en avklaring 

ble endret til Stage 3A (krav for mobile løsninger). 

Hvis dette kravet ikke er oppfylt av leverandøren må tilbudet forkastes, hvis man skal 

godtgjøre at konkurransen er gjennomført på like vilkår.  

Hvis krav om Stage 3A ikke hadde vært tilstede vil vi og øvrige leverandører ha tilbudt et 

standard industriaggregat til en langt lavere pris […]". 

(14) Innklagede svarte på anførselen 10. mai 2017: 

"Som nevnt i forrige korrespondanse var Oppegård kommune i dialog med Generator 

Solutions (GS) i tilknytning til dokumentasjon på miljøkrav. 

Denne dokumentasjonen er nå mottatt. Dokumentene som er i sin helhet offentlig 

(vedlagt). 

Oppegård kommune har sammenlignet de oppgitte utslippsverdiene med krav til Stage 

3A. I tillegg er virksomhet UTE konsultert med hensyn til miljøpåvirkning som følge av 

at tilbudte aggregater benyttes. Virksomhet UTE har gitt følgende uttalelse: 'Aggregatene 

vil kun bli brukt i nødstilfeller, belastningen disse aggregatene vil påvirke miljøet er 

derfor ekstremt minimalt i forhold til de aggregatene som tilfredsstiller Stage 3A'. 

På bakgrunn av ovenstående har Oppegård kommune vurdert det til at avviket på 

utslippsverdiene mellom Stage 3A og tilbudte aggregater er å anse som ikke vesentlig. 

Oppegård kommune opprettholder derfor opprinnelig tildeling." 

(15) Saken ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 22. mai 2017. 

(16) Nemndsmøte i saken ble avholdt 12. februar 2018. 

Anførsler: 

Klager har i det vesentlige anført: 

(17) I konkurransen ble det stilt krav om strømaggregat i utslippsklasse Euro Stage III A. 

Valgte leverandørs strømaggregat oppfylte ikke dette kravet, og tilbudet skulle derfor ha 

vært avvist fra konkurransen. 
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Innklagede har i det vesentlige anført: 

(18) Valgte leverandørs strømaggregat ligger innenfor de tillatte Euro Stage III A-verdiene på 

to av de relevante parameterne. På de øvrige parameterne ligger aggregatet litt over de 

tillatte verdiene, men dette utgjør ikke et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen. 

Aggregatene vil bare bli brukt i nødstilfeller, og miljøbelastningen vil derfor uansett være 

minimal. 

Klagenemndas vurdering: 

(19) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om 

klagenemnd for offentlige anskaffelser (klagenemndsforskriften) § 6. Klagen er rettidig. 

Konkurransen gjelder kjøp av 2 stk. strømaggregater, som er en vareanskaffelse. 

Strømaggregatene skal hovedsakelig brukes for å gi nødstrøm til avløpspumpestasjoner 

og pumpestasjon for drikkevann. Anskaffelsen er således knyttet til utøvelsen av en 

forsyningsaktivitet, jf. forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene 

(forsyningsforskriften) av 12. august 2016 nr. 975 §§ 1-1 bokstav c og 1-5 (1) bokstav a. 

(20) Konkurransen ble kunngjort 8. mars 2017. Anskaffelsens verdi er i 

konkurransegrunnlaget punkt 4 estimert til mellom 100 000 og 3 500 000 ekskl. mva. I 

anskaffelsesprotokollen går det frem at den anslåtte verdien er 450 000 kroner ekskl. mva. 

I tillegg til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73, følger anskaffelsen 

dermed forsyningsforskriften del I, jf. forskriften § 5-1. 

Avvisning av valgte leverandørs tilbud – kravet om Euro Stage III A 

(21) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs 

tilbud. Tilbudet skulle ifølge klager ha vært avvist fordi det ikke oppfylte 

miljø-/utslippskravet om Euro Stage III A. 

(22) Avvisning av tilbud er ikke direkte regulert i forsyningsforskriften del I. Det gjelder 

dermed ingen uttrykkelige regler om avvisningsplikt for anskaffelser som følger denne 

delen av forskriften. Det grunnleggende prinsippet om likebehandling i loven § 4, vil 

likevel kunne forhindre oppdragsgiver fra å akseptere et tilbud, for eksempel der tilbudet 

inneholder vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget.  

(23) Det er ikke tvilsomt at det i denne saken ble stilt et krav om teknologi tilsvarende Euro 

Stage III A med hensyn til utslipp. Kravet var opprinnelig et krav om Euro-klasse 6. Når 

innklagede ble klar over at Euro 6 er et krav til kjøretøy, og at såkalte non-road mobile 

machinery (NRMM) ikke finnes i denne miljø-/utslippsklassen, ble kravet endret til Stage 

III A. 

(24) Kravet innebærer begrensninger på maskinens utslipp av CO (karbonmonoksid), HC 

(unburned hydrocarbons), NOx (nitrogenoksid) og PM (particulate matter). 

(25) I valgte leverandørs tilbud gikk det frem at det tilbudte aggregatet «ikke [har] Euro 6, 

men er Ce-godkjent og opprettholder utslippskravene for Dieselgeneratorer». Etter 

innklagedes egne vurderinger ligger det tilbudte strømaggregatet innenfor de tillatte Euro 

Stage III A-verdiene på to av de nevnte parameterne. På de øvrige parameterne ligger 

aggregatet over de tillatte verdiene. Valgte leverandørs tilbud avviker altså fra kravet om 

teknologi tilsvarende Euro Stage III A med hensyn til utslipp.  
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(26) Innklagede anfører at avviket likevel ikke er vesentlig. Innklagede viser i denne 

forbindelse til at aggregatene bare vil bli brukt i nødstilfeller, og at miljøbelastningen 

derfor uansett vil være minimal. 

(27) I konkurransegrunnlaget var det imidlertid ingenting som indikerte at innklagede ville 

akseptere noe annet enn teknologi tilsvarende Euro Stage III A med hensyn til utslipp. 

(28) Det er på denne bakgrunn nærliggende å anta at potensielle leverandører kan ha avstått 

fra å delta i konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av dette 

miljø-/utslippskravet. Hadde det vært klart allerede ut fra konkurransegrunnlaget at 

innklagede ville akseptere avvik fra Stage III A-standarden, er det nærliggende å gå ut fra 

at tilbyderne i konkurransen kunne ha levert andre og rimeligere produkter. 

(29) At innklagede under disse omstendighetene valgte å akseptere valgte leverandørs tilbud, 

representerer et brudd på det grunnleggende prinsippet om likebehandling i loven § 4.  

(30) Dette bruddet er av en slik karakter at det kan ha påvirket utfallet av konkurransen. 

Bruddet gir følgelig grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret, jf. 

klagenemndsforskriften § 13. 

Konklusjon:  

Oppegård kommune har brutt regelverket ved å akseptere valgte leverandørs tilbud på tross av 

avvik fra et miljø-/utslippskrav. 

 

 

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,  

 

 

Marianne Dragsten 
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NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar 2018 

Konferansen samlet vel 700 representanter. Fra kontrollutvalget i Oppegård deltok Halvor Stormoen 

og Odd Harald Røst. 

Misligheter, utroskap og korrupsjon samt etisk standard og elektronisk saksbehandling var noen 

stikkord fra innledende foredrag. Første innleder, Karin Andersen (SV), leder av Stortingets 

kommunalkomite, var opptatt av, ikke minst på vegne av den som ikke klarer å orientere seg i 

forvaltningen, å ha et kritisk blikk ved sparetiltak i kommunene – «de kunne gå ut over andre 

grupper» - til bruk av deltid fremfor heltid og å skrive ut pasienter for tidlig, alt for å spare penger. 

Forslag til ny kommunelov hadde ikke kommet til behandling da foredraget ble holdt. 

Elin Wikmark Darell var en varm tilhenger av digitaliseringen i fem kommuner nord for Trondheim og 

nevnte spesielt digitale sykemeldinger, Ehandel, digital post, cloud-tjenester, informasjonssikkerhet – 

og personvernet knyttet opp mot disse aktivitetene. EUs personvernregler er strengere enn de 

norske uten at dette ble nærmere begrunnet. 214 millioner meldinger går over Helsenett årlig. Like 

begeistret for den nye teknologien var Dag Inge Ulstein (Kr.F.), byråd i Bergen, som redegjorde for 

digitaliseringen av forvaltningen i kommunen. Han mente at kommunene måtte ta i bruk den 

teknologien som allerede fins. 

Arrangøren hadde satt av god tid til å behandle korrupsjon og mislighold. Tina Søreide, professor ved 

NHH, lanserte rammeverket for etisk standard i kommuneregi, som presenteres 27. februar. Hun tok 

utgangspunkt i Drevland-saken i Bergen, Kystad-saken i Trondheim og vannverks-saken på Romerike 

og etterlyste kompetanseheving i kommunene, etiske retningslinjer og strengere regelverk. Dag 

Erichsrud, leder av kontrollutvalget i Tjømø, fulgte opp og presenterte byggesaksbehandlingen i 

kommunen. Kommunens egen granskningsrapport avdekket sammenblanding av roller, der blant 

annet ansatt i byggesaksavdeling også drev eget konsulentfirma innenfor samme område og at en 

tidligere ansatt nå jobbet i et arkitektfirma, som arbeidet spesielt med utvidelse av hytter i 

strandsonen. Flere forhold er meldt til politiet. Kontrollutvalgets anmodning om 250 000 – 300 000 

kroner til ytterligere granskning, ble nedstemt. Både ordfører og varaordfører støttet søknaden. 

Geir Lippestad, (A) tidligere byråd i Oslo, orienterte om korrupsjonsanklagene mot boligbygg og 

presenterte den såkalte Oslo-modellen mot svart arbeid. Denne modellen ble senere tatt opp i et 

spørsmål i kommunestyret i Oppegård. Lippestad innrømmet at kommunen ikke har gode nok 

retningslinjer i arbeidet mot svart arbeid, heller ikke mot korrupsjon. 

Også Einar Haukaas, som er ute med boka «Svartmaling – kriminelle bygger Norge» var opptatt av 

svindel med skatt og avgifter og at staten ikke var skjermet. Han viste til at det ble drevet utstrakt 

svartarbeid i moderniseringen av Eidsvoll-bygningen, statsministerens bolig, slottet, skattedirektøren 

og politiarresten.  Han anslo at den svarte økonomien representerte et sted mellom 130 og 420 

milliarder årlig.  

Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten, holdt et fornøyelig kåseri om omdømme, varsling og 

kontroll og påpekte at fortjent tillit ikke er noe du får gratis. Han var opptatt av 

kommunikasjonsrådgivernes rolle og arbeidet med å tilsløre sannheten. Han fortalte at falske 

nyheter ble kåret til «årets nyord» i fjor og ga dette eksemplet: «Kvinner som gjør alt husarbeidet 

alene, er de lykkeligste». 

Tårnåsen, 5. februar 2018 

Odd Harald RøstSign. 
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Dag 1 
 

 
Tirsdag 29. mai 2018 

 
09.00 – 10.00  

 

 

Registrering med mat 

 

 
 
10.00 – 10.05 

 

 

Velkommen til fagkonferansen  

 

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
 
10:05 – 10.25  
 
 
 
 

 

Åpning 

 

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og 

konstitusjonskomite  

 
10.25 – 10.50 

  

 

 

 

 

 

10.50 – 11.20 

 

 

11.20 -11.30 

 

 

Arbeidslivskriminalitet 

 

• NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet 

 

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon 

 

 

• Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 

 

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 

 

 
11.30 -11.50 

 

Pause 

11.50 – 12.20 

 

 

 

 

Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?  

 

• Behovet for et kompetanseløft 

 

Foredragsholder ikke avklart 

 

12.20 – 12.50  

• Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder 

 

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland 

 

 
13.00 – 14.00 

 

Lunsj 

 
14.00 – 14.25 
 
 
 
 
14.25 – 14.35 

 

• Hvorfor sviktet det i Land? 

 

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon  

 

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 
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 ÅRSMØTE 2017 I FKT 
 

 
14.45/15.00 – 15.15/15.30
  

 

  

Registrering til årsmøte 2018 

 

 
15.15/15.30 – 16.15/16.30 
 

 

Årsmøte 2018 

 
18.30 – 19.30 

 

«Født til omstilling» med Anders M Tangen 

 

 
20:00 
 

 

Felles middag på hotellet 

 

  
 

Dag 2 Onsdag 30. mai 2018 
 

 
09.00 – 09.45 
 
 
 
 
09.45 – 10.00 

 
Veileder – kontrollutvalgets sekretariat 
 
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause 
 

 
10.00 – 11.00  
 
 
 
 
 
11.00 – 11.10 

 
Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? 
 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune 
 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
11.10 – 11.30  

 
Pause og utsjekking 
 

 
11.30 – 12.00 
 
 
 
12.00 – 12.10 
 

 
Lovproposisjonen om ny kommunelov 
 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
12.10 – 12.50  
 

 
Etikk 
Henrik Syse 
 

 
12.50 – 13.00 

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 – 14.00 

 
Lunsj 
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Forelesere I 29.-30. mai 2018 

 
Stortingsrepresentant  
Svein Harberg (H) 
første nestleder Stortingets 
Kontroll- og konstitusjonskomite 

 
Svein Harberg har også er faring fra 
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og 
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin 
tredje stortingsperiode 

 
Direktør Arbeidsliv Nina Melsom 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
 
 

 
Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet 
vært medlem i Personvernnemnda og 
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne 
noe. Hun har ellers omfattende 
foredragserfaring 

 
Seniorrådgiver og prosjektleder Anne 
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 
 

 
Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for 
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige 
kontrakter i Difi. Arbeider nå med 
samarbeidsprosjekt mellom departementet, 
KS og Arbeidstilsynet 

 
Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, 
Fylkesmannen i Opland 
 
 

 
Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført 
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste 
på vegne av fylkesmannen. Rapporten 
omhandler avvik knyttet til meldinger, 
undersøkelser og hjelpetiltak 

 
Oppdragsansvarlig revisor, Reidun 
Grefsrud, Innlandet revisjon  
 

 
Reidun Grefsrud har gjennomført 
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste 
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land 
kommune. Rapporten har fokus på 
rådmannens oppfølging og interkontroll 

 
Seniorrådgiver Roald Breistein, 
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 

 
Roald Breistein har ledet FKTs 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for 
kontrollutvalgets sekretariat 

 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland 
fylkeskommune 

 
Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og 
positivt syn på kontrollutvalget.  

 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg 
kommune 

 
Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan 
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget 

 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal 
og Moderniseringsdepartementet 
 
 

 
Erland Aamot 

 
Filosof Henrik Syse 
 

 

Henrik Syse jobber ved Institutt for 
fredsforskning  
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi, 
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den 
norske Nobelkomite siden 2015 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune | 

frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976   

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet. 

 

FØR MIDDAG 

I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt 

skremmende «omstillings»-begrepet   

Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og 

betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166 

E- postadresse: fkt@fkt.no 

 

INFORMASJON OM HOTELLET 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16 

mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring 

Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport 

(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei. 

Rutetabell finner du her  

 Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser  
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PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

 

 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)  

• Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 500) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,- 
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Fra: anders pedersen [mailto:apgamvik@live.com]  
Sendt: 19. februar 2018 10:34 

Til: postmottak@ski.kommune.no; lars@mrcoffee.no; bentenpaulshus@gmail.com; 
paulshu@online.no; karl-3@online.no; roar.thun@y2.no; martin.ingeberg@nav.no; 

daniel.sigde@nav.no 

Emne: Husk! Alle som jobber i stat, fylke og kommune har plikt og ansvar som varslere på eget 
arbeidssted på vegne av nordmenn som ikke får den riktige oppfølging av myndighetene. Ifølge 

Arbeidsmiljøloven.  

 

Go'dag! 
 
Vi er Nasjonale Varslingsgruppe. 
 
I håp om å vekke opp personer omkring det som skjer bak ryggen på de fleste i Norge sendes 
denne rapporten som det ligger flere års møysommelig arbeide bak. 
 
Ifbm bankenes og finansielle institusjoners kriminelle aktivitet fremkommer det i negrita 
lengre nede i rapporten. 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har funnet indikasjoner på at det har skjedd en infiltrering 
av et kriminelt nettverk også innen Skatteetaten/ Folkeregisteret og i Posten. Etter 
gjentatte varslinger til NSM (Norsk Sikkerhets Myndighet), EOS-utvalget og E-tjenesten blir 
vi aldri besvart. Les derfor nøye igjennom teksten som følger og spre denne melding. 
 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har avslørt hvordan medlemmer 
i Fraterniseringsorganisasjoner som jobber i Fylker og Kommuner har infiltrert flere lokale 
NAV-kontorer og manipulerer de ansatte på bekostning av deres stillinger mot å følge 
Frimurernes eller deres lakeiers instrukser. 
 
Det hersker derfor fri flyt av informasjon omkring flere NAV-klienter hvor Frimurere har fått i 
oppdrag å kartlegge alle dissidenter og andre som kritiserer systemet. Siden går 
Frimurerne ut og kompliserer en allerede vanskelig hverdag for disse gjennom en manipulert 
stab ved de forskjellige NAV-kontorer. Frimurere er spesielt blitt engasjert p.g.a. deres 
blodsbåndsløfte.  
 
Det samme uvesenet har også infiltrert seg i Arbeidstilsynet hvor disse har fri kontroll over 
alle jobbagentene og deres søkere. Vi har bevis for hvordan Frimurerne her blokkerer de 
søkerne som ikke har den rette profil. (De altfor våkne). 
 
Her har vi beviser for hvordan Sivilombudsmannen ikke markerer seg uavhengig fra alle 
instanser som er dets hovedoppgave, men derimot vil ta parti med Arbeids-tilsynet og 
Fellesforbundet f.eks. De vil tilogmed bruke argumenter som "Saken er ikke alvorlig nok" for 
å holde menigmann på avstand. 
 
Det samme skjer innen Forsvarets e-tjeneste og deres 'Stay Behind' nettverk innen deres 
Vernede bedrifter land og strand rundt. Disse dekkoperasjons bedrifter og deres permanent 
ansatte psykologer jobber tett opp mot NAV-kontorene og Frimurerne i Kommunene.  
 
Her har hverken NHO, Arbeidstilsynet, Arbeidsgiverforeningen eller LO noe de skal ha sagt 
men dekker kontinuerlig over korrupsjonen og koblingene disse har i tilstøtende næringer.  
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Våre avsløringer er blitt varslet til Datatilsynet og disse er så sjokkert over å ha blitt oppdaget 
at tilbakesvaret er nærmest panisk i sine forsøk på avledningsmanøvre. 
 
Alt dette ble rapportert til mange offisielle instanser i juni. De eneste som har svart er 
Justisdept som har videresendt til Arbeids - og Sosialdept uten at så meget som en kvittering 
er kommet tilbake. Det hersker en total offentlig taushet om temaet som bekrefter at våre 
avsløringer er korrekte. 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har igjennom mange år maktet å avsløre mesteparten av hva 
som egentlig skjer innen departementene og stortingskomiteene og våre institusjoner.  
 
Resultatet er det mest nedslående: Flere høyt betalte ministre, fylkesmenn, rådmenn, 
dommere og ordførere etc blir instruert til å forlede folk gjennom å godta dekkoperasjoner i 
et endeløst mangfold. Her har Mediahuset Schibsted en sentral oppgave. 
 
Dekkoperasjonene dreier seg hele tiden om å skape 'negativ energi' i form av frustrasjon, 
angst og oppgitthet etc blant snille og pene nordmenn; alt i.h.t. den destruktive AGENDA21 
som vår skyggeregjering av Jesuitter og desslike forleder vårt Storting og Regjering til å 
gjennomføre. Det endelige målet er å skape KAOS for gjennomføring av de mest 
destruktive idealene i "Den Nye Verdensorden". 
 
Namsmannen, Forliksrådet og Domstolene sammen med bankene og deres inkassobyråer 
er spesielt engasjert i denne sammenheng for å frarøve eiendommer til hårdt arbeidende 
nordmenn. Her har den eksplosivt ekspanderende Eiendomsutvikling i regi av kriminelle 
"Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap"en nøkkeloppgave for 
gjennomføringen av AGENDA21.   
 
Denne 'negative energi' gjør seg videre utslag gjennom dekkoperasjoner utført av ofre 
for MKUltra /Monarch teknologien som er blitt importert gjennom vårt medlemskap i 
NATO. Se til Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan som ble knivdrept i november 2016 av 
et offer for Monarch-teknologien. Videre den unge jenta som ble drept ved Sørlandssenteret 
27.juli 2017 av enda et offer for hjerne-splittings programmet MKUltra. Sannheten blir 
dekket over av Politiet og rettsvesenet etter instruks ovenifra. 
 
Vi har en ikke-erklært unntakstilstand i landet som trådte ikraft 8.desember 2016 da Henrik 
Kissinger og Zbigniew Brzezinski besøkte Oslo invitert av Nobel-komiteen. Alle steder disse 
undermenneskene setter sin fot blir senere forvandlet til slagmark. 
 
Alle disse som hoppet på denne karusellen for egen makt og vinnings skyld, i den hensikt å 
skade nasjonen på vegne av en korrupt og manipulert Regjering, og bak ryggen på egen 
befolkning, vil snart måtte føle konsekvensene av sine handlinger.  
 
Denne informasjon og tidligere går nå rutinemessig til HCtHR i Strasbourg og til vår mann 
der, Secretary General Thorbjørn Jagland. Enhver kan tenke seg grunnen til at vi aldri får 
svar.  
 
For disse som ikke kjenner til punktene i den destruktive AGENDA21-2030 gjengis den her i 
grove trekk: 
 
1) Norges nasjonale suverenitet vil komme til veis ende. 
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2) Staten vil forvalte og drive alle landresurser, skogsområder, dyrket mark, vannresurser 
og husdyrhold. 
3) Staten vil definere forretningsmodellen som skal følges samt de finansielle resurser som 
er tilrådelige. 
4) All privat eiendom vil bli tatt over av Staten (Den er ikke bærekraftig i private hender) 
5) Staten vil re-strukturere og definere familie-enheten. 
6) Barn vil bli oppdratt og skolert av Staten. 
7) Mennesket vil bli fortalt hvilken jobb det skal ha. 
8) Mennesket vil bli pålagt store restriksjoner på bevegelsesfrihet. 
9) Det vil bli skapt unike bosetningsområder for mennesket. 
10) Mennesket vil bli drevet fra grislendte strøk for bosetting i megabyer for å frigi store 
landområder som Staten vil disponere. 
11) Bosetting ute på landsbygda vil bli en umulighet. 
12) Mennesket vil derfor heller ikke ha tilgang på å dyrke sine egne jordbruksprodukter i sine 
kjøkkenhager. Genmodifisert mat vil være implementert. 
13) Barn vil bli skolert av Staten gjennom indoktrinering for å gjøre dem til villige 
instrumenter i fremtiden (dette er allerede i ferd med å lykkes). 
14) Masse depopulasjon (avfolkning) for å kunne oppnå de mål som allerede er nevnt. Det er 
her snakk om at verdens befolkning skal reduseres med over 6 milliarder for at 1%-Eliten skal 
kunne være istand til å dominere verdensbildet. 
 
I forbindelse med pt 14) inngår "Chemtrails" giftsprøyting og alle sykdommer som skapes nå 
og som tidligere var ukjente. 
Her inngår masseødleggelsesvåpenet EISCAT, som ble ulovlig installert i Troms og på 
Svalbard, og som i tandem med HAARP-installasjoner vil skape de mest destruktive 
konsekvenser for Norge og nordmenn og Verden. 
 
Den sterkt ekspanderende utbygging av vindmøllefarmer har som primær oppgave å 
ionisere atmosfæren slik at klodens mest destruktive våpen, EISCAT, skal få sitt fulle 
potensiale innen kort tid ved å aktivere de Morgellons nanoroboter som vi alle nå har i 
kroppen etter å ha pustet inn "Chemtrails" i 16 år. Det er nok å observere hvordan den 
sterke ioniseringen omkring en vindturbin har utslettet alt liv av insekter, fugler og andre 
skapninger. Hvor er da det 'grønne' konseptet?  
 
Kongsberg vil være det første sted i Norge hvor starter utbygging av 5. generasjons 
mobilnett. Dette er det advart imot på det sterkeste allerede for 2 år siden ifra de autentiske 
kilder som forstår konsekvensene av galskapen. Bølgelengden i millimeter i denne 
teknologien vil med sikkerhet "svi bort" hjernecellene hos oppvoksende ungdom. Våre 
bekymringsmeldinger til Statens Strålevern forblir hele tiden ubesvart. 
 
I tillegg har vi Statens Fastlegeordning som følger AGENDA21 som er en prioritet og hvor 
f.eks. alle kreftpasienter blir tilbudt cellegift for å sende dem til dødsriket så fort som mulig. 
Alle med svak helse er i faresonen og spesielt disse over 60 for å tilegne seg deres pensjoner. 
 
Dette er i tråd med den såkalte Obama-care i USA og Norge er USA's vasallstat i så måte. 
 
Mange Frimurere har høye og rene idealer og er direkte uskyldige i det de er involvert i, og 
har ikke kraft til å frigjøre seg og er helt uvitende om narrespillet de er blitt ofre for. 
 
De vet ikke at når deres arbeidsoppgaver snart er avsluttet så vil de alle bli styrtet av de 
samme som skapte dem, sammen med deres lakeier. Idag er det slik at disse som vitende 
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eller uvitende blir innviklet i en Jødisk Frimurerorden faktisk har dødsdommen over seg. De 
vet heller ikke at de er dypt foraktet av de samme som skapte deres losjer. 
 
Dette er ufravikelig og i.h.t. "The Protocols of the Learned Elders of Zion":  
  
"We execute Masons in such wise that none save the brotherhood can ever have a 
suspicion of it, not even the victims themselves of our death-sentence, they all die when 
required, as if from a normal kind of illness". 
 
 
Vi avslutter med en annen paragraf fra "The Protocols of the Learned Elders of Zion": 
"The anti-semitism is indispensable to us for the management of our lesser brethren". 
 
Forstå betydningen her og bli skremt. 
 
Loven mot skadelige foreninger har aktivert Straffelov 330 for bruk imot 
Losjemedlemmer  som opptar viktige embeter i nasjonen. Denne blir tatt i bruk nå og gjengis 
under: (Understrekingen er vår) 
 
Straffelov para 330: 
"Med Bøder, eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 maaneder straffes den som stifter eller 
deltager i en Forening, der ved lov er forbudt, eller hvis formål er forøvelse af eller 
oppmuntring til straffbare handlinger, eller hvis Medlemmer forplikter seg til ubetinget 
Lydighed mot nogen". Er Foreningens formål at forøve eller oppmuntre til Forbrytelse, kan 
Fængsel indtil 6 maaneder anvendes". 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har umiddelbart kontaktet Riksadvokaten, Justisdept, 
Justiskomiteen, Konstitusjons - og Kontrollkomiteen og Tilsynsutvalget for Dommere for 
ustedelse av arrestordre og straffetiltak mot alle landets embetsmenn som igjennom sitt 
medlemskap i en Frimurer-losje har bidratt til kontinuerlig og direkte bedrag og løgn 
overfor hederlige nordmenn. I mange tilfeller er de ansvarlige for å ha indusert nordmenn til 
selvmord i sin søken etter rettferdighet. 
 
Arrestordre vil hevdes ved proklamasjon av "The Common Law of The Nations" som 
allerede har begynt å fungere. 
 

 
VÅKN OPP! 
 
Status som Varsler: 
Jeg har status som Varsler, og jeg forventer at jeg blir skjermet og holdt skadesløs. I og med at jeg har 
status som Varsler inn imot offentlig sektor og tvisteløsningssystemet, så er risikoen betydelig for 
gjengjeldelse fra en usynlig elite. Vi har alle sett i media de betydelige farer og ulemper varslere 
utsettes for når det varsles om kritikkverdige forhold innen sentrale og samfunnsviktige instanser. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anders Pedersen 
(Offisiell Varsler) 
På vegne av Nasjonale Varslingsgruppe 
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Fra: Thor Kr. Adolfsen [mailto:thor.kr.adolfsen@brannvernforeningen.no]  
Sendt: 9. februar 2018 07:22 

Emne: Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 
  
Hei 
Denne e-posten går til samtlige kontrollutvalg i kommunene på Østlandet. 

  

Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 

Vedlagt denne e-posten finner du en artikkel der Brann & Sikkerhet har avslørt at Trysilhus 
har bygget en rekke boliger med mange alvorlige branntekniske feil. Dette dreier seg om 
boliger der 1. etasje er en leilighet og andre etasje er en annen leilighet over to plan, dvs. til 
sammen tre etasjer.  
  
Det er bygget tre varianter av disse boligene. En variant uten sprinkleranlegg og en variant 
med sprinkleranlegg kun i 1. etasje. Etter Brann & Sikkerhets erfaring anses disse variantene 
å være bygget i strid med forskriftene da både Asker kommune og Bærum kommune ikke 
har godkjent dokumentasjonen for disse løsningene. Løsningene er heller ikke godtatt av 
rådgivningsfirmaene Sweco og Norconsult. Etter det Brann & Sikkerhet erfarer er eldre hus 
av samme type prosjektert etter de samme branntekniske hovedprinsippene som boligene 
omtalt i vedlagte artikkelserie. Dette gir, etter det Brann & Sikkerhet erfarer, svært gode 
grunner for å undersøke om også disse husene må sprinkles i alle tre etasjer for å oppfylle 
byggeforskriftenes krav til brannsikkerhet. 
  
Den tredje varianten, med sprinkleranlegg i alle tre etasjer, regnes som godkjent i henhold til 
forskriftene. 
Byggefeilene som beskrevet ovenfor ble oppdaget ved tilsyn. 
  
Vi oppfordrer kommunene om å foreta tilsyn i byggesaker og samarbeide med 
brannvesenet. 
  
Vi oppfordrer kommunene til å utføre tilsyn i byggesaker da dette er den eneste måten man 
kan avsløre feil. Dette er en svært viktig funksjon som skal sikre at innbyggerne i din 
kommune kan bo trygt. Vi ber derfor kontrollutvalgene om å vurdere kommunens 
tilsynsaktiviteter. Er frekvensen av tilsyn tilfredsstillende etter kontrollutvalgets mening? Er 
kompetansen god nok i tilsynsavdelingen? Dette får dere selv ta stilling til. 
  
Se denne lenken for Veiledning om tilsyn i byggesak: 
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/temaveiledning_tilsyn.pdf 
  
Materialet i denne e-posten kan videresendes til andre interesserte. 
  
 
 Med vennlig hilsen 
Norsk brannvernforening 
  

Thor Kr. Adolfsen 
Seniorrådgiver 
  
Stiftelsen Norsk brannvernforening, Fredrik Selmers vei 2, Pb 6754 Etterstad, 0609 Oslo 
M: + 958 18 682  E: thor.kr.adolfsen@brannvernforeningen.no  
Følg oss: www.brannvernforeningen.no | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | Mynewsdesk 
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Møteoversikt  2018 – representantskapsmøter  

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 

 

Torsdag 19. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 0910 - 1010 Kemneren i Follo 

 1010 - 1110 Follo Brannvesen IKS 

 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  

 1350 – 1450 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

 1500 - 1550 Follo Ren IKS  

   

   

Fredag 20. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

 1200 Lunsj 

 

 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 

Onsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 0910 – 1100 Follo Ren IKS 

   

 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  

 1350 – 1450 Kemneren i Follo 

 1450 - 1550 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

   

   

   

   

Torsdag 11. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0800 – 0850 Follo Brannvesen IKS 

 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

 1200 Lunsj 
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Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 

 

Tirsdag 18. desemb Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 0910 - 1010 Follo Ren IKS 

 1010 - 1110 Follo Brannvesen IKS 

 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  

 1350 – 1450 Kemneren i Follo 

 1450 - 1550 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

   

   

   

   

Onsdag 19. desemb Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

 1200 Lunsj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 31.01.2018 

KMSW 
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Postadresse Besøksadresse Sentralbord 

Postboks 9200 Grønland 

0134 Oslo 

Se www.skatteetaten.no eller 
ring gratis 800 80 000 

800 80 000 

 Org. nr: 991733043 Telefaks 

skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21 

   

   

   

  

 

  Vår dato Din dato Saksbehandler 

15. februar 2018  Rune Berge 
 

    May Elisabeth Gjelstad 
 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

  skattost@skattetetaten.no
en.no 

 99 22 56 82 

   945 30 706 

  Org. nr: Vår referanse Postadresse 

991733043 2018/68381 Postboks 9200, Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Oppegård kommune 

 

postmottak@oppegard.kommune.no 
 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Oppegård 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 

 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  

 utfører kontroll av skatteoppkreveren 
 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 

Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  

 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 
gjeldende regelverk  

 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 
regelverk 

 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 
 

2. Om skatteoppkreveren 

Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Enebakk. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 

22,0 22,9 22,0 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Oppegård kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang

1
 til fordeling 

mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 4 559 349 902 og utestående restanser
2
 på 

kr 111 385 226, herav berostilte krav på kr 37 591 025.  
 

Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Oppegård kommune:  

 
Resultatkrav 

2017 (i %) 
Innbetalt av 

sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 96,50 97,35 97,04 95,48 

Forskuddstrekk 2016  100,00 99,98 99,99 99,97 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 99,70 99,64 99,80 99,25 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,90 99,99 99,82 99,97 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,50 99,16 99,64 98,37 

Arbeidsgiveravgift 2016 99,90 99,98 99,89 99,87 

 

 

Resultater for arbeidsgiverkontrollen 

 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

4 548 228 259 5,7 5,0 4,6 

 
Skatteoppkreverkontoret har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med andre etater, blant 
annet mot arbeidslivskriminalitet. 
 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 

Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap.  

                                                      
1
 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 

2
 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har for 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området innkreving 
avholdt 25. oktober 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 8. desember 2017. Skatteoppkrever har gitt 
tilbakemelding på rapporten 10. januar 2018.  
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
På grunnlag av kontroller som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 
Manuelt endrede bankkonti. Manglende dokumentasjon i henhold til gjeldene retningslinjer for endring av 
bankkonto. Forholdet er tidligere gitt som anbefaling. Kemneren i Follo har gitt skriftlig tilbakemelding om at 
rutinen er oppdatert på området. Det ble også under kontrollen avklart at kontoret nå ville bli konsekvente med å 
få innhentet nødvendige signerte fullmakter mv.  
 
Ut over gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det 
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.  

 

Skatte- og avgiftsinnkreving  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og 
oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Cathrine Sjong Bakken        Bente Midthjell 
avdelingsdirektør                                                                                                     underdirektør 
Skatt øst 

 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Oppegård kommune 

 Rådmann/administrasjonssjef for Oppegård kommune 

 Skatteoppkreveren for Oppegård kommune 

 Riksrevisjonen 
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KONTROLLUTVALGET I 
OPPEGÅRD KOMMUNE 

AKTUELLE ORIENTERINGER 
Tema Beskrivelse Merknad Ansvar Status 

Brukerstyrt personlig  
assistanse (BPA) 

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

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Omfang 

 Rutiner og praksis for tildeling 

Adm.  

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

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Omfang av korttids-/langtids-
sykefravær 

 Kommunens oppfølging, herunder 
refusjonskrav sykelønn 

Adm.  

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

Orientering fra kommunen om bl.a.:  

 Status tilsatte (heltid/deltid) 

 Kommunens arbeid i forhold til 
uønsket deltid 

Adm.  

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

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

Adm.  

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

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Ivaretakelsen av funksjon som 
personvernleder 

 Kommunens arbeid med personvern 

Adm.  

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

 Lover og regler 

 Virksomhetens retningslinjer 

 Alminnelig oppfatning av hva som 
er forsvarlig eller etisk 
akseptabelt 

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

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

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

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

Adm.  

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

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Status venteliste 

 Rutiner og praksis for tildeling av 
sykehjemsplass 

Adm.  

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

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

Adm.  

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

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

Adm.  

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

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Bemanning 

 Saksbehandlingstid 

 Byggesaksgebyr 

 Tilsyn 

 Bruk av dispensasjoner 

Adm.  

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

Orientering om kommunens tiltak for å 
styrke  

 Kapasiteten 

 Kvaliteten, og  

 Kompetansen i omsorgstjenestene 

Adm.  

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

Orientering fra NAV/kommunen om bl.a.: 

 Bemanning  

 Omfang (hvilke tjenester tilbys) 

 Saksbehandlingstid 

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

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

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Bemanning (ift. øremerkede stillinger) 

 Omfang (de ulike tiltak) 

 Saksbehandlingstid 

 Oppfølging av nasjonalt tilsyn 

Adm.  

Opptrappingsplanen for  
rusfeltet (2016-2020) 

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

Orientering om kommunens arbeid med 
bl.a.: 

 Tidlig innsats 

 Behandling 

 Ettervern/oppfølgingstjenester 

Adm.  

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

Orientering om bl.a.: 

 kommunens etterlevelse av inngåtte 
rammeavtaler 

 kommunens læringseffekt av 
eventuelle avgjørelser i KOFA 

 

  

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

 FIKS  
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KONTROLLUTVALGET  

I OPPEGÅRD KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 25.1.18 

 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FIKS utreder eller saksbehandler alle saker, lager innstilling til vedtak og er møtesekretær for utvalget. Revisjonens rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyre  

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017  FIKS KU 25.1.18  

2. Utvalgets handlingsplan  FIKS Høsten 2017?  

3. Aktivitetsplan  Januar FIKS Ajourføres etter hvert KU-møte  

4. Kontrollutvalgets møteplan     

 Møteplan 1.halvår 2018 

(Møtene starter kl. 18:00)  

 FIKS Vedtatte møter 1.halvår:  

25.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

8.3 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

24.4 – Kantinen, Oppegård rådhus 

31.5 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

 

5. Fellesmøter med Ski KU     

 18.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS Gjennomført   

6. Kommunens årsberetning og årsregnskap      

 Kommunens årsberetning og årsregnskap 2017  Rådmann    

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 Deloitte   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS   

7. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2017) - orienteringssak Mai 2016 Rådmann KU (?)   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2017) - orienteringssak Okt. 2016 Rådmann KU 19.10.17   

8. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.17 (perioden 1.5.16– 30.04.17) Mai 2017 Deloitte KU 1.6.17  

 Pr. 31.10.17 (perioden 1.05.17 – 31.10.17) Nov. 2017 Deloitte Ikke mottatt    

9. Revisjonsstrategi      
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Revisjonsstrategi 2017 (01.05.17 – 31.04.18)  Deloitte KU 07.12.17  

10. Plan for forvaltningsrevisjon     

 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020  FIKS KU 20.10.16 KST 28.11.16 

11. Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontrollen i kommunen  Deloitte KU 8.12.16 KST 13.02.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:      

 Internkontroll/system for avviksmeldinger i barnehager  Deloitte KU 07.12.17 Rapport  

 Vedtaksoppfølging  Deloitte KU 07.12.17 Rapport  

13. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 Psykososialt læringsmiljø  FIKS/Deloitte KU 25.1.18 – Mål og problemstillinger  

 Ernæring av eldre i hjemmesykepleien og sykehjem  FIKS/Deloitte KU 25.1.18 – Mål og problemstillinger  

14. Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 PPT i skole og barnehage 21.9.16 Rådmann KU 8.12.16   KST 13.02.17 

 Vedlikehold bygg 23.03.16 Rådmann KU 20.10.16 KST 28.11.16 

 IKT og beredskap 31.12.16 Rådmann KU 26.1.17, KU 7.12.17 (sendt tilbake)   

 Prosjektstyring byggesaker – ny tilbakemeld. 20.04.17 Rådmann KU 27.04.17 KST 15.05.17 

 Internkontroll  Rådmann KU 7.12.17 (sendt tilbake)  

15. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll     

 Overordnet analyse og  

plan for selskapskontroll 2017 – 2020  

08.09.16 FIKS KU 8.9.16  KST 17.10.16 

16. Selskapskontroll 2017  FIKS KU 19.10.17  

17. Andre kontrolloppgaver:     

 Avtale om revisjonstjenester (Deloitte AS) 

1.1.16 - 31.12.17 

1.opsjon 1.1.18-31.12.18 

Spørsmålet om 2.opsjon avklares innen juni 2018 

 

 

27.04.17 

FIKS  

 

KU 1.6.17, KST 19.6.17 
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